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A
Refl etindo sobre o desafi o 

das mudanças em 2015

Editorial

A rotina sempre nos parece segura, mas será que ela 
representa um crescimento para nós?

É confortável pensarmos que aquilo que já realiza-
mos será para sempre, ou o que já conquistamos pode 
ser estanque.

A natureza constantemente tem dado mostras de que 
não podemos nos acomodar, que é preciso criar novos 
valores para uma vida saudável.

Quando a vida nos apresenta novas situações que inco-
modam, mesmo que não queiramos, como parentes no-
vos, doenças em família, mudanças de emprego, ou ativi-
dades que não supúnhamos ter que realizar a sensação é 
de que não estamos preparados para as adversidades.

Aceitar o que devemos mudar mesmo que nos dê 
muito trabalho, é agir com sabedoria, porque a vida 
segue adiante, abrindo novas perspectivas de aprendi-
zado, nos fortalecendo e revitalizando nossas energias.

É comum ouvirmos pessoas idosas dizerem que em 
seu tempo, muita coisa era diferente. Claro, que era di-
ferente porque o progresso atinge fatalmente todos os 
lares, todas as famílias, a sociedade de forma geral.

As tecnologias avançam continuamente. Nossos ce-
lulares são sofi sticados computadores que nos ligam 
com todo o Planeta, via satélite.

Mesmo assim há momentos em que os fortes desa-
fi os poderão nos abater, porque não nos preparamos 
espiritualmente para eles. Porque estávamos extasiados 
com o poder exercido pela rotina do aspecto material 
de nossa existência.

A vida pode ser uma maravilhosa aventura, de desco-
brimentos infi ndáveis preenchendo nosso intelecto de 
sabedoria e a nossa alma de amor desde que saibamos 
harmonizar  o Espirito e a Matéria.

Silvia Cristina Puglia
Diretora da Área de Divulgação

Conhecedores da imortalidade do Espírito, nos cabe 
a obrigação dos cuidados com a saúde do Planeta e do 
veículo que nos foi dado como oportunidade de cresci-
mento espiritual, nosso corpo carnal.

Caro Leitor,
Que nossas metas para 2015, sejam traçadas sem 

medo, alicerçadas nos conhecimentos passados pelo 
Mestre JESUS dentro da Codifi cação Espirita,

Para tanto, a educação espirita, em todas as situações 
que refl etimos nos ajudará no fortalecimento de nossa 
vontade de lutar pelo justo e pelo bem não só de cada 
um de nós, como também do nosso próximo, até da-
quele que porventura não conheçamos.

As novas experiências poderão ser a grande opor-
tunidade de desenvolvermos nossos sentimentos e a 
nossa coragem na administração dos problemas e na 
conquista de maior entendimento e lucidez.
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FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ENTIDADE FEDERATIVA E ORIENTADORA DO ESPIRITISMO ESTADUAL

FEVEREIRO / 2015

08/02
10h
domingo

TEMA: OBSESSÃO NO COMA
PALESTRANTE: Magaly Sola Santos
ATRAÇÃO MUSICAL: Marco Antônio Rodrigues e Thiago Sivila

15/02 ÁREA ESPIRITUAL
ENCONTRO 
DE CARNAVAL

22/02
10h
domingo

TEMA:  SOLIDÃO E SOLIDARIEDADE
PALESTRANTE: Ana Cristina Cavallo
ATRAÇÃO MUSICAL: Orquestra e Coral Carlos Gomes

01/02
10h

TEMA: CONSCIÊNCIA E VIDA
PALESTRANTE: Roberto Watanabe
ATRAÇÃO MUSICAL: Denise Manzo e Leandro Gomes

5

TODOS OS DOMINGOS NA FEESP

JANEIRO / 2015

04/01
10h
domingo

TEMA: NOSSA ESTRADA DE DAMASCO
PALESTRANTE: João Batista do Valle
ATRAÇÃO MUSICAL: Hélio Menandro

11/01
10h
domingo

TEMA: SEPARAÇÃO DO JOIO E O TRIGO
PALESTRANTE: Nirley Oli
ATRAÇÃO MUSICAL: João Maria Filho - Violão

18/01
10h
domingo

TEMA: ENCONTROS ESPIRITUAIS DURANTE O SONO
PALESTRANTE: Nelson Ávila Filho
ATRAÇÃO MUSICAL: Vivina Oviedo

25/01
10h
domingo

TEMA: RAZÃO E EMOÇÃO
PALESTRANTE: Selma Silva Baptista
ATRAÇÃO MUSICAL: Orquestra e Coral Carlos Gomes

01/01
10h

TEMA:  RENOVEMOS  A ESPERANÇA
PALESTRANTE: Oscar Ferrari Lira 
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S
o Ano Novo

A HISTÓRIA SOBRE

Sabemos que todos os dias Deus nos concede 
um dia todo novo para que repensemos o que 
fi zemos no dia anterior, recebendo assim uma 
orientação para o que devemos fazer no dia que 

está começando. 
Neste caso, sabemos que Deus nos concede todo 

fi nal de ano também um ano novo em folha com as 
mesmas oportunidades. É o que está nos acontecendo 
nestes momentos. E Jesus nos deixou uma das chaves 
para a nossa evolução.

Em MATEUS 9, 16 e 17 e em MARCOS 2, vers. 21 
e 22, encontramos o seguinte:

Ninguém põe remendo de pano novo numa roupa 
velha, porque esse remendo pode destruir e rasgar ainda 
mais a roupa. 

Também ninguém mistura um vinho novo numa 
barrica de vinho velho, porque inutilizaremos aquela 
barrica, mas devemos misturar vinho novo em barricas 
novas para que ambos se conservem. 

Há um costume de saudar o Ano Novo atirando fora 
pratos, panelas e vasos rachados, além de soltar fogos.

Mas nós estamos falando aqui de sentimentos, isto 
é, de conservar velhas lembranças e velhos erros numa 
“roupa nova”, e lembramos também que o apóstolo 
Paulo falou em II Coríntios, 5, vers. 17:

Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; 
as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo.

A misericórdia de Deus nos concede essa oportuni-
dade, mas muitas vezes, fazemos até listas de boas in-
tenções para o ano que se inicia e guardamos essas boas 

intenções numa gaveta qualquer, para só lembrar, no 
ano seguinte, que não cumprimos quase nenhuma delas. 

Na verdade, esse assim chamado “ano novo” não 
marca tempo nenhum, pois que, no plano espiritual, o 
tempo não é contado da mesma maneira que o nosso, 
apenas pode ser aproveitado por Espíritos de todas as 
classes para se divertirem ao nosso lado...

A história nos diz que em muitos países e culturas a 
data já foi e é festejada de maneira diferente também

O que é mais reconhecido em todo o mundo é o dia 
de Ano Novo, 1º de Janeiro, pelo antigo calendário ro-
mano, que foi seguido pelo Calendário Juliano. Havia a 
mesma ordem dos meses, de Janeiro a Dezembro. Mas 
durante a Idade Média, houve muita mudança, como na 
Escócia em 1600 ou ocasionado pela formação do Rei-
no Unido em 1707, que afetou a data no país de Gales 
e também nos domínios da Inglaterra, época em que o 
ano durava 282 dias e começava no mês de Março. O 
desenvolvimento da cultura ocidental acabou se tornan-
do global.

Mas ainda hoje ocorrem mudanças – o que comprova 
ser tudo isso apenas convenções, diferentes em Israel, 
China ou Índia, que utilizam calendários diferentes. 

No calendário Juliano, por exemplo, os romanos de-
dicavam o Dia de Ano Novo a Janus, o “deus dos por-
tões e das portas”, que resultou no nome Janeiro. Inclu-
sive, pelo calendário gregoriano e pela Igreja Luterana a 
data de lº de Janeiro comemora a circuncisão de Cristo. 
Nos dias de hoje, como quase todo o mundo utiliza o 
calendário gregoriano, o Dia de Ano Novo (primeiro de 
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Alceu Nunes                                
foi conferencista do Congresso 
Espírita da FEESP 2011. 

É expositor, escritor, palestrante 
e articulista espírita 
de revista e jornais. 

Janeiro) é, talvez o feriado público 
mais comemorado, com as festivi-
dades comandadas pelos fogos de 
artifício no exato momento em que 
os relógios marcam a meia-noite do 
dia 31 de dezembro.

Inúmeros compositores clássicos, 
como Johann Sebastian Bach com-
pôs várias cantatas para comemorar 
esse dia. 

Mas a celebração do 1º de Janei-
ro é um acontecimento bem recente. 
Aconteceu da primeira vez na Meso-
potâmia, no ano 1.000 Antes de Cris-
to, mas, na verdade por volta do ano 
700 a.C., nem existia o mês de Janei-
ro. E o início do ano novo era ainda 
comemorado no dia 1º de março. 

E houve outra coisa: na Europa 
medieval, as festividades que acom-
panhavam as celebrações, foram 
consideradas pagãs e anticristãs, e o 
Concílio Católico do ano 567 elimi-
nou o dia 1º de Janeiro como pri-
meiro dia do ano. 

Também em diversas ocasiões e 
em diversos países, na Europa me-
dieval, o Ano Novo já foi comemo-
rado dia 25 de Dezembro, como o 
nascimento de Jesus; também a 1º 
de março; no dia 25 de março, como 
a Festa do anúncio feito a Maria; e 
inclusive a Páscoa. 

Em 1582, porém, a reforma do 
Calendário Gregoriano recolocou o 
dia 1º de janeiro como o Dia de Ano 
Novo.  Apesar de a Igreja Católica 
ter aceitado imediatamente essa 
mudança, ela só foi adotada gradu-
almente em países protestantes e 
terminada em 1752. Até essa data, 
o Império Britânico e as colônias, 
ainda comemoravam o ano novo 
em Março.

Acreditamos ter esclarecido o sufi -
ciente a pouca importância que tem o 
dia de comemoração, para nós, espí-
ritas, que aceitamos o modo de medir 

o tempo que tem o Plano Espiritual. 
De qualquer forma, Deus nos con-

cede esse início de ano Novo como 
oportunidade de evolução – como 
faz com o início de cada novo dia. 

Quanto ao 1º de Janeiro, lembra-
mos que nesse dia, foi descoberto e 
dado nome ao Rio de Janeiro, entu-
siasmando nossos descobridores que 
achavam estar vendo o Paraíso bíbli-
co pelas belezas naturais da região. 

Foi também no mês de Janei-
ro que nasceu o Educador Johann 
Heinrich Pestalozzi nasceu em 1746 
em janeiro e que foi o incentivador 
de Allan Kardec – como se, talvez, 
tivessem combinado se encontrar 
na Terra para, unindo seus conheci-
mentos, fundar as bases da Doutri-
na Espírita. 

Devemos, porém, animados por 
esse grande presente anual de Deus 
a todos os homens do nosso plane-
ta tão atrasado, para obedecermos a 
Jesus – entre outras obediências – e 
não perder essa oportunidade de 
aceitar agradecidos o esquecimento 
do passado e colocar um novo “vi-
nho” numa barrica que recebemos 
nova a cada ano. 

Sabemos que entre os entusias-
mos do ano Novo, devemos nos 
lembrar dos mais necessitados e aju-
dá-los de todas as maneiras ao nos-
so alcance a aceitar também essa dá-
diva que, sempre, nos indica novas 
oportunidades. Chega o momento 
em que tudo se transforma e as co-
memorações nos trazem um ano ra-
diante de esperança, porque somen-
te nós podemos alterar os rumos da 
nossa vida.

Tornar-se um homem novo no 
novo ano que chega como a mensa-
gem sublime recebida de Jesus pelo 
Apóstolo Paulo, que se tornou um 
novo homem de um minuto a outro 
na Estada de Damasco. 
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I
é um projeto

EVANGELHO NO LAR

Instalar a prática do Evangelho no Lar não é tão 
fácil quanto parece...

Se já nos preocupamos com a qualidade do 
ambiente doméstico um fator importante na evo-

lução pessoal, devemos tentar agir e reagir com conhe-
cimento e método.

O que emana de ti vem do teu padrão de pensar, de 
sentir e de agir, portanto: vigia o que pensas, analisa o 
que sentes e verifi ca tuas atitudes dentro do teu lar.  

a) Tudo que existe nesta dimensão da vida tem a sua 
correspondência nas outras dimensões, e a sintonia atrai 
os que têm padrão vibratório semelhante. Quem já sabe 
disso deve assumir, sem que ninguém o saiba, a tarefa 
da limpeza energética do lar. É da maior importância 
que os familiares desconheçam essa tarefa. O motivo 
é simples toda a tarefa ou responsabilidade que alguém 
chama indevidamente para si, deixamos de fazê-la. Não 
desanimes jamais, persevera, mesmo quando te esforças 
para manter o ambiente saudável e limpo e os familia-
res a emporcalharem com brigas, discussões, palavras 
agressivas, palavrões, comentários desairosos, maledi-
cências, calúnias, etc. Recomeça sempre que os resulta-
dos serão compensadores para todos. Guarda contigo 
na memória a imagem da vela que com sua luz afasta a 
escuridão. Sejas tu, a vela que afasta a escuridão do teu 
ambiente familiar e para isso, mantém acesa a chama da 
esperança, da vontade e da perseverança, e fortalece-as 
até que elas acendam outras ao seu redor. 

b) Tudo tem sua correspondência noutros planos, 
portanto isola e separa do resto do ambiente familiar 
todos os detritos, todos os resíduos. Acostuma-te a fe-
char sempre a porta dos banheiros (mesmo que não 
tenhas sido tu que a deixastes aberta; toma o cuidado 
de fazê-lo sem que os outros saibam; não recrimines 
quem não age como tudo, faz apenas e em silêncio, que 
o próprio silêncio te recompensará). Toma o cuidado de 
fechar as tampas das privadas. Retira todos os resíduos 
de cima da pia ou do lado do fogão, e da mesa onde se 
fazem as refeições.

c) Elogia o bem feito, isso harmoniza o ambiente to-
mando o cuidado de não criticar o malfeito. Não te es-
queças dos petardos mentais que receberás de volta do 
preguiçoso, e se entrares nessa freqüência alimentarás 
uma guerra mental que emporcalhará todo o ambiente 
doméstico. Exemplo, se um dos teus familiares lavou 
um prato e deixou resíduos, ao utilizá-lo lava-o de novo 
sem reclamar, em silêncio; pois, nem sempre tudo o que 
fi zeres estará bem-feito, no entanto procura determinar 
o teu padrão de qualidade pessoal, de modo que todos 
saibam que foi fulano que fez, então: está bem feito. Se 
fulano lavou este prato, então está bem lavado e posso 
comer nele sem nojo, sem problemas. 

Tem paciência; pois um dia aquele que tudo faz com 
má vontade, malfeito e determina isso como sua marca 
pessoal, percebe sua incompetência e passa a tentar mo-
difi car-se, melhorando seu padrão de qualidade humana...
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d) Cultiva o bom humor, pois pes-
soas carrancudas e mal humoradas 
são um foco de desarmonia. Se con-
seguires o sorriso mesmo que ama-
relo, de um familiar carrancudo, isso 
te reabastece de energias positivas. 

e) Desenvolve em todos os mo-
mentos do dia o sentimento da gra-
tidão verbalizada e sentida. Assim 
enriquecerás o ambiente de vibrações 
positivas que abastecerão da energia 
da vida teus familiares, facilitando a 
vida de todos.

f) Prepare-te para servir a todos a 
todo instante. Fica vigilante para di-
zer sim e não, nos momentos apro-
priados. Agradar aos familiares deve 
ser conseqüência da nossa forma de 
ser e não um objetivo de vida.

Não queiras ser servido, antes 
serve; mas, quando o fores não es-
queças de agradecer e se possível se-
guido de um carinho; pois, um bei-
jo e um abraço de reconhecimento 
carregam consigo uma usina de for-
ça moral de potencial incalculável.

g) Não esqueça que um dos mais 
importantes, talvez o mais impor-

Ajude-nos a Transformar Vidas
Tel.: 31155544  ramal 230
doacoes@feesp.org.br

Central de Doações
da FEESP

CNPJ 61.669.966/0001-00 

“a prestar quase 9 milhões 
de atendimentos anuais”

Américo Marques Canhoto                                            
foi conferencista do Congresso 

Espírita da FEESP de 2014. 
É expositor, palestrante e 

articulista espírita de revista 
e jornais. 

tante fator da boa qualidade do 
ambiente familiar é a boa qualidade 
das relações humanas entre os fa-
miliares. Nem precisa ser dito que a 
qualidade íntima dos componentes 
de uma família vai ditar a qualidade 
das relações entre eles. Mas, se há 
um vínculo afetivo e se já há desejo 
de harmonia, mesmo  as criaturas 
de pobre qualidade evolutiva po-
dem ser educadas para o amor, bas-
ta que sejam respeitadas. Para isso, 
o ser humano tem a infância mais 
prolongada entre todos os seres do 
planeta é para ser educado e para se 
auto/educar. É a popular “educação 
de berço”, que não deixa de ser um 
treinamento possível de ser feito até 
com os animais, uns são mais fáceis 
de serem treinados e outros não.

Se já sabes o que queres para ti 
e para os teus, não desanima nunca, 
desenvolve a empatia, ama e perdoa.

Agredido, incompreendido, des-
prezado, caluniado esforça-te para 
amar mais ainda... Essa é a maior 
conquista do projeto que tentas de-
senvolver...
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É
para a humanidade

AS REVELAÇÕES DIVINAS

É muito interessante quando nos deparamos 
com algumas colocações em nosso movi-
mento espírita a respeito da questão inserida 
em “O Evangelho segundo o Espiritismo”, 

capítulo I, afi rmando que o Espiritismo é a terceira re-
velação. Baseado neste texto e também no capítulo I 
– Caracteres da Revelação Espírita, de “A Gênese”, al-
guns confrades chegam até a afi rmar que seria a última. 
Sem nenhuma intenção de polemizar sobre o assunto, 
mas apenas com o intuito de provocar em nós algumas 
refl exões necessárias a respeito dessas afi rmações, gos-
taríamos de tecer alguns apontamentos.

A questão de o Espiritismo ser uma revelação precisa 
ser pensada dentro de um contexto histórico que culmi-
nou na possibilidade da intervenção dos Espíritos com 
a fi nalidade de despertar a humanidade para um evento 
de grandes proporções, no sentido de trazer ao mundo 
uma proposta de espiritualização que viesse abarcar as 
três maiores vertentes do conhecimento humano: ciên-
cia, fi losofi a e religião.

Revelações espirituais não são exclusividade do Oci-
dente. Há que se pensar no mundo não apenas pela ótica 
greco-romana, judaico-cristã. A história da humanidade 
precisa ser relembrada dentro de um contexto global. 
O Oriente tão desprezado pela cultura ocidental é um 
manancial de muitas revelações de caráter mediúnico. 
Sendo assim, conforme nos afi rma o escritor Dalmo 
Duque dos Santos, em sua obra a “Nova História do 
Espiritismo”, na página 184, Editora do Conhecimento, 
devemos relativizar essa questão:

“Então, é muito relativo dizer que Moisés recebeu 
a ‘primeira’ revelação e que a ‘segunda’ foi feita pelo 
próprio Jesus, e a ‘terceira’ é o espiritismo, revelado pelo 
Espírito da Verdade”.

  Seguindo esta linha de raciocínio queremos cha-
mar a atenção para o fato de  outras culturas terem 
recebido de igual forma, grandes revelações espirituais 
para nortear os passos de suas humanidades. Vejamos 
por exemplo o Vedismo surgido na Índia Rig-Védi-
ca com seus textos sagrados datados de aproximada-
mente 1500 a.C., mais tarde criando o Bramanismo 
e depois o Hinduísmo; o Zoroastrismo fundado por 

Zoroastro, na Pérsia, com datas diferentes para seu 
surgimento, ou seja, alguns estudiosos datam o século 
VI a.C., outros  século XV a.C., mas o que nos parece 
claro é que foi uma religião que infl uenciou muito o 
judaísmo, o cristianismo e o islamismo;  o Budismo 
que surge por volta do século VII a.C. na Ásia; o Juda-
ísmo com Abraão, aproximadamente no século XVIII 
a.C. culminando na mensagem do decálogo com Moi-
sés por volta do século XV a.C. iniciando o monote-
ísmo ético. Estas são algumas das grandes revelações 
que são conhecidas pela história. Portanto, entende-
mos que Allan Kardec classifi cou somente três reve-
lações para a humanidade devido as suas característi-
cas, porém, isso não é justifi cativa para desprezar as 
demais existentes em outros pontos do planeta, que 
deixa muito claro que não existe sociedade sem am-
paro espiritual. 

Então, embora o Espiritismo não seja a primeira re-
velação e nem será a última, segundo o que entendemos, 
é de fato uma importante revelação pelas características 
que possui dentro de um período muito signifi cativo 
para a humanidade. O objetivo deste artigo é lembrar 
aos irmãos que não somos a única revelação e nem se-
remos a última. Crer nisso é ufanismo. Não está dentro 
da racionalidade que Kardec tanto apregoou. 

O que caracteriza o Espiritismo como grande reve-
lação é justamente o fato dele poder contemplar em 
seu arcabouço doutrinário ciência, religião e fi losofi a, 
coisa que nenhuma outra revelação fez. E esta gran-
deza é justamente por ter vindo em um período em 
que era necessário um processo de espiritualização 
que não repetisse os anteriores, mas sim que pudesse 
completá-los, ampliá-los, atualizá-los de acordo com o 
seu tempo. Essa amplitude, encontramos na unidade 
doutrinária que possui, na sistematização realizada por 
Kardec e seu caráter científi co. Seu código de ética, 
seus conceitos e seu aspecto fenomênico é encontrado 
em várias revelações do passado. O que diferencia o 
Espiritismo, e que isso não seja interpretado na forma 
de arrogância, por se sentir melhor, é o tratamento que 
se dá ao fenômeno mediúnico e que não se vê em ne-
nhuma outra revelação, sua popularização, bem como 
sua síntese doutrinária e releitura que faz de diversos 



pontos que geraram e ainda geram 
controvérsias em outras propostas 
religiosas. Como grande revelação e 
talvez a mais atualizada para os tem-
pos em que estamos vivendo, con-
seguiu o Espiritismo compreender 
a monolatria de algumas revelações 
que é o culto em um Deus único 
apesar de acreditar na existência de 
outros vendo nesses deuses nada 
mais do que a manifestação dos Es-
píritos condutores de tribos, clãs e 
nações, mas adotando o monoteís-
mo ético dos hebreus que é a cren-
ça em um Deus único, criador de 
tudo e todas as coisas, mas que dita 
normas de comportamento para 
que suas criaturas possam viver de 
forma coerente, dentro de uma éti-
ca condutora de ações para o bem 
da humanidade.

Portanto, o reconhecimento do 

Edelso da Silva Junior
Foi conferencista dos Congressos 
Espíritas da FEESP 2011 

e 2014. É documentarista 
e escritor espírita. 

Espiritismo por parte dos espíri-
tas como a terceira revelação, não 
deveria ser encarado como a últi-
ma revelação, muito menos como 
a mais perfeita para o mundo, mas 
sim a mais condizente com aque-
les que entenderam seus objetivos, 
seus postulados e encontraram 
nela as respostas para as questões 
que outras revelações não puderam 
revelar ou não satisfi zeram os an-
seios de quem indaga. O mundo 
não é espírita. O Espiritismo não 
é a religião do futuro, mas confor-
me asseverou Kardec, é o futuro 
das religiões no sentido das ideias, 
da maneira como trata os diversos 
assuntos e que vai auxiliar àquelas 
outras revelações a encontrarem 
uma amplitude de entendimento 
das muitas questões ainda tratadas 
como mistérios de Deus.
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Elza Basile                                
foi conferencista do Congresso 

Espírita da FEESP de 2014. 
É expositora, palestrante e 

articulista espírita de revista e 
jornais. 

D
pensamento 

negativosVENCENDO OS

Diz-nos Emmanuel, o sábio mentor, que 
“A mente é o espelho da vida, e que o 
nosso pensamento cria a vida que o nos-
so pensamento cria a vida que procura-

mos, através do refl exo de nós mesmos.” Sabemos que 
o pensamento é matéria mental que produzimos quase 
ininterruptamente. De posse desse conhecimento, re-
fl itamos sobre a importância do que estamos pensando 
no momento presente, até porque, o único tempo que 
realmente conta é o momento presente.

 Provavelmente você ainda não se deu conta de que 
o passado é apenas uma lembrança, geralmente distor-
cida, de algo que já aconteceu, passou... E que o futuro 
é tão somente uma hipótese, algo que está cogitando ou 
planejando e não sabemos como se concretizará. 

Assim sendo o único tempo que temos para vivenciar 
é o presente! É no presente que está o seu ponto de 
poder; diz Louise Hay, a escritora americana, e ela tem 
razão! Se tivermos pensamentos negativos, destrutivos, 
depressivos, estamos emitindo estes pensamentos no 
“agora” e é agora que temos o poder de modifi cá-los. 

Façamos com que o momento presente seja o me-
lhor, pois, tudo aquilo em que colocamos nossa aten-
ção, CRESCE. 

Paulo de Tarso com certeza conhecia esta Lei da 
Mente, pois em sua Epistola aos Filipenses, o grande 
apóstolo nos alerta para ocuparmos os nossos pensa-
mentos com tudo aquilo que é verdadeiro, nobre, justo... 
Façamos isto, tenhamos pensamentos de paz, saúde, 
boa vontade, harmonia e concentremos essas virtudes 
no momento presente, que nosso “agora” será perfeito! 
Esqueçamos os sentimentos negativos, pois, os proble-
mas passados estão resolvidos e os futuros resolver-se
-ão por si mesmos. Portanto mãos à obra, se o ponto de 

poder está no presente, fi xe sua atenção no “hoje e no 
aqui”. Não permita que seu corpo esteja em Ribeirão 
Preto e o pensamento em São Paulo ou Campinas. Se 
o seu corpo está trabalhando em algo as nove da ma-
nha, não desloque o pensamento para os problemas da 
cinco da tarde. Geralmente fi camos tensos ou nervosos 
porque ao invés de viver o momento atual, tentamos 
resolver o dia de amanhã. Se os problemas futuros estão 
se tornando insuportáveis, relaxe, afi nal, só podemos 
fazer uma coisa de cada vez, e foi o próprio Mestre Je-
sus quem disse que “À cada dia basta o seu mal”.  

Os ensinamentos evangélicos são tão simples e di-
retos que custamos a entendê-los. Somos complicados 
demais e passamos a vida desperdiçando tempo, cor-
rendo atrás de fórmulas mágicas ou de alguém que nos 
diga o que fazer ou como resolver os assuntos mais cor-
riqueiros. Se fossemos realmente cristãos, vivenciaría-
mos o que Jesus nos ensinou há tanto tempo.

 Não há nenhum problema insolúvel, nada que resis-
ta a uma prece sincera, pois a oração nos dá principal-
mente paz de espírito. Pare agora e pense: Dentro de 
você há uma fonte inesgotável de sabedoria e poder, 
ligue-se ao seu Eu Superior, conecte-se com Deus atra-
vés do pensamento positivo e receba a inspiração para a 
solução dos seus problemas e questões. Este é o verda-
deiro signifi cado do que nos disse o Mestre: “O Reino 
de Deus está dentro de vós”.
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Noções de História da Filosofia
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Capa:  A imagem da capa re-

presenta Bezerra de Menezes, 

considerado o Kardec brasilei-

ro, por tudo que fez durante 

sua vida em prol dos necessita-

dos do corpo e do espírito.

 O objetivo geral do curso “O 

que é o Espiritismo” é dar ao 

aluno uma ideia do que seja a 

Doutrina Espírita, apresentan-

do e sugerindo a leitura dos 

livros básicos da Codificação 

– O Livro dos Espíritos, O Li-

vro dos Médiuns, O Evangelho 

Segundo o Espiritismo, O Céu 

e o Inferno e A Gênese –, para 

que as pessoas que busquem a 

Doutrina possam compreender 

o seu tríplice aspecto: Filosofia, 

Ciência e Religião.

Visa, ainda, além de um estu-

do sistematizado a vivência do 

Evangelho em pensamentos, 

palavras e ações.

Nossos livros consistem 

em textos base, explana-

dos de forma clara e aces-

sível, de forma a permitir 

ao aluno uma visão meto-

dológica do todo.  Nesse 

aspecto caberá ao expo-

sitor desenvolver, com-

pletar, aprofundar esses 

textos de forma precisa e 

objetiva.
Dessa maneira, a Edu-

cação Espírita, em conso-

nância com o nosso tem-

po, sugere uma Pedagogia 

Ativa, ou seja, uma pro-

posta de Educação proje-

tada para o futuro; cen-

trada no sujeito, na vida.
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I
a  reencarnação nos dez mandamentos

... E DEUS ENSINOU

I Não terás outros deuses diante de mim.

II Não farás para ti imagem de escultura, nem 
alguma semelhança do que há em cima nos céus, 

nem em baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 
Não te encurvarás a elas nem as servirás; porque Eu, o 
Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade 
dos pais nos fi lhos, até a terceira e quarta geração daque-
les que Me aborrecem, e faço misericórdia em milhares 
aos que Me amam e guardam os Meus mandamentos.

III Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão; 
porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o 
Seu nome em vão.

IV Lembra-te do dia do sábado, para santifi cá-lo. Seis 
dias trabalharás, e farás toda a tua obra; Mas o sétimo 
dia é o sábado do Senhor teu Deus; não farás nenhuma 
obra, nem tu, nem teu fi lho, nem tua fi lha, nem o teu 
servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu 
estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 
seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que 
neles há, e ao sétimo dia descansou, portanto abençoou 
o Senhor o dia do sábado, e o santifi cou.

V Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolon-
guem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.

VI Não matarás.

VII Não adulterarás.

VIII Não furtarás.

IX Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.

X Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiça-
rás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a 
sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa 
alguma do teu próximo.

Muitos acreditam que os Dez Mandamentos, ou seja, 
a 1ª Revelação de Deus para com os seres humanos já 

esteja revogada diante do Cristianismo e da Doutrina 
Espírita, fato que não é a realidade em hipótese alguma. 
Para ser revogada uma lei há necessidade de que a mesma 
já tenha perdido a aplicabilidade, tornando-se inefi caz, 
o que não vem acontecendo, pois, o ser humano ainda 
insiste em não atender vários desses mandamentos de 
Deus, como por exemplo: “Honrar Pai e Mãe” (5º Man-
damento); Não Matarás (6º Mandamento); Não Adulte-
rarás (7º Mandamento); Não Furtarás (8º Mandamento); 
Não Dirás Falso Testemunho ( 9º Mandamento) e “Não 
Cobiçarás a Casa de Seu Próximo”(10º Mandamento).

O próprio Jesus afi rmou que não veio revogar a Lei, 
mas sim, dar cumprimento à mesma, com estas pala-
vras: “Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e 
os profetas; não os vim destruir, mas cumpri-los, por-
quanto, em verdade vos digo que o céu e a Terra não 
passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfei-
tamente cumprido, enquanto reste um único iota e um 
único ponto”. (Mateus 5:17-18)

Quiçá essas leis pudessem ser revogadas, por não ha-
ver mais aplicabilidade de uso em razão dos Homens já 
não praticarem o que ela proíbe: não furtar, não matar, 
não praticar adultério, nem falso testemunho e tampou-
co cobiçar a casa do próximo com seus bens em geral.

Assim, fi ca fácil de reconhecermos a nossa situação 
evolutiva ainda crítica, até então, aqui no planeta Ter-
ra e, por conseguinte, somente adentraremos no Mun-
do de Regeneração quando o ser humano já não mais 
praticar condutas regidas pelos Dez Mandamentos, por 
serem imprescindíveis à formação energética propícias, 
em nossos Espíritos, que darão compatibilidade com a 
psicosfera planetária desse novo mundo.

A Doutrina dos Espíritos que vem trazer Luz ao Cris-
tianismo de Jesus e aos Dez Mandamentos recebidos 
por Moisés, em si revelam, as Leis Imutáveis de Deus e 
tem por compromisso esclarecer, orientar e demonstrar 
as verdades das mesmas. Porém, de tudo que foge des-
sas Leis e acabam demonstrando uma incoerência com 
a Justiça Divina e com Sua Misericórdia, em relação aos 
seres humanos, são provas incontestáveis da ilegitimi-
dade delas.

Destarte, o que a consciência humana constatar nes-
sas Leis e em seus ensinamentos que não condizem com 



O SEMEADORO SEMEADOR 15O SEMEADORO SEMEADORO SEMEADORO SEMEADORO SEMEADOR
Internacional

a Justiça Divina ou com a Misericór-
dia Divina, ou seja, lógica, razão e 
justiça, ocorreu da interferência hu-
mana manipulando a interesses dog-
máticos.

Portanto, trazemos um estudo 
singelo dos Dez Mandamentos, aci-
ma estampado, principalmente, com 
destaque sobre o segundo manda-
mento que foi truncado o signifi ca-
do original com o escopo de ocultar 
a verdade sobre a reencarnação.

2º MANDAMENTO :
EU SOU O SENHOR TEU 

DEUS QUE TE TIREI DA TER-
RA DO EGITO DA CASA DA 
SERVIDÃO. NÃO TERÁS OU-
TROS DEUSES DIANTE DE 
MIM. NÃO FARÁS PARA TI 
IMAGEM DE ESCULTURA, 
NEM SEMELHANÇA ALGU-
MA DO QUE HÁ EM CIMA 
NOS CÉUS, NEM EM BAIXO 
NA TERRA, NEM NAS ÁGUAS 
DEBAIXO DA TERRA. NÃO 
AS ADORARÁS, NEM LHES 
DARÁS CULTO; PORQUE EU 
SOU O SENHOR TEU DEUS, 
DEUS ZELOSO, QUE VISITO A 
INIQUIDADE DOS PAIS NOS 
FILHOS ATÉ A TERCEIRA E 
QUARTA GERAÇÃO DAQUE-
LES QUE ME ABORRECEM. 
E FAÇO MISERICÓRDIA ATÉ 
MIL GERAÇÕES DAQUELES 
QUE ME AMAM E GUARDAM 
OS MEUS MANDAMENTOS.

O Criador, através de Espíritos 
Superiores, apresentou-se ao povo 
hebreu e demonstrou sua dedicação 
e preocupação com os seres huma-
nos, suas criaturas, revelando que 
havia fornecido os caminhos para 
que esse povo conseguisse sair da 
escravidão, de quatrocentos anos, 
junto ao povo egípcio. (Êxodo 20:1)

Ao mesmo tempo advertiu para 
não se adorar outros deuses diante 
Dele, no intuito de que os pensa-

mentos pudessem ser direcionados 
diretamente a Ele, para o devido 
atendimento, e não se perdesse com 
o direcionamento a deuses mate-
riais. (Êxodo 20:3 - 1º Mandamento)

Alertou ainda, no sentido de que 
não fi zéssemos imagens de escul-
turas ou assemelhados do que há 
em cima nos Céus, que seriam os 
“santos”, nem abaixo na Terra, que 
seriam os deuses de pedra e, tam-
pouco, dos Espíritos imperfeitos 
que vivenciam, temporariamente, 
nos Umbrais e nas águas das pro-
fundezas da Terra, não os adorando 
e nem lhes prestando culto. (Êxodo 
20:4 - 2º Mandamento)

Demonstrando aos seres huma-
nos daquela época ser zeloso com 
o cumprimento de Suas Leis e que 
visitaria na iniquidade, ou seja, nos 
erros dos pais nos fi lhos, até a tercei-
ra e quarta geração (Êxodo 20:5 - 2º 
Mandamento). Ora, com essa tradu-
ção nas Escrituras, além de demons-
trar uma incoerência na Justiça Di-
vina, poder-se-ia, então, perguntar: 
Se a existência na Terra é única para 
cada pessoa, de acordo com que pre-
gam as Igrejas, como se justifi caria 
essa injustiça das gerações posterio-
res dos pais expiarem seus erros?

Na verdade, para sustentarem o 
dogma de existência única, trunca-
ram o signifi cado original constante 
da Vulgata Latina, onde consta “In 
Tertiam et Quartam Generatione”, 
sendo assim, a tradução correta é 
“Na Terceira e Quarta Geração” e 
não “Até” Terceira e Quarta Geração.

Portanto, quando Deus, por in-
termédio dos Espíritos Superiores 
foi dito que: Visito a Iniquidade 
dos Pais nos Filhos “na” Terceira e 
Quarta Geração, estava ensinando a 
reencarnação já naquela época e de-
monstrando a todos que Suas Leis 
são imutáveis.

Exemplifi cando: “os pais” geram 
o fi lho, primeira geração; o fi lho 
se casa e gera o neto, segunda ge-
ração; o neto se casa e gera o bis-
neto, terceira geração; o bisneto se 
casa e gera o trineto, quarta geração. 
Ora, Deus tem Suas Leis perfeitas e 
quando afi rma que a iniquidade dos 
pais será visitada na terceira e quarta 
geração, é justamente na terceira e 
na quarta geração que os pais esta-
rão reencarnando novamente e esta-
rão sofrendo as suas próprias conse-
quências de condutas pretéritas.

Esse sistema de reencarne não 
se trata de regra geral, mas sim, de 
grande utilização nas reencarna-
ções compulsórias, onde existe uma 
maior brevidade no retorno do Es-
pírito para o reequilíbrio necessário 
em sua caminhada evolutiva. Quan-
to a Espíritos mais adiantados a per-
manência na espiritualidade é de um 
tempo muito mais dilatado e convi-
verá com a magnitude do Criador. 
Eis a Justiça de Deus.

 “FÉ INABALÁVEL É SO-
MENTE AQUELA QUE PODE 
ENCARAR A RAZÃO, FACE A 
FACE, EM TODAS AS ÉPOCAS 
DA HUMANIDADE”. ALLAN 
KARDEC.

João Demétrio Loricchio                               
foi conferencista do Congresso 

Espírita da FEESP de 2014. 
É expositor, palestrante e 

articulista espírita de revista e jornais. 



Livros da Área de Ensino publicados pela 

Federação Espírita do Estado de São Paulo

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  Á
re

a 
de

 E
ns

in
o

Curso O que é o Espiritismo

Curso Básico de Espiritismo 1º Ano

Curso Básico de Espiritismo 2º Ano

Curso de Aprendizes do Evangelho 1º Ano

Curso de Aprendizes do Evangelho 2º Ano

Curso de Educação Mediúnica 1º Ano

Curso de Educação Mediúnica 2º Ano

Curso para Dirigentes e Monitores 

de Desenvolvimento Prático Mediúnico

Noções de História da Filosofia

Filosofia Espírita e seus Temas

Filosofia Espírita Tomo II

Capa:  A imagem da capa re-

presenta Bezerra de Menezes, 

considerado o Kardec brasilei-

ro, por tudo que fez durante 

sua vida em prol dos necessita-

dos do corpo e do espírito.

 O objetivo geral do curso “O 

que é o Espiritismo” é dar ao 

aluno uma ideia do que seja a 

Doutrina Espírita, apresentan-

do e sugerindo a leitura dos 

livros básicos da Codificação 

– O Livro dos Espíritos, O Li-

vro dos Médiuns, O Evangelho 

Segundo o Espiritismo, O Céu 

e o Inferno e A Gênese –, para 

que as pessoas que busquem a 

Doutrina possam compreender 

o seu tríplice aspecto: Filosofia, 

Ciência e Religião.

Visa, ainda, além de um estu-

do sistematizado a vivência do 

Evangelho em pensamentos, 

palavras e ações.

Nossos livros consistem 

em textos base, explana-

dos de forma clara e aces-

sível, de forma a permitir 

ao aluno uma visão meto-

dológica do todo.  Nesse 

aspecto caberá ao expo-

sitor desenvolver, com-

pletar, aprofundar esses 

textos de forma precisa e 

objetiva.
Dessa maneira, a Edu-

cação Espírita, em conso-

nância com o nosso tem-

po, sugere uma Pedagogia 

Ativa, ou seja, uma pro-

posta de Educação proje-

tada para o futuro; cen-

trada no sujeito, na vida.
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O
a verdade?

QUE É

O Evangelho de João nos narra que, Jesus, 
após sua prisão e estando sob interroga-
tório de Pilatos, diz a este que viera ao 
mundo para dar testemunho da verdade, 

ao que o procurador romano então lhe questiona: “Que 
é a verdade?” (Jo 18,28). 

O Mestre nada lhe responde, até porque Pilatos fi zera 
a pergunta sem se importar muito com a resposta, pois 
saíra do aposento para falar com os judeus. Nós, porém, 
fi camos a pensar o que seria essa verdade a que Jesus 
se referiu e é esse questionamento que constitui o fi o 
condutor para as refl exões deste artigo. 

De início, a verdade pode ser encarada sob duas ver-
tentes: a primeira é a verdade subjetiva, associada ao 
ponto de vista da pessoa que a defende, e a segunda é a 
verdade objetiva, re-
lacionada àquilo que 
observamos, isto é, 
aos fatos e circuns-
tâncias da vida.

Quanto à verda-
de subjetiva, a mais 
comum é aquela que 
denominamos de 
opinião, que decor-
re da maneira como 
somos afetados por 
pessoas, coisas e si-
tuações. Há um anti-
go conto hindu que 
relata os diversos 
modos pelos quais 
alguns cegos perce-
beram um elefante: o primeiro tocou na tromba e disse 
que parecia uma serpente, outro apalpou sua presa e 
achou o animal semelhante a uma espada, um terceiro 
tocou na cauda que lhe pareceu ser uma corda, e assim 
por diante. O mesmo ocorre com as opiniões, que ten-
dem a refl etir visões parciais da realidade e, por isso, não 
conseguem apreender a verdade em sua totalidade.

Outra forma de verdade subjetiva é a crença, que 
expressa uma convicção não justifi cada racionalmente, 
seja ela de natureza religiosa, ideológica ou cultural. A 

crença tem uma infl uência importante sobre a maneira 
pela qual o indivíduo conduz a sua vida. Alguém, por 
exemplo, que esteja convicto de que tudo se resume à 
matéria, pautará a sua existência pela busca do que me-
lhor lhe convier, sem preocupação quanto às possíveis 
consequências de seus atos num futuro além-vida. Por 
outro lado, alguém que adote uma postura espiritualista, 
mas ache que somente sua religião permite o acesso a 
Deus, tenderá a manifestar uma atitude de animosidade 
em relação aos que professam crenças distintas da sua.

A experiência nos mostra que as verdades subjetivas 
podem se constituir em fontes de inúmeros males. Nes-
se sentido, o aferrar-se às opiniões próprias origina a 
estagnação, a obtusidade e a intolerância, enquanto que 
o apego obstinado a uma crença resulta numa estrei-

teza da visão de 
mundo, podendo 
desembocar em 
confl itos varia-
dos, tais os que 
presenciamos ao 
redor do planeta 
nos dias de hoje.

Mas se é assim, 
passemos en-
tão ao exame da 
verdade objetiva. 
Esta se apresen-
ta quando aquilo 
que dizemos ou 
pensamos cor-
responde efetiva-
mente à realida-

de. Dessa forma, sempre que alguém nos relata algum 
fato ou circunstância da vida, costumamos verifi car se 
aquilo realmente ocorreu, para só então aceitar o dito 
como verdadeiro. Como já dizia um antigo pensador 
grego, “verdade é dizer daquilo que é, que é, e daquilo 
que não é, que não é”.

Aqui parece que pisamos em solo fi rme, pois, con-
forme diz aquele velho ditado: “contra fatos não há 
argumentos”. Ademais, a verifi cação implícita no mé-
todo experimental é o fundamento de todas as ciências 
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exatas e humanas e, consequente-
mente, de uma parte importante do 
nosso conhecimento. Todavia, não 
parece ser este o conceito de verdade 
a que Jesus se referiu em seu colóquio 
com Pilatos, pois, se não fazia alusão 
a algo que tivesse um caráter mera-
mente subjetivo, tampouco se referia 
a algo que pudesse ser objeto de sim-
ples constatação na realidade exterior.

Tudo indica que a noção de ver-
dade do Mestre diz respeito a um 
ser cuja qualidade corresponde a 
um ideal pré-estabelecido. Assim di-
zemos, por exemplo, que amigo ver-
dadeiro é aquele que age conforme 
o conceito ideal de amizade, ou seja, 
alguém que quer o nosso bem sim-
plesmente pelo afeto que nos dedi-
ca, sem qualquer nesga de interesse. 
Isso é algo que Pilatos certamente 
não poderia entender.

Verdade, nesse sentido, é a corres-
pondência do ser com a sua essência. 
Ora, se considerarmos que o ser é o 
Espírito e que sua essência é o amor, 
então o próprio Jesus representa 
o exemplo maior da verdade, pelo 
imenso sacrifício a que se submeteu 
por amor a nós. Não é por menos 
que ele mesmo afi rmava: “Eu sou 
o caminho, a verdade e a vida” (Jo 
14,6). Por isso, ao perguntar “qual o 
tipo mais perfeito que Deus ofereceu 
ao homem para lhe servir de guia e 
modelo”, Kardec recebeu como res-
posta: “Vede Jesus” (LE, p.625).  

Embora o Mestre não tenha pres-
tado todos os esclarecimentos neces-
sários ao nosso encontro com a ver-
dade, dada a nossa pouca capacidade 
de compreensão à época, ele nos dei-
xou uma promessa expressa nas pala-

vras: “conhecereis a verdade e a ver-
dade vos libertará” (Jo 8,32). E hoje 
tal promessa se vê cumprida com o 
advento do Espírito da Verdade e a 
revelação espírita, que “faz o homem 
saber de onde vem, para onde vai e 
porque está na Terra”. (ESE, VI.4).

Portanto, quando nossos pensa-
mentos, palavras e atos expressarem 
a centelha divina que abrigamos em 
nosso íntimo, conforme nos ensina 
Kardec (LE, p. 613), então nossa 
existência será a expressão do amor 
divino, pois, segundo João, “Deus é 
amor; e quem permanece no amor 
permanece em Deus e Deus nele” 
(I Jo 4, 16). 

E assim, realizaremos fi nalmente 
em nós a verdade de que fala Jesus e 
refl etiremos, a exemplo do Mestre, a 
verdade maior que é Deus, cujo ser 
e essência se correspondem de ma-
neira perfeita, eterna e infi nita.

“Deus é amor; 
e quem 

permanece no 
amor permanece 

em Deus 
e Deus nele” 
(I Jo 4, 16). 



J
FIQUEM EM PAZ...

Jesus, sabendo que se aproximava o momen-
to de sua partida, aproveita a festa em co-
memoração a páscoa e ali faz o Sermão do 
Cenáculo. 

 Nesta bela passagem fala sobre a paz.
Diz o Mestre conforme encontramos em João 

14:27; “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não 
vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso 
coração, nem se atemorize.” Procurou Jesus prepa-
rar os corações amados para os momentos difíceis 
que chegariam. Somente uma alma portadora de 
tão imenso amor, pensaria antes na dor e sofrimen-
to dos que estavam ao seu redor do que em seu 
próprio martírio.

Nesta frase Jesus revela seu conhecimento sobre 
as fraquezas e difi culdades de seus aprendizes. So-
licita a manutenção da paz que nasce da fé e con-
fi ança nos desígnios do Pai, mesmo quando estes 
não coadunem com nossos desejos e aspirações.

A paz verdadeira é vivenciada por aqueles que já 
desenvolveram a confi ança plena em Deus e que 
em se esforçando para vivenciar a Lei de Amor tem 
a consciência tranquila por terem feito o possível 
para cumpri-la.

Falava Jesus da paz interior, aquela que nasce em 
nosso íntimo e que permite estarmos em equilíbrio 
apesar das difi culdades exteriores. Bem diferente da 
paz do mundo que muitas vezes se confunde com o 
ócio, com a fuga ao trabalho ou com a satisfação de 
sermos atendidos em nossos interesses, mesmo que 
escusos e que trazem consequências funestas.

Paradoxalmente para conquista-la, se faz neces-
sária a luta, não contra o semelhante, mas contra 
nossas tendências egoístas e viciosas que se repe-
tem inconscientemente, automatizadas em várias 
existências anteriores.

Enfrentar as lutas e desafi os com fé, de cabeça 
erguida e com confi ança no amanhã, infelizmente 
ainda é para poucos. Na maior parte das vezes nos 
enfraquecemos com o medo do enfrentamento, 
com o rancor destruidor ou com a desilusão ines-
perada. Esquecemos que os corações que cami-
nham conosco são tão imperfeitos quanto os nos-
sos próprios e também sujeitos ao erro.

Nestes tempos tão conturbados, onde boa parte 
da sociedade enfrenta a violência, a falta dos recur-

sos justos e básicos, as guerras, os desequilíbrios 
emocionais, as difi culdades fi nanceiras, pretender 
a paz poderia ser considerado um anseio utópico. 
Entretanto quando analisamos os ensinamentos do 
Cristo compreendemos que as adversidades cons-
tituem um cenário ideal, quando não necessário, 
para o desenvolvimento de capacidades e virtudes 
latentes em nossa estrutura espiritual.

Estar em paz requer grande esforço no controle 
de nossos pensamentos, vigilância de sentimentos 
e acima de tudo o exercício do amor verdadeiro e 
desinteressado, que perdoa aceita e compreende 
as limitações do semelhante e as suas próprias.

Pacifi car-se signifi ca vibrar na frequência do 
amor universal, praticando a caridade que ampara, 
consola e instrui.
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J
NO PÃO ESPIRITUAL

Jesus, Mestre que deixou para a humanidade en-
sinamentos que nos levam ao caminho da paz, 
mesmo após a morte do seu corpo físico, que 
ocorreu através da crucifi cação, Ele se faz ver, 

primeiramente por Maria de Madalena, que vai até o se-
pulcro e lá não mais encontra o corpo carnal do Mestre, 
pede a ela que leve aos seus “irmãos”, se referindo aos 
discípulos, o que viu. Após esse acontecimento, Ele no-
vamente reaparece em um ambiente que se encontrava 
com portas fechadas, aparece no meio de seus discípu-
los, e lhes diz: “A paz esteja convosco”; assim muitos 
outros sinais deu o Mestre, inclusive à Tomé, conhecido 
até hoje pela frase “ver para crer”, e Ele diz a Tomé: 
“Felizes os que não viram e creram”.

Nova aparição, a terceira, ocorreu à margem do mar 
de Tiberíades. Ali se encontravam em noite anterior, al-
guns de seus discípulos, que haviam saído para pescar, 
porém, nenhum peixe conseguiram pescar. O dia ama-
nheceu e Jesus, sem ser reconhecido pelos discípulos, 
lhes perguntou: Jovens, acaso tendes algum peixe? Não, 
respondem eles. Jesus disse: “Lançai a rede à direita do 
barco e achareis”. Lançaram e era tanta a quantidade de 
peixes que vinha na rede que mal podiam puxá-la. Jesus 
foi então reconhecido e eles vieram ao encontro Dele 
às margens do mar.

Quando saltaram do barco, já em terra, viram bra-
sas acesas, tendo por cima peixe e pão, foi então que 

Jesus lhes disse: “Vinde comer”! E lhes distribuiu o 
pão e o peixe.

Após se fartarem, Jesus diz a Simão Pedro: “Simão, 
fi lho de João, tu me amas mais do que estes? E ele res-
ponde: Senhor, tu sabes que te amo”. É assim que por 
três vezes Jesus faz a mesma indagação, recebe a mesma 
resposta e “pede: então, apascenta minhas ovelhas”.

“Em verdade, em verdade, te digo: quando eras jo-
vem, tu te cingias e andava por onde querias; quando 
fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te 
conduzirá aonde não queres”.

Indicava assim o tipo de morte que Pedro teria.
Lhe diz: “Segue-me”.
É assim que Jesus concede a Pedro a condição de re-

ger o seu rebanho e o seguir, até na morte – na condição 
em que ocorrera a morte desse discípulo.

Podem nos parecer, esses ensinamentos, remotos à 
realidade atual. Ledo engano! São ensinamentos atua-
líssimos e a Doutrina Espírita vem nos esclarecer como 
isso se sucede.

Vimos que Jesus ressurge, em um corpo que, apesar 
de lembrar a fi gura conhecida, é composto por outra 

“DISSE-LHE PELA TERCEIRA VEZ: SIMÃO, FILHO DE JONAS, AMAS-ME? 
SIMÃO ENTRISTECE-SE POR LHE TER DITO TERCEIRA VEZ:”AMAS-ME?”
E DISSE-LHE: SENHOR, TU SABES QUE EU TE AMO. JESUS DISSE-LHE: 

APASCENTA AS MINHAS OVELHAS.” (João, 21:17”)
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matéria, da qual ainda a ciência des-
conhece, porém, que já começa a 
desvendar e, à luz do Espiritismo, 
compreendemos, que existe uma 
matéria mais sutil, que poucos con-
seguem ver, porém, tal qual o ar, 
com seus compostos, que não ve-
mos, também  essa matéria existe. 
Esclarece, tal qual a ciência já o faz, 
que um corpo humano, após a mor-
te, não pode voltar à vida. Assim 
compreendemos que existe vida 
após a morte e Jesus demonstrou 
isso a muitos, com as diversas apa-
rições que fez após a morte do seu 
corpo físico. Vimos primeiramen-
te a aparição a Maria de Madalena, 
após, no mesmo dia, aos discípulos, 
pela 3ª vez às margens do Tibería-
des e tantas outras que, conforme 
consta: muitos livros haveriam de 
ser escritos para poderem deixá-las, 
dessa maneira, transcritas para a hu-
manidade.

Comprova que Ele é nosso orien-
tador, mesmo em espírito e os ben-
feitores amigos nos esclarecem que 
Ele é o Governador Espiritual e pro-
tetor do Planeta Terra e de tudo e 
de todas as almas que se encontram 
aqui encarnadas, se utilizando, como 
Ele se utilizou, de um corpo físico, 
durante um período determinado.

Já evoluímos, para não mais ne-
cessitarmos passar pela experiência 
de Tomé, do ver para crer, já po-
demos crer, para sermos aqueles a 
quem Jesus reconhece em sua lição 
como os “Felizes, que não vimos, 
ou não vemos, mas que cremos”.

Crer, acreditar, na presença e pro-
teção do Mestre em nossas vidas, é 
de vital importância.

E, quando essa crença surge em 
nossos sentimentos, iniciamos uma 
transformação em nossos pensa-
mentos, o que nos leva ao fortaleci-
mento do nosso ser, como um todo, 
ou seja, espírito, corpo e mente.

Jesus, a todo instante, nutre-nos 
com ideias construtivas. Através dos 
benfeitores amigos, deixou-nos seus 
ensinamentos, para nos guiarmos 
por eles, no nosso dia a dia e nos 
convida a segui-lo. Esses benfeito-
res trazem seus esclarecimentos no 
Evangelho Segundo o Espiritismo, 
Codifi cado por Allan Kardec.

O Mestre faz-nos um alerta, de 
que não espera de nós feitos excep-
cionais, mas, ao menos, pequenos 
gestos que fazem a diferença em 
nossas vidas e para aqueles que nos 
cercam. Gestos que criam assim am-
bientes harmoniosos e equilibrados.

Convida-nos a apascentar suas 

ovelhas, se dirigindo assim, a toda 
a humanidade, como um verdadei-
ro rebanho de almas em evolução, 
sabendo que necessitamos de tem-
po para aprendermos com as lições 
que a vida nos confere, a combater 
o orgulho que ainda impera e em-
perra o nosso desenvolvimento 
moral e consequentemente o pro-
gresso espiritual.

Quando Ele alimenta os pesca-
dores, está nos ensinando a dar o 
alimento espiritual, através da am-
pliação e fortalecimento das nossas 
virtudes, onde temos a oportunida-
de de colocar o bem em ação. Nos 
fala do amor, no sentido mais puro 
e amplo, mostrando que todos es-
tamos providos dessa semente do 
amor, que está por germinar, crescer, 
dar fl ores e frutos, para fi nalmen-
te serem distribuídos, pois só pode 
dar amor aquele que sabe amar, em 
razão disso ele pergunta: Amas-me? 
E, quando recebe a resposta sim, 
indica que iniciemos o trabalho do 
amor junto aos que compartilhamos 
experiências na vida.

Espíritos que já se encontram em 
uma condição de maior evolução 
que a nossa, trabalham na espiritu-
alidade, incessantemente, buscando 
nos auxiliar para que consigamos 

Redacao
Máquina de escrever
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praticar o bem, o amor, sendo o 
exercício do amor a caridade.

Eles não duvidam da Força Divi-
na, do Pai criador que quer o nosso 
bem e nos ampara sempre, seguem 
seu trabalho incessante em prol de 
cada um de nós aqui Espíritos en-
carnados, para que tenhamos a con-
dição de, a exemplo de Jesus, nos 
esforçamos para compartilharmos 
dos ensinamentos que recebemos 
hoje, distribuindo para todos os 
que se encontram numa condição 
de mais necessitados do que nós, 
lembrando-nos que para isso nossas 
atitudes precisam se mostrar “asse-
adas” e o alimento das nossas pala-
vras “limpo”.

Signifi ca fazermos uma reformu-
lação da condição dos nossos pen-
samentos e atitudes, pensando no 
bem, fazendo o bem, distribuindo 
o bem.

O pão espiritual, é o pão da vida, 
que sacia a fome, a sede, que revigo-
ra, que vivifi ca, que traz felicidade, 
que traz a paz que tanto buscamos, 
está para todos nós no  “Evangelho 
de Jesus”.

Quando seguimos o caminho dei-

Mirian Ofi r
Expositora, palestrante espírita.

xado por Jesus, fazemos renascer, 
não um novo corpo físico, mas, um 
novo ser, assim, nos transformamos 
para melhor, levando essa transfor-
mação, através das nossas novas 
atitudes e exemplo, para os nossos 
lares, nossos colegas de trabalho, 
nossa sociedade, nosso mundo, nos-
sas vidas.

Levando assim, quando formos 
chamados pelo Pai, uma bagagem 
que nos dará o conteúdo neces-
sário para uma vida em Espíri-
to ainda melhor, hoje e sempre, 
visto que todos somos Espíritos 
imortais.

Que tenhamos a condição de 
sermos apascentadores de ovelhas, 
trazendo para junto desse grande 
rebanho do bem, aqueles que ainda 
se encontram desviados desse ca-
minho, tal qual Jesus faz conosco, a 
cada instante.

Neste ano que se fi nda, que se 
faça farta a mesa, mas ainda mais 
fartos os nossos bons pensamentos 
e atitudes de amor, fraternidade e 
caridade.

Que a Paz do Mestre querido nos 
envolva hoje e sempre!

Atendimento diário 
na FEESP 

sede Maria Paula
A FEESP está aberta de 2ª a sábado, das 8h às 21h30.

Procure o DEPOE (Departamento de Orientação 
Espiritual) e você será atendido gratuitamente.

Aos domingos a FEESP está aberta das 8h às 17h, com 
palestras públicas ou eventos e assistência espiritual

“Felizes, que 
não vimos, 

ou não vemos, 
mas que 
cremos”.
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O
visita a FEESP

O MÉDIUM TADEU DE ARAXÁ

O médium José Tadeu Silva, Tadeu de Ara-
xá, como é mais conhecido, é o funda-
dor das obras assistenciais da “Casa do 
Caminho” na cidade de Araxá, no triân-

gulo mineiro.
 A pedido do médium, a FEESP e seus diretores 

organizaram-se com um almoço para que ele e sua 
equipe,  pudesse conhecer o trabalho assistencial que 
a casa oferece. 

Em entrevista ao Semeador Internacional a presi-
dente da Federação Espirita do Estado de São Paulo a 
Sra. Julieta Ignez Pacheco de Souza, assim se expressou:

“Ele fi cou maravilhado com a Federação! Agrade-
ceu pela oportunidade de conhecer nosso trabalho. 
Ficou impressionado com os números de atendimen-
tos à tantos assistidos. Conheceu todos os andares e 
as diversas Áreas da FEESP e admirado parabenizou 
o trabalho de todos os colaboradores e funcionários. 

Fiz uma visita à Araxá para conhecer as obras da 
Casa do Caminho que conta com um hospital psiqui-
átrico, mas que também atende a população em geral. 
Por esses atendimentos e por seu trabalho mediúnico, 
ele tem contribuído muito até para o turismo da cida-
de, quando dezenas de pessoas chegam de todo o país 
para vê-lo e assistir suas palestras.

Nessa região de Minas Gerais, Araxá, Sacramen-
to, Uberaba, Conquista, tem muitos médiuns, inclusi-
ve o sobrinho neto de Eurípedes Barsanulfo chamado 
Emmanuel, que diz brincando preferir ser chamado de 
Mané, pois diz não ser merecedor do nome. Ele tam-

Diretores e amigos recepcionaram Tadeu e sua equipe

Julieta Ignez P. de Souza, Maria Elizabete Baptista e o médium José Tadeu

bém auxilia em obras sociais que são muito populares 
na região. Quando fui visitar essas cidades, tentei não 
ser reconhecida como presidente da FEESP, mas nossa 
casa é muito grande e conhecida no mundo todo e en-
tão me convidaram à participar da mesa de palestrantes 
e convidados.

Todos eles fazem um trabalho muito bonito e impor-
tante para toda essa região.”

Aproveitando a entrevista, a presidente da FEESP 
Julieta Ignez P. Souza deixa uma mensagem de ano 
novo para todos os espíritas:

“Ser espirita é uma responsabilidade muito grande, 
porque Kardec codifi cou o espiritismo através dos fe-
nômenos, e até hoje nós sabemos e quem conhece a Co-
difi cação, que o espiritismo quer a mudança do homem. 
A mudança moral, a mudança do sentimento. Do não 
julgar, do perdoar, do amar e do compreender. Dou-
trina Espírita é isso. A mudança do homem para que 
nosso planeta Terra também melhore. Que possamos 
compreender nosso semelhante, trocando aprendiza-
dos, aprendendo e ensinando, hoje em dia também com 
as crianças, que são tão inteligentes, mas que precisam 
do nosso amor, da nossa compreensão para melhora-
rem no sentido da moral. 

Que Deus abençoe à todos os nossos leitores!”



M
RENOVAÇÃO ÍNTIMA E MENTAL

Mais um ano se inicia e junto com ele as 
aspirações renovam-se, projetos são ar-
quitetados, promessas feitas. Queremos 
ser melhores, superar vícios, nos tornar-

mos mais saudáveis, ter mais tempo livre, começar um 
novo estudo etc, etc. 

Porém, como de costume, poucos são aqueles que 
acreditam pode levar adiante seus desejos de Ano Novo 
assim que os primeiros meses do ano se vão e com eles 
o desejo ardente de mudança.

Isso acontece porque, para nós, é fácil elaborarmos 
planos mentais, porém, é difícil mudarmos, ou come-
çarmos novas tarefas, principalmente aquelas que nos 
pedem uma mudança mais radical, principalmente de 
pensamentos e comportamentos.

Por que nos é tão difícil a mudança, desde que tudo 
no Universo muda e está em constante transformação?

Espíritos imortais, viajores do tempo e donos de há-
bitos cristalizados, no decurso dos séculos que funcio-
nam como verdadeiras amarras, não conseguimos des-
fazer de pronto os nós da nossa existência.

Para o espírita de boa vontade, porém ainda repleto 
de imperfeições, essa demora na verdadeira transforma-
ção, principalmente quando falamos em renovação para o 
bem, pesa um tanto mais que para o restante da sociedade.

Allan Kardec, em “O Livro dos Médiuns”, no item 
350, nos pergunta: Que importa crer na existência dos 
Espíritos, se essa crença não faz que aquele que a tem 
se torne melhor, mais benigno e indulgente para com os 
seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversida-
de?”. E conclui, mais adiante, no mesmo item: “Assim, 
poderiam todos os homens acreditar nas manifestações 
dos Espíritos e a Humanidade fi car estacionária.”

Os Espíritos são muitos claros quando se referem à 
nossa costumeira resistência à abdicação dos maus e ve-
lhos hábitos, quando Kardec pergunta em “O Livro dos 
Espíritos”, questão 909: “Poderia sempre o homem, 
pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações?” 
“Sim, e, freqüentemente, fazendo esforços muito insig-
nifi cantes. O que lhe falta é a vontade. Ah! quão poucos 
dentre vós fazem esforços!”

Ah, o esforço! Dá trabalho, mas compensa.
O segredo para a verdadeira renovação e transforma-

ção chama-se autoeducação.
O autor espírita Carlos Toledo Rizzini aponta-nos 

três condições necessárias à autoeducação: o conheci-
mento de si mesmo, que Sócrates já ensinava na Anti-
guidade, que é o contínuo exame de consciência; o co-

nhecimento do destino, que o Espiritismo tão bem nos 
oferece quando sabemos que o nosso futuro depende 
do que fi zermos hoje e o conhecimento das qualidades 
que queremos desenvolver e dos maus hábitos que que-
remos remover.

Jesus nos dá a receita: Amarás, pois, ao Senhor teu 
Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de 
todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças; este 
é o primeiro mandamento.

E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu pró-
ximo como a ti mesmo” (Marcos, 12;30-31).

Certamente demoraremos ainda muito tempo para 
alcançarmos a renovação ideal, porém o que ganhamos 
no esforço diário de nossa transformação é a paz de 
consciência, o que, certamente, para nós hoje, já é uma 
felicidade.

Alexandra Strama foi conferencista 
dos Congressos Espíritas 2008, 

2011 e 2014. É expositora, 
palestrante e articulista espírita de  

revistas e jornais. 
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O
CULTURA RELIGIOSA

O medo do desconhecido e a necessidade de 
dar sentido ao mundo que o cerca, leva-
ram o homem a fundar diversos sistemas 
de crenças.

Assim, a religião constitui um corpo organizado de 
crenças que ultrapassam a realidade da ordem natural e 
que tem por objetivo o sagrado ou sobrenatural, sobre 
o qual elabora: sentimentos, pensamentos e ações.

O sagrado e o profano confi guram duas modalidades 
de estar no mundo e duas atitudes existenciais do ho-
mem ao longo de sua história.

Embora não seja fácil elaborar uma classifi cação sis-
temática das religiões, pode-se agrupá-las em duas cate-
gorias amplas, são elas: primitivas e superioras.

Nessa divisão o qualifi cativo superior refere-se ao de-
senvolvimento cultural e não ao nível de religiosidade.

Religiões primitivas caracterizam-se pelo culto aos 
antepassados através de forma humana esculpida na pe-
dra ou madeira, denominada “tótens” em homenagem 
aos chefes tribais já falecidos.

Efêmeros, fi lósofo grego no IV século a.C. conside-
rava o culto totêmico como sendo a origem da religião.

Os integrantes do clã obrigavam-se a praticar ritos 
em homenagem a seus falecidos, pelo temor de repre-
sálias ou pelo desejo de obter benefícios ou ainda por 
considerá-los divinizados.

A partir da experiência do sonho e do fenômeno da 
respiração, concebeu-se a existência de uma alma ou 
princípio vital imaterial que habita todos os seres dota-
dos de movimento e vida.

O temor diante dos fenômenos naturais ou a neces-
sidade de se obter benefícios impeliu-os a render vene-
ração e culto.

Nas religiões superioras, à medida que o homem pas-
sou a organizar sua existência em base racional, a multi-
plicidade de poderes divinos e sobre-humanos não con-
seguiu mais satisfazer a necessidade de estabelecer uma 
relação coerente com as múltiplas forças espirituais que 
povoam o Universo.

Sugiram, assim, as religiões: Politeístas, Panteístas, 
Deístas e Monoteístas, expressões das condições sociais 
e culturais de cada época e das características dos povos 
em que surgiram.

O Espiritismo, doutrina elaborada pelos espíritos su-
periores, codifi cada por Allan Kardec, teve início com 
o lançamento de “O Livro dos Espíritos” no dia 18 de 
abril de 1857 tendo como característica o monoteísmo 

adotando a moral cristã.
Compreende três aspectos: científi co, fi losófi co e 

religioso.
Os espíritos que ditaram as normas para codifi cação 

afi rmaram ser o Espiritismo a religião do futuro, pois 
tem como ponto fundamental o estímulo a reforma 
moral das pessoas, obtenção de sabedoria através do 
estudo constante e a prática da caridade.

João Baptista do Valle, 
é expositor e palestrante da 

FEESP.
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Livros Edições FEESP
TODOS OS LIVROS A PREÇO DE ATACADO, 

ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES
150 anos de espiritismo
Alceu Nunes ..................................................................R$ 19,00
Alçando um vôo maior
Martha Gallego Thomaz .................................................R$ 19,00
Alvinha
Silvia Hiss ......................................................................R$ 9,00
André Luiz em refl exão
Luiz Rodrigues da Cruz ..................................................R$ 19,00
Aos pais e educadores de crianças
Silvia Cristina Stars de Carvalho Puglia ...........................R$ 21,00
Apocalipse (O)
José de Souza e Almeida ...............................................R$ 19,00
Aprendendo com as epístolas
Luiz Rodrigues da Cruz ..................................................R$ 19,00
Bezerra de Menezes
Canuto de Abreu ............................................................R$ 19,00
Brincando e aprendendo o espiritismo – I
Coord. Geral Silvia Cristina Stars de Carvalho Puglia .......R$ 29,00
Brincando e aprendendo o espiritismo – II
Coord. Geral Silvia Cristina Stars de Carvalho Puglia .......R$ 29,00
Brincando e aprendendo o espiritismo – III
Coord. Geral Silvia Cristina Stars de Carvalho Puglia .......R$ 29,00
Brincando e aprendendo o espiritismo – lV
Coord. Geral Silvia Cristina Stars de Carvalho Puglia .......R$ 29,00
Burrinho inteligente (O)
Genésio Loureiro Rocha .................................................R$ 12,00
Calendário espírita
Francisco Candido Xavier ...............................................R$ 15,00
Carlos Imbassahy – o homem e a obra
Nazareno Tourinho .........................................................R$ 1,00
Carneiros de Panúrgio (Os)
Adolfo Bezerra de Menezes ............................................R$ 21,00
Casarão do General
Cid Camargo ..................................................................R$ 12,00
Casa Assombrada (A)
Bezerra de menezes .......................................................R$ 29,00
Casos controvertidos do evangelho
Paulo Alves Godoy .........................................................R$ 21,00
Castália
Wilson Ferreira de Melo ..................................................R$ 12,00
Catecismo espírita
Léon denis .....................................................................R$ 18,00
CÉU E O INFERNO (O)
Allan Kardec ..................................................................R$ 15,00
CÉU E O INFERNO (O) Especial
Allan Kardec ..................................................................R$ 38,00
Cisco Cândido Xavier
Umberto Fabbri ..............................................................R$ 24,00
Coletânea do além
Francisco Candido Xavier ...............................................R$ 19,00
Congresso Espirita FEESP 2011
Coord. Geral Silvia Cristina Stars de Carvalho Puglia .......R$ 21,00
Congresso Espirita FEESP 2011 - Especial
Coord. Geral Silvia Cristina Stars de Carvalho Puglia .......R$ 42,00
Congresso espirita FEESP 2014 
Coord. Geral Silvia Cristina Stars de Carvalho Puglia .......R$ 35,00
Coruja do bosque (A)
Roberto Alves Toledo .....................................................R$ 12,00
Cristão moderno (O)
Gerson Luiz Tavares .......................................................R$ 15,00
Cristíadas
Edison Cavalheiro Ramos ...............................................R$ 15,00

Crônicas evangélicas
Paulo Alves Godoy .........................................................R$ 19,00
Curso Aprendizes do Evangelho – I
Cood. Zulmira da Conceição Chaves Hassesian ..............R$ 28,00
Curso Aprendizes do Evangelho – II
Cood. Zulmira da Conceição Chaves Hassesian ..............R$ 24,00
Curso Básico Espiritismo - I
Cood. Zulmira da Conceição Chaves Hassesian ..............R$ 24,00
Curso Básico Espiritismo – II
Cood. Zulmira da Conceição Chaves Hassesian ..............R$ 24,00
Curso Educação Mediúnica - I
Cood. Zulmira da Conceição Chaves Hassesian ..............R$ 24,00
Curso Educação Mediúnica – II
Cood. Zulmira da Conceição Chaves Hassesian ..............R$ 24,00
Curso Espírita de Prep. De Educadores - CEPE
Cood. Maria Elizabeth Pittucci Batista .............................R$ 24,00
Curso O Que e o Espíritismo
Cood. Zulmira da Conceição Chaves Hassesian ..............R$ 24,00
Curso p/ dirigentes e monitores (CDM)
Silvia Cristina Stars de Carvalho Puglia ...........................R$ 25,00
Da Genese ao Apocalipse
Natalino D’Olivo  ............................................................R$ 18,00
Deus por testemunha
Maria Ap.Caetano Salles .................................................R$ 18,00
Deus, espírito e matéria
Manuel de Oliveira Portásio ............................................R$ 18,00
Doação de Órgãos e transplantes
Vlademir Lisso ...............................................................R$ 18,00
É tempo de ser feliz
Marina Mallet .................................................................R$ 21,00
Em busca do mestre
Pedro de Camargo (Vinicius) ..........................................R$ 18,00
Escravo dos escravos (O)
Rosa Freua de Carvalho .................................................R$ 18,00
Espiritismo em sua expressão mais simples
Allan Kardec ..................................................................R$ 8,00
Estudo e prática de assistência espiritual
Maria de Cassia Anselmo ...............................................R$ 34,00
Evangelho de redenção
Paulo Alves Godoy .........................................................R$ 21,00
Evangelho misericordioso
Paulo Alves Godoy .........................................................R$ 21,00
Evangelho no lar nosso encotro com paz
Vera Cristina Marques de Oliveira Millano ........................R$ 21,00
Evangelho pede licença
Paulo Alves Godoy .........................................................R$ 21,00
Evangelho por dentro (O)
Paulo Alves Godoy .........................................................R$ 21,00
Evangelho seg. espiritismo para infância
Maria Helena Fernandes Leite .........................................R$ 28,00
Evangelho Seg. o Esp. bolso - Especial
Allan Kardec ..................................................................R$ 28,00
Evangelho Segundo o Espiritismo – bolso
Allan Kardec ..................................................................R$ 9,00
Evangelho Segundo o Espiritismo – normal
Allan Kardec ..................................................................R$ 15,00
Experiências a luz do Evangelho no lar
Maria Tonietti Compri .....................................................R$ 19,00
Fenômenos de transporte
Enesto Bozzano .............................................................R$ 19,00
Filosofi a espírita – tomo II
Manoel P. São Marcos ....................................................R$ 19,00



Agradecemos à empresa PANCO que durante o ano 
de 2014, gentilmente doou seus produtos em prol

da Assistência da FEESP.

Filosofi a espírita e seus temas
Manoel P. São Marcos ....................................................R$ 21,00
Formiguinha Favo de Mel
Maria Helena Fernandes Leite .........................................R$ 28,00
Gênese - Epecial
Allan Kardec ..................................................................R$ 38,00
Gênese - normal
Allan Kardec ..................................................................R$ 15,00
Gotas de energia
Genésia Loreiro Rocha ...................................................R$ 7,00
Grandes vultos do espiritismo
Paulo Alves Godoy .........................................................R$ 19,00
Histórias sobre reencarnação
Silvia Cristina Stars de Carvalho Puglia ...........................R$ 32,00
Instituto de confraternização universal
Martha Gallego Thomaz .................................................R$ 22,00
Introdução à fi losofi a espírita
Herculano Pires ..............................................................R$ 24,00
Jesus Cristo a luz do mundo
Paulo Alves Godoy .........................................................R$ 21,00
Jesus já falava no espiritismo - I
Área de Infância Juventude .............................................R$ 29,00
Jesus já falava no espiritismo - II
Área de Infância Juventude .............................................R$ 29,00
Jesus já falava no espiritismo - III
Área de Infância Juventude .............................................R$ 29,00
Jesus já falava no espiritismo – IV
Área de Infância Juventude .............................................R$ 29,00
Jubileu de ouro – Coral Carlos Gomes
Coral Carlos Gomes .......................................................R$ 18,00
Juntos no infi nito
Álvaro Basile Portughesi .................................................R$ 24,00
Leis de amor
Francisco Candido Xavier ...............................................R$ 7,00
Livro dos Espíritos - Especial 
Allan Kardec ..................................................................R$ 38,00
Livro dos Espíritos – normal
Allan Kardec ..................................................................R$ 15,00
Livro dos Médiuns - Especial
Allan Kardec ..................................................................R$ 38,00
Livro dos Médiuns – normal
Allan Kardec ..................................................................R$ 15,00
Loucura sob novo prisma,(A)
Adolfo Bezerra de Menezes ............................................R$ 22,00
Maravilhosas parábolas de Jesus  (AS)
Paulo Alves Godoy .........................................................R$ 21,00
Mediunidadena Bíblia  (A)
Henrique Neyde Gimênez ...............................................R$ 21,00
Mediunidade Ferramenta Divina
Umberto Fabbri ..............................................................R$ 24,00
Mestre Louis Pasteur
Neyde Prado Zuhlke .......................................................R$ 21,00
Momentos de prece
Paulo Alves Godoy .........................................................R$ 9,00
Nascer de Novo
Humberto Fabbri ............................................................R$ 21,00
Na escola do Mestre
Pedro de Camargo .........................................................R$ 18,00
Na estrada com Jesus
Roberto Vilmar Quaresma ..............................................R$ 24,00

Noções de história da fi losofi a
Área de Ensino ...............................................................R$ 21,00
No Invisível
Léon Denis.....................................................................R$ 34,00
Nos Tempos de Jesus
Umberto Fabbri ..............................................................R$ 21,00
Novos rumos a medicina – I
Inácio Ferreira ................................................................R$ 24,00
Obras postumas
Allan Kardec ..................................................................R$ 15,00
Obras postumas  Especial
Allan Kardec ..................................................................R$ 38,00
Padrões evangélicos (OS)
Paulo Alves Godoy .........................................................R$ 29,00
Parábolas (As)
José de Souza e Almeida ...............................................R$ 21,00
Pedrinho
Rosa Freua de Carvalho .................................................R$ 9,00
Pérolas no coração
Maria Aparecida Caetano Sales ......................................R$ 15,00
Porque creio na imortalidade da alma
Oliver Lodge ...................................................................R$ 21,00
Psiquiatria em face da reencarnação
Inácio Ferreira ................................................................R$ 21,00
Pureza doutrinária
Ary Lex ..........................................................................R$ 21,00
Quando Jesus teria sido maior
Paulo Alves Godoy .........................................................R$ 18,00
Quando o Amor fala mais alto
Amílcar Del Chiaro Filho .................................................R$ 18,00
Quatro sermões de Jesus
Paulo Alves Godoy .........................................................R$ 15,00
Reforma intima orientações Ed. Espírita
Zulmira da Conceição Chaves Hasessian ........................R$ 19,00
Revelações da Revista Espírita
Alceu Nunes ..................................................................R$ 29,00
Síntese de o Livro dos Espíritos
B.Godoy Paiva ...............................................................R$ 21,00
Temas atuais na visão espírita
Wlademir Lisso ..............................................................R$ 21,00
Tempo de despertar
Richard Simonetti ...........................................................R$ 21,00
Tempo Terra (O) 
Roberto Vilmar Quaresma ..............................................R$ 21,00
Tesouros da Revista Espírita
Alceu Nunes ..................................................................R$ 29,00
Um sentido para sua vida
Marina Mallet .................................................................R$ 21,00
Uma família feliz
Durval Ciamponi ............................................................R$ 21,00
Uma família imperial
Rosa Freua de Carvalho .................................................R$ 18,00
Uma luz até a eternidade
Maria Caetano Sales ......................................................R$ 24,00
Viagem de uma Gotinha de orvalho
Maria Helena Fernandes Leite .........................................R$ 15,00

LIVRARIA EDIÇÕES FEESP
Rua Maria Paula, 140 - Bela Vista - 

São Paulo - SP
(11) 3115-5544 ramal 217

COMPRE SEUS LIVROS 
NO ATACADO

(11) 3115-5544 RAMAL - 204   -   
vendas@feesp.org.br



(11) 3106-1619, 3115-5544, ramal 217  
livraria da Sede Maria Paula. Fax.: (11) 3104-2344.

Portal: www.feesp.org.br    E-mail: divulgacao@feesp.org.br

Informações:

Por apenas 
R$ 60,00 

ao ano receba 
6 exemplares de 

cada um

Fique bem informado! Assine  o 
Jornal Espírita e a Revista 
O Semeador Internacional

Agora, o Jornal Espírita está mais informativo;  você saberá 
tudo sobre as palestras doutrinárias ministradas aos domingos 

na FEESP. São 8 palestras, com seus resumos, recheadas de 
comentários. A Revista O Semeador é elaborada com artigos de 
renomados articulistas espíritas, que muito contribuem para o  

entendimento da Doutrina Espírita.Seja um assinante!

Jornal Espírita
FUNDADA EM

12 DE JULHO DE 1936

ÓRGÃO DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Dezembro de 2014 - Nº 445 - Ano XXXV - DISTRIBUIÇÃO NACIONAL

www.feesp.org.br    e-mail: redacao@feesp.org.br
Manaus, Boa Vista, Santarém, Rio Branco, Ji-Paraná e Macapá / Via Aérea

R$ 4,50

Tenhamos enfeites, ceias, 

presentes, ou não. Mas que não 

falte a Paz, pela consciência 

do dever cumprido, de 

termos proporcionado à 

nossa Família momentos de 

felicidade através da magia 

do perdão, da compreensão, do 

verdadeiro amor, que constrói 

laços eternos de afinidade.

O Natal 

ontem e hoje
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ÓRGÃO DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO ESTADO DE SÃO PAULO

O SEMEADORO SEMEADORInternacional
O público aplaudiu calorosamente os artistas do grande show na rua Maria Paula.A 10° Festa Kardec foi um sucesso!! 

Ganhadora da Ação Entre 
Amigos da 10° Festa 

Kardec, Cintia Marcos, 
recebeu das mãos da 
presidente da FEESP, 

Julieta Ignez Pacheco de 
Souza, as chaves do carro 

Palio Fire 2015.



No site WWW.tvaberta.TV.br ao vivo às 12h!
Os programas já apresentados 

encontram-se no Portal da FEESP. 
www.feesp.org.br
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