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Agradecemos a todos os nossos leitores pelas palavras de ca-
rinho e incentivo, pelos elogios e críticas, que nos fazem aprimo-
rar ainda mais cada edição e, principalmente, perseverar nesse 
caminho de fé e amor, que proporciona a Doutrina Espírita. In-
felizmente por falta de espaço não conseguimos publicar todas as 
mensagens que recebemos pelas redes sociais e pessoalmente.  A 
todos nosso muito obrigado.

Equipe Fé Raciocinada

preendidas, a arte transpõe muitas 
barreiras. Rir, enternecer-se, dançar 
ou cantar provocam conexões, assim 
como o carinho e a atenção. O amor 
criando os caminhos para a (re)cons-
trução do conhecimento.

A experiência vivenciada em con-
junto cria vínculos inquebrantáveis, 
com base na confiança. Confiança 
em si e nos outros, aliada à percep-
ção das consequências, em todos, das 
ações empreendidas.

E, por fim, temos o exemplo. Al-
bert Schweitzer afirmou que “dar o 
exemplo não é a melhor maneira de 
influenciar os outros. É a única”. É 
pelo exemplo que, além de apresentar 
aos mais velhos a maneira que creia 
ser a melhor para tratar os mais no-
vos e aos mais jovens como cuidar 
dos mais velhos, colocar-se-á à prova 
sobre a fidelidade ao seu discurso.

Estas são algumas das pedras que 
surgem ao longo do caminho e que, 
não podendo ser eliminadas, devem 
ser contornadas. Lutar contra elas, 
esbravejar ou inconformar-se só pro-
vocará mais tristeza e dor a todos os 
envolvidos. Há desconforto, é certo, 
mas que deve ser bem aproveitado, 
esteja você no meio do caminho ou 
nas pontas.

Na elaboração desta edição o 
time foi ampliado, com o ingresso da 
jornalista Ana Paula Montealbano. 
Entrou no meio do caminho, mas 
já se incumbiu de algumas pedras. 
Bem-vinda!  

* Carlos Drummond de Andrade, “No 
meio do Caminho”.

Gilberto Peverari Simões
Diretor da Área de Aperfeiçoamento 
Doutrinário e da Comunicação e 
Expositor do 4º Ano do Curso de 
Divulgador e Expositor da CEP.

“No meio do caminho 
tinha uma pedra. Tinha 
uma pedra no meio do 
caminho...”*

S  e você está lendo isto, está 
no meio do caminho. E 
há, ainda, muito a apren-

der sobre esta jornada, não importa 
o quanto já tenha lido ou estudado. 
A experiência é que mostrará se as 
lições foram retidas e são praticadas.

Isso é importante, pois há quem 
necessite aprender conosco. Sejam 
aqueles que estão retornando para 
nova experiência ou os que se pre-
param para a nova vida. E tanto faz 
como você interprete esta frase, já 
que a existência do Espírito é infinita.

A estrutura está lá com suas po-
tencialidades, mas onde estão as li-
ções aprendidas? Onde estão as vidas 
vividas?

Restrições que se esvaem de um 
lado e que passam a viger de outro, 
sem esquecer as que podem perma-
necer por toda a vida.

Em meio aos dramas, há risos e 
choros. A alegria nascendo de fatos 
simples, que seriam naturais para a 
idade, mas cuja expectativa não mais 
existia. E a esperança renasce, a per-
severança se fortalece e a crença re-
desperta.
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 Editorial

A revista Fé Raciocinada convida você, 
nosso leitor, a participar de cada  

edição. Envie suas opiniões, sugestões e 
críticas por e-mail:

cep.feraciocinada@gmail.com

Fale Conosco Espaço  do Leitor

Sua “casa” está preparada para 
receber, adequadamente, estes Es-
píritos?

A sua participação é importante, 
seja ou não da família: no ensino, na 
experiência e no exemplo ao aprendiz.

Em se tratando de ensino, pode-
-se recorrer a muitos recursos que a 
tecnologia e a informação oferecem. 
Bem usadas, são ferramentas impor-
tantes para facilitar ou acelerar o de-
senvolvimento, retardar a degenera-
ção e lidar melhor com as restrições. 
E quando as palavras não são com-

Caminho
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Expressões do Espiritismo

C erto dia, comentávamos 
sobre o poder da músi-
ca, e um grande amigo 

disse-me: “no meu ponto de vista, a 
palestra fala ao cérebro (racional), 
enquanto a arte fala ao coração 
(emocional)”. Dois caminhos que 
levam ao Espírito, sendo o último 
mais tocante e que chama à ação. 

O Espírito do maestro Rossini 
afirma que a arte consiste em sedu-
zir os ouvidos e comover o coração 
(Obras Póstumas). 

A humanidade vive, nos dias 
atuais, uma realidade que ameaça 
perigosamente os valores éticos e 
morais. A harmonia existente no cos-
mo, onde a função de cada elemento 
obedece às leis regentes, deveria ser 
a mesma a reger a intimidade do ser, 
impulsionando-o a realizar as tarefas 
propostas e confiadas a ele pelo seu 
Criador, objetivando o crescimento 
da criatura e da criação. 

Mas basta uma simples observa-
ção para a triste constatação de que 
grande maioria das criaturas está 
divorciada desse propósito. Os dese-
jos e sentimentos que acalentam as 
aproximam da animalidade, distan-
ciando-as do pensamento Criador, 
expresso nas leis regentes da criação. 

Toda obra traz impregnada em si 
características de seu criador, tornan-
do-se possível por meio delas a iden-
tificação e a glorificação deste. Pois 
bem! Sendo as criaturas obras do “Ser 
incriado”, trazem latentes em si as po-
tencialidades daquele que as gerou e 
que, uma vez desenvolvidas, propor-
cionam a sublimação do Espírito e a 
glorificação de seu Criador. 

As mentes celestes nos alertam 
que é chegado o momento transitó-
rio, e que essas potencialidades divi-
nas, das quais como espíritos somos 

portadores, precisam ser expandidas, 
para que a harmonia reinante no 
cosmo seja a mesma gestora do nos-
so universo interior, capaz de trans-
formar-nos em astros radiantes de 
luz divina, fazendo de nossa “Mãe 
Terra”, um mundo verdadeiramente 
“Regenerador”. 

Assim como a semente jogada na 
cova e que detém as potencialidades 
de uma árvore necessita de ambiente 
propício para desenvolvê-la, o Espírito 
também requer ambiente íntimo har-
mônico, que possibilitaria o despertar 
de suas potencialidades divinas. 

Que força é essa que faz com que 
um bebê se acalme ao som de uma 
suave melodia?  

A música é vibração a estimular, 
no Espírito, sensações de nível supe-
rior, permitindo uma harmonização 
íntima, despertando a essência Divi-
na que dorme em cada um de nós. A 
irradiação mental gerada pelo senti-
mento desperto nesse estado harmô-
nico possibilita o retorno ao pensa-
mento amoroso do Criador, sentindo 

vibrações que por outros meios não 
sentiríamos; emoções novas brotam 
na alma, levando o Espírito à busca 
da redenção.  

Este é o objetivo do nosso traba-
lho por meio da música. Não uma 
música qualquer, mas, sim, aquela 
que traduza a harmonia capaz de 
produzir, naqueles que a ouvem e 
sentem, a elevação mental, a irradia-
ção luminosa, a transformação. 

Um fato comprova essa força. 
Apesar de não ter sido agraciado por 
uma voz qualificada para a música, 
mas apenas aceitável por aqueles que 
a ouvem, notamos a emoção aflorar 
durante as apresentações, provando, 
assim, que não é a beleza da voz que 
nos sensibiliza, mas a sublimidade da 
harmonia a seduzir nossos ouvidos. 

É a essa emotividade que a har-
monia (sublime) da música é capaz 
de suscitar em nós, que buscamos 
chegar com nosso humilde trabalho, 
pois ela é propiciadora do ambiente 
capaz de sublimar nossos sentimen-
tos e desejos, a traduzir-se na produ-
ção do bem geral. 

Não consigo imaginar a vida sem 
a música, ela representa, pois, eleva-
da interação vertical com as esferas 
superiores da vida universal.   

Música,
a Médium da Harmonia

Paulo Henrique dos Santos
Diretor de Ensino do Centro Espírita 
Fé em Deus de Osasco e Aluno do 
Centro de Estudos da CEP.
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eus artistas serão re-
conhecidos por mui-
to se amarem...” Esse 

foi o tema da 2ª edição do Encontro 
Nacional de Arte Espírita (ENARTE) 
que aconteceu este ano em São Paulo, 
entre os dias 26 a 29 de maio.

Com o intuito de estabelecer 
uma ligação entre a arte e o estudo 
doutrinário, a Associação Brasileira 
de Artistas Espíritas (ABRARTE) 
promoveu esse encontro em parceria 
com a Mostra Nacional de Dança 
Espírita e a com a USE (União das 
Sociedades Espíritas do Estado de 
São Paulo). Superando diversas di-
ficuldades financeiras, operacionais e 
de logísticas, a realização do evento 
contou ainda com apoiadores e com 
a contribuição de outros parceiros 
que preferiram o anonimato.

Conforme explicou o presidente 
da ABRARTE, Edmundo Cezar, a 
Associação também promove anu-
almente o Fórum Nacional de Arte 
Espírita, sempre em uma cidade di-
ferente do país. O Fórum reúne co-
ordenadores de grupos e lideranças 
do movimento artístico espírita. Já 
o ENARTE acontece somente de 
quatro em quatro anos, reunindo 
todos os artistas espíritas interessa-
dos. Dessa forma, quando ocorre o 
Encontro Nacional de Arte Espírita, 
o Fórum Nacional de Arte Espírita 
é realizado dentro da programação 
do evento. Ambos ocorrem sempre 
na data do feriado de Corpus Chris-
ti. O primeiro ENARTE foi em 2012 
em Fortaleza (CE) e o próximo será 
realizado em 2020, em cidade ainda 
não definida.

O II ENARTE 2016 foi realizado 
com o objetivo fundamental de reunir 
pessoas de culturas e pontos diversos 
do Brasil, artistas espíritas de diferen-
tes atuações, com distintas maneiras 
de fazer arte em único clima de har-
monia, alegria e espiritualidade.  O 
foco principal foi de propiciar a tro-
ca de experiências, reflexões, estudos 
doutrinários e busca pelo aperfeiçoa-
mento do fazer artístico espírita.  O 
encontro teve como possibilidades as 
linguagens de teatro, dança, música, 
literatura, audiovisual, artes visuais, 
evangelização, circo e poesia.

Todos numa mesma sintonia

Participaram do encontro cerca 
de 450 artistas declarados espíritas, 
que desenvolvem atividade artística 

Notícias do Movimento Espírita

O Espiritismo sob  
o Olhar Artístico 

Por Ana Paula Montealbano Honda

“M 

Peça teatral do grupo Oficina de Estudos da Arte Espírita 
do Rio de Janeiro (RJ) em cena no II ENARTE 2016.

“M 
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de caráter amador ou profissional e 
que comunicam a Doutrina com os 
conteúdos de suas obras. Todos tra-
balhadores espíritas que, reunidos 
durante três dias na Escola Estadu-
al Dom Pedro I, no bairro de São 
Miguel Paulista em São Paulo, são 
provenientes de 17 Estados do Bra-
sil (São Paulo, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, 
Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio 
Grande do Norte, Piauí, Pará, Ama-
pá, Goiás, Distrito Federal, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul). Evangelizadores, coordena-
dores e dirigentes de instituições, 
interessados em estudar e conhecer 
a prática artística espírita, também 
marcaram presença no encontro. 
Todos os participantes tiveram aces-
so às atividades que incentivaram 
o estudo da Doutrina e sua prática 
constante e foram motivados a fazer 
parte da arte espírita, valorizando 
e pensando na relação do Espiritis-
mo e das diversas formas de arte. As 
crianças de 7 a 14 anos também ga-
nharam espaço no evento e tiveram 
à disposição atividades específicas 

assessoradas por participantes de 
grupos artísticos espíritas. Foi dis-
ponibilizado alojamento coletivo no 
local do evento e alimentação, inclu-
sos no valor da inscrição.

A beleza da presença de Deus

A maior parte da programação 
do encontro foi constituída de diver-
sas apresentações artísticas, porém, 
além das performances no palco, o 
evento também proporcionou estu-
dos relacionados à prática artística 
espírita, oficinas de qualificações 

técnicas, painéis de socialização de 
experiências do movimento espírita 
de arte e apresentações artísticas, di-
nâmica de integração e exposições de 
trabalhos visuais.

O presidente da ABRARTE lem-
brou ainda que o destaque do II 
ENARTE, em sua edição de 2016, 
ficou por conta da união de ideias e 
formas da Mostra Nacional de Dan-
ça Espírita. Companheiros que par-
tilham do mesmo ideal, dedicados à 
linguagem da dança, que realizam 
bienalmente seu evento, dispuseram-
-se a estar juntos, aprendendo e com-
partilhando saberes.

Edmundo Cezar, que também é 
membro da comissão organizadora 
do encontro, esclareceu que de todos 
os eventos promovidos pela ABRAR-
TE, o ENARTE deste ano de 2016 foi 
o que reuniu o maior número de par-
ticipantes em um único local.

Segundo ele, a arte é poderoso 
instrumento de expressão e reequilí-
brio dos sentimentos. Além de pre-
sidente da Associação Brasileira de 
Artistas Espíritas, ele exerce como 
profissão a nobre carreira de militar 

O Grupo de Dança Vitta do Macapá (AP) 
emociona ao formar a imagem de uma borboleta 

estilizada, símbolo da ABRARTE.
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“Companheiros que 
partilham do mesmo 

ideal, dedicados à 
linguagem da dança, que 
realizam bienalmente seu 
evento, dispuseram-se a 

estar juntos, aprendendo e 
compartilhando saberes”
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da aeronáutica e também é artista 
profissional na função de ator, dire-
tor e iluminador cênico.

A palavra arte vem do latim e 
significa técnica, habilidade. Ela é 
capaz de despertar no ser humano 
emoções, sentimentos e percepções 
que, muitas vezes, consumidos pela 
rotina e correia do dia a dia, perma-
necem adormecidos em seu próprio 
universo particular. Por meio dela, o 
homem recria a beleza e um mundo 
novo de criatividade e sensibilidade. 
Cada indivíduo tem um modo dife-
rente de apreciar um mesmo tipo de 
arte, seja ela visual, cênica ou sono-
ra. Mas, com certeza, cada pessoa, 
em sua subjetividade, alcança certa 
sensação de prazer e bem-estar com 
esse momento artístico que vivencia. 
Léon Denis define bem no livro O 
Espiritismo na Arte: “Dissemos que o 
objetivo essencial da arte é a procura 
e a realização da beleza; é, ao mes-
mo tempo, a procura de Deus, pois 
que Deus é a fonte primeira e realiza-
ção perfeita da beleza física e moral. 
Quanto mais a inteligência se apura, 
se aperfeiçoa e se eleva, mais se im-
pregna da ideia do Belo. O objetivo 
essencial da evolução, portanto, será 

a procura e a conquista da beleza, 
a fim de realizá-la no ser e nas suas 
obras. Tal é a norma da alma na sua 
ascensão infinita”.

Ainda sob o olhar estético, Ed-
mundo falou um pouco sobre como 
a arte espírita pode aproximar as 
pessoas da Doutrina: “Os princípios 
básicos, contidos no Espiritismo, 
expressados através das atividades 
artísticas, são capazes de vencer pre-
conceitos em relação ao pensamento 
religioso, despertando às vezes curio-
sidade e reflexão, além de permitir al-
terações de vibração e sintonia com a 
espiritualidade”.

Alimento para a Alma

Durante o encontro, o pedagogo 
espírita e escritor Walter de Oliveira 
Alves recebeu uma homenagem pelo 
seu importante trabalho, incluindo a 
arte na evangelização. Por motivo de 
saúde, ele não compareceu ao even-
to, mas foi representado por sua filha 
Fernanda Romanelli Alves.

Organizadores e trabalhadores 
do ENARTE concluíram que os re-
sultados obtidos na realização desta 
última edição foram muito positivos 
e superaram qualquer desgaste surgi-
do no meio do percurso.

Assim, os artistas espíritas envol-
vidos trabalharam buscando reunir a 
diversidade, compartilhar as diferen-
ças e comemorar as semelhanças dos 
indivíduos. E os participantes avalia-
ram o evento como três dias muito 
especiais, de grande oportunidade de 
aprendizado e alimento para a alma, 
devido às reflexões de amor e doação 
a que se submeteram.

De uma maneira geral, o ENAR-
TE ajudou a difundir, por meio da 
arte, a importância da reforma ínti-
ma e do autoconhecimento para al-
cançarmos a evolução espiritual.  

A banda de música Vozes do Amanhã de 
Campinas (SP) toca a alma de todos nesta 
edição do ENARTE 2016. 
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Notícias do Movimento Espírita

“Dissemos que o objetivo 

essencial da arte é a 

procura e a realização da 

beleza; é, ao mesmo tempo, 

a procura de Deus, pois 

que Deus é a fonte primeira 

e realização perfeita da 

beleza física e moral”
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U m mundo que se prepara 
com alegria e amor para 
receber os Espíritos que 

reencarnam todos os dias não pode-
ria também se adaptar para convi-
ver melhor com pessoas que todos 
os anos entram na terceira e até ul-
trapassam a quarta idade, depois de 
uma longa vida de trabalho árduo e 
dedicação a suas famílias? Por que é 
tão difícil encarar que nossos pais e 
entes queridos envelheceram? Como 
aprender a aceitar as doenças do 
envelhecimento? Como envelhecer 
saudavelmente? 

Para responder a essas pergun-
tas e tantas outras que nos afligem 
diariamente, fomos buscar um pro-
fissional com longa experiência na 
abordagem do tema. Nessa entre-
vista concedida com exclusividade à 
Revista Fé Raciocinada, o geriatra, 
escritor e conferencista Espírita da 
Associação Médica Espírita (AME), 
Dr. Carlos Eduardo Accioly Dur-
gante, conta um pouco da sua longa 
trajetória no atendimento de idosos e 
seus familiares, suas maiores queixas, 
dores e necessidades, o papel impor-
tante da espiritualidade e o quanto 
podemos aprender com tudo isso 
para nos preparar para um envelhe-
cimento mais saudável.

Fé Raciocinada - A população 
mundial vem envelhecendo ano a ano. 
Em alguns países do Hemisfério Nor-
te isso já é evidente. O Brasil cami-
nha também para o envelhecimento 
da sua população?

Dr. Durgante - Muito negativo. 
Vivemos ainda na fase da imprevi-
dência, por isso as políticas públicas 
de amparo e respeito ao envelheci-
mento em nosso país seguem muito 
atrasadas em relação a outros países. 

Fé Raciocinada - Qual o papel da 
família no envelhecimento de um ente 
querido?

Dr. Durgante - Vivemos hoje esse 
fenômeno da longevidade. Estudos 
evidenciam que em países desenvol-
vidos, 90% dos adultos aguardam a 
idade de se tornarem avós; 60% deles 
ainda têm um dos pais vivos e mais de 
65% dos homens e de 78% das mulhe-
res chegam e ultrapassam os 60 anos 
de idade. Essas evidências por si só já 
apontam o caminho aos filhos, na me-
dida em que os alertam para a neces-
sidade de se prepararem para o enve-
lhecimento de seus pais, bem como de 
buscarem um suporte psicológico, so-
cial e espiritual para esse desafio. Por-
tanto, o papel da família é decisivo e 
determinante para uma velhice digna 
e com qualidade, para que ela possa 
ser essa base de sustentação amorosa, 
diante dos desafios que o processo de 
envelhecimento impõe.

Fé Raciocinada - Como o idoso e 
sua família podem encarar as doenças?

Dr. Durgante - Primeiramente, 
ampliando os horizontes do conhe-
cimento e entendendo que no pro-
cesso do envelhecimento humano, as 
doenças naturalmente ocorrem. A 
expressiva maioria dos idosos apre-

Entrevista

Dr. Carlos Eduardo Accioly 
Durgante
Médico Geriatra, Escritor e 
Conferencista Espírita. Trabalhador 
da Sociedade Beneficente Espírita 
Bezerra de Menezes de Porto Alegre 
e membro da AME-Brasil e AME-RS.  
CRM-RS 15.879.

Envelhecimento Saudável  
e Espiritualidade: um  

Caminho Possível 
Por Cynthia de Oliveira Araujo
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Dr. Durgante - Sem dúvida que 
sim. O Brasil já faz parte desse fenô-
meno do envelhecimento populacio-
nal global. Atualmente existem mais 
de 23 milhões de idosos no nosso 
país. Estima-se que em 2025 sejam 31 
milhões e, em 2060, 58 milhões.

Fé Raciocinada - Qual o impac-
to disso para um país como o nosso 
que ainda engatinha no respeito e na 
valorização das pessoas nessa fase  
da vida?
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senta algumas enfermidades crônicas, 
próprias dessa fase do ciclo vital. A 
questão que se coloca aqui é o grau 
de incapacidade e limitação funcional 
que uma doença pode determinar. 
Quanto menos incapacitado ou mais 
ativo for o envelhecimento, menos as 
enfermidades comprometerão a qua-
lidade de vida de quem envelhece.

O essencial no enfrentamento das 
enfermidades humanas que fazem 
parte dos mecanismos de provas ou 
de expiações é o quanto somos ca-
pazes de desenvolver um mecanismo 
de compreensão desse momento da 
vida. Se aceitarmos o convite pela 
Lei de Justiça, Amor e Caridade para 
cumprir com o nosso dever de evoluir, 
tanto com os erros quanto com os 
acertos, estaremos utilizando os me-
canismos provacionais para a evolu-
ção do espírito. Como afirmou Chico 
Xavier: “as provações não são nada 
além de lições que ainda não apren-
demos e que se repetem para que pos-
samos acertar onde antes erramos e 
então nos libertarmos de toda a dor 
que a escolha errada provocou em 
nós. Se a compreensão der lugar para 
a revolta, vamos ter que nos reeducar 
exclusivamente através da dor, em 
mecanismos expiatórios corretivos”.

Fé Raciocinada - Como tratar as 
dores da alma nessa fase?

Dr. Durgante - Além das dores fí-
sicas, que se originam das mais varia-
das enfermidades, dentre as queixas 
mais comuns dos idosos, destaco as 
que procedem da solidão, do abando-
no, do desamor, da desesperança, 
da falta de um sentido ou de um 
propósito para essa existência, 
independentemente da natu-
reza de provas ou expiações 
que cada um traz para 
resgate e reequilíbrio 
fluídico. 

Como tratar? Com 
os “re médios” ade-
quados às nossas im-
perfeições morais, 
origem de toda en-
fermidade física 
ou mental da qual 

padecemos. Reforma íntima, reedu-
cação moral.

Fé Raciocinada - Como deve ser a 
relação filhos versus cuidadores versus 
idosos?

Dr. Durgante - Para responder a 
essa indagação, recorro ao concei-
to da palavra cuidar:  ela deriva  do 
latim e quer dizer “curar”. Cuidar, 
curar. Cuidador, curador! O cuida-
dor é quem assume a responsabilida-
de de cuidar, dar suporte ou assistir 
alguma necessidade da pessoa cuida-
da, visando à melhoria de sua saúde, 
independentemente de ser familiar 
ou profissional. Os “bons” cuidado-
res devem fundamentalmente combi-
nar tempo, paciência e carinho para 
bem exercer o ato de cuidar.

Fé Raciocinada - Por qual razão 
apesar de exercitarmos muito mais a 
mente do que nossos antepassados, as 
demências são muito mais prevalentes 
atualmente?

Dr. Durgante - Os estudos sobre 
envelhecimento populacional dão 
conta de que até poucos anos após 
o término da Segunda Guerra Mun-
dial, a expectativa média de vida no 
Brasil era de 45 anos. Pouca gente 
chegava a vivenciar a velhice prolon-
gada. Hoje, com uma esperança de 
vida de 75 anos, e com um percen-
tual considerável de octogenários, as 
demências estão ocorrendo, já que 
o principal fator de risco para o seu 
surgimento é a idade avançada.

Fé Raciocinada - O que acontece 
com o Espírito enquanto habita um 
corpo com Alzheimer ou doenças se-
melhantes? 

Dr. Durgante - O Espírito passa 
por um mecanismo reeducador em 
todas as fases da doença, desde as 
iniciais, até a total alienação mental. 
Enquanto ainda consciente de sua 
enfermidade, deverá aprender a acei-
tar sua fragilidade, suas incapacita-
ções e crescentes alterações de seu 
estado físico e emocional. Nas fases 
mais avançadas, a família será convi-
dada amorosamente aos necessários 
aprendizados.

Nessa fase, a doença propor-
ciona a oportunidade às pessoas 

envolvidas na patologia e nos 
cuidados, de reorganizarem 
os vínculos afetivos e energé-
ticos, buscando reajustes e 
aprendizados inúmeros, es-
pecialmente na renovação 
de sentimentos doentios 
e do sublime aspecto da 

renúncia e do cuidado.
Nas fases tan-

to intermediárias, 
como avançadas 
da doença, a ne-
cessidade de po-
lifarmácia (uti-
lização de vários 
medicamentos) 
é inevitável. Os  

Entrevista

“O papel da família é 

decisivo e determinante 

para uma velhice digna e 

com qualidade, para que 

ela possa ser essa base de 

sustentação amorosa, diante 

dos desafios que o processo 

de envelhecimento impõe”
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portadores de demência senil apresen-
tam insônia, ansiedade, alterações 
de comportamento, especialmente 
pela agressividade e hostilidade que 
apresentam. A medicação é neces-
sária. Essa pode ser alopática, mas 
também se pode lançar mão das Te-
rapias Complementares e Integra-
tivas para tal finalidade. Não vejo 
como uma prática de ortotanásia, 
assim denominada de morte natu-
ral ou morte no tempo certo sem a 
interferência da ciência no prolon-
gamento da vida. Procura-se evitar 
métodos extraordinários de supor-
te à vida.

Fé Raciocinada - Como manter 
uma comunicação com um idoso que 
não interage ao meio externo?

Dr. Durgante - O idoso com de-
mência senil, especialmente na situ-
ação de alienação mental, em que o 
mesmo praticamente não interage 
com o meio externo que o rodeia, 
pode “não estar mais ali em corpo”, 
mas seu espírito, sua essência huma-
na, segue habitando esse invólucro 
denso. Mesmo incapazes de reagirem 
ou expressarem seus sentimentos e 
afeições, os cuidadores, sejam eles 
familiares ou profissionais, devem 
respeitá-los e agir com carinho. As 
trocas afetivas podem ser feitas por 
meio do toque, da carícia, da escuta, 
simplesmente se fazendo presente ao 
lado deles. Todas essas trocas bene-

ficiam os idosos, propiciando uma 
psicosfera mais elevada.

Fé Raciocinada - Há algum estudo 
científico que relacione benefícios do 
idoso com restrições de ter um animal 
de estimação?

Dr. Durgante - A “Pet Terapia”, 
como assim habitualmente é chama-
da, é uma forma de promoção da 
saúde por meio da socialização, nes-
se caso, com um animal. Na medida 
em que haja amor, carinho e satisfa-
ção em praticar essa terapia, o idoso 
estará propiciando uma melhora na 
sua qualidade de vida, no envelhe-
cimento, independentemente de sua 
condição prévia de saúde.

Fé Raciocinada - Há algum estudo 
comparativo entre a qualidade de vida 
percebida pelo idoso que convive com 
outros idosos e a daquele que passa o 
dia somente com um cuidador?

Dr. Durgante - A socialização 
tem sido reconhecida como um dos 
indicadores mais robustos de qua-
lidade de vida no envelhecimento 
humano. Sabe-se que a socialização 
bem equilibrada pode promover 
com grande intensidade a paz de es-
pírito, o humor equilibrado, a felici-
dade plena e reduzir a ansiedade e a 
depressão.

A convivência com outras pesso-
as tem sido apontada em inúmeras 
pesquisas e depoimentos como uma 

forma de troca, como em uma “via 
de mão dupla”, em que se discutem 
problemas e soluções e os idosos 
se sentem mais vivos e respeitados, 
se sentindo assim mais capazes de 
desenvolver um suporte emocional 
que proporcione um enfrentamen-
to mais ajustado às mudanças e às 
transformações próprias da passa-
gem do tempo.

Fé Raciocinada - Pessoas que tive-
ram uma vida pautada pela Doutrina 
Espírita e pela prática da caridade 
sincera já não teriam um atenuante, 
caso sofram restrições intensas ao en-
velhecer?

Dr. Durgante - A enfermidade 
tem inúmeros significados e propósi-
tos na concretização da reforma ínti-
ma, especialmente na velhice. 

Léon Denis afirmava que a velhi-
ce enferma “é uma prova necessária 
para que a alma, antes de deixar seu 
invólucro, adquira a madureza, o cri-
tério e a clarividência das coisas que 
serão o remate de sua carreira terres-
tre. Por isso, quando amaldiçoamos 
as horas aparentemente estéreis e 
desoladas da velhice enferma, solitá-
ria, desconhecemos um dos maiores 
benefícios que a Natureza nos pro-
porciona; esquecemos que a velhice 
dolorosa é o cadinho onde se com-
pletam as purificações”. Segue afir-
mando que: “Há, então, na velhice 
resignada, mais grandeza e mais se-
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rena beleza que no brilho da mocida-
de e no vigor da idade madura. Sob a 
ação do tempo, o que há de profundo, 
de imutável em nós, desprende-se e a 
fonte dos velhos aureola-se de clari-
dades do além”.

Fé Raciocinada - Por que ainda não 
estamos preparados para lidar com a 
morte? 

Dr. Durgante - Apesar de a Dou-
trina Espírita se referir à morte como 
um segundo nascimento, ainda a te-
memos. Léon Denis afirmava que 
“A morte é uma simples mudança 
de estado, a destruição de uma for-
ma frágil que já não proporciona à 
vida as condições necessárias ao seu 
funcionamento e à sua evolução. O 
Espírito, debaixo da sua forma fluí-
dica, imponderável, prepara-se para 
novas reencarnações: acha no seu 
estado mental os frutos da existência 
que findou”.

Mesmo que tentemos entendê-
-la pela racionalidade humana, esse 
inexorável destino a que todos, ma-
terialistas ou espiritualistas, estamos 
submetidos envolve uma gama de 
sentimentos e emoções que grande 
parte da humanidade ainda não está 
preparada para encarar. 

Temos medo, receamos encontrá-
-la precoce ou tardiamente em algu-
ma curva sinuosa do nosso caminho, 
especialmente quando sua chegada 
vier previamente anunciada pela dor 
ou pelas misérias humanas. Duran-
te a vida, não nos preparamos para 
encarar seus infortúnios, para lidar 
com o afastamento temporário das 
almas que animam e dão identidade 
aos corpos de quem amamos, repre-
sentados por familiares, amigos e até 
mesmo estranhos. A doutrina dos 
espíritos nos assegura ainda que, da 
mesma forma que chegamos à vida 
com amparo e auxílio de amigos 
espirituais, ao deixarmos o veículo 
físico, “os invisíveis que nos conhe-
ceram, que nos amaram, que nos as-
sistiram vêm nos ajudar a desemba-
raçarmo-nos das últimas cadeias do 
cativeiro terrestre”, como afirmou 
Léon Denis.

Cartilha do Envelhecimento Saudável

O Dr. Carlos Eduardo Durgante, médico da AME – Brasil, 
organizou uma cartilha com diversos textos sobre a saúde 
física, social, psicológica e espiritual que estão relacionadas ao 
avançar da idade. 

Na cartilha, ele e diversos autores abordam a dimensão 
do corpo, das relações sociais e éticas, da mente e dos 
sentimentos e do espírito. Na mensagem final da Cartilha 
do Envelhecimento Sadio, há ainda uma homenagem a Dra. 
Marlene Nobre.

Informações sobre esse livro e outros, que abordam temas 
semelhantes, podem ser adquiridos na site da AME: www.amebrasil.org.br

Fé Raciocinada - Qual o mundo 
ideal para os idosos?

Dr. Durgante - Acredito que pode-
ria bem se parecer com o que ocorre 
quando uma criança chega ao mundo 
pelo nascimento: respeito, amor, aco-
lhimento, compreensão. Não é mesmo?

Fé Raciocinada - Qual o papel da 
espiritualidade e da religiosidade na 
vida de um idoso? 

Dr. Durgante - Estudos têm evi-
denciado que aqueles que sofrem de 
alguma enfermidade física ou mental 
são religiosos e usam as suas cren-
ças e práticas religiosas para enfren-
tar principalmente suas doenças ou 
quaisquer outras situações relativas à 
sua existência.

A Espiritualidade, como uma di-
mensão humana, pode levar o ser 
humano ao bem-estar existencial por 
promover a esperança, o otimismo, a 
satisfação com a vida, a força, a cora-
gem e a fé. Ela pode possibilitar o En-
frentamento e uma maior Resiliência.

Fé Raciocinada - Como é possível 
preparar-se para ter um envelhecimen-
to saudável?

Dr. Durgante - Segundo a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS), a 
qualidade de vida das pessoas e, por 
conseguinte, um envelhecimento sau-
dável envolve a busca de um bem-es-
tar espiritual, físico, mental, psicoló-
gico e emocional ao longo da vida.

Evidências científicas confirmam 
que mesmo após os 65 anos, se essas 
atitudes de vida saudáveis (incluindo 

atividade física, controle dos fatores 
de risco e socialização) continuarem a 
ser adotadas, ou iniciadas, os resulta-
dos benéficos na qualidade de vida e 
na longevidade se farão presentes. 

As doenças mais prevalentes nes-
sa fase são as doenças do equilíbrio, 
oculares, osteoarticulares (como as 
artroses e osteoporose), a hipertensão 
arterial, a diabetes, as neoplasias e as 
demências, entre outras. Todas são 
passíveis de prevenção.

Fé Raciocinada - É possível per-
ceber alguma alteração no comporta-
mento dos idosos diante da transição 
planetária que se aproxima?

Dr. Durgante - Acredito que sim, 
pois todos devemos evoluir moral-
mente a exemplo do nosso orbe. Por 
isso acredito que a vivência corajosa 
e dignificante da velhice, nesses tem-
pos de transição moral do planeta, 
seja um desafio evolutivo intransfe-
rível. Os frutos da próxima encarna-
ção também estão sendo plantados 
durante esse estágio da vida humana.

Fé Raciocinada - Qual mensagem 
final que gostaria de passar aos leitores?

Dr. Durgante - Que todos nós es-
tejamos conscientes de que antes de 
retornarmos para novas vivências na 
matéria densa, adentraremos na di-
mensão espiritual sabedores do esfor-
ço que demandamos na edificação dos 
valores espirituais mais nobres que 
fomos capazes de cultivar e permutar 
com o nosso próximo, valioso compa-
nheiro de romagem terrena.  
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“... educar uma criança e um 
jovem à luz do Espiritismo é 
semear luz pelos caminhos 
do futuro...”*

Vianna de Carvalho 

A evangelização espí-
rita infanto-juvenil 
é uma tarefa educa-

cional que prepara os futuros cida-
dãos, conscientizando-os, alertan-
do-os e habituando-os a construir, 
com esforço próprio, os verdadeiros 
caminhos de bondade e de amor, 
traçados por Jesus. Essa tarefa be-
neficiará não só sua vida futura, na 

busca da evolução espiritual, como 
também, com seu exemplo, se esten-
derá aos seus familiares e às pessoas 
que estão a sua volta.

Nos dias atuais, a evangelização 
infanto-juvenil torna-se emergencial 
salvadora, cooperando para a trans-
formação urgente da Terra em “Mun-
do de Regeneração” e paz. “Deixai vir 
a mim os pequeninos, não os impeça, 
pois deles é o Reino dos Céus” (1),  já 
disse Jesus há dois mil anos. 

O espírito na infância pode ser 
comparado a um terreno fértil, onde 
é necessário lavrá-lo e adubá-lo com 
bons nutrientes para que a semente 
floresça, dê bons frutos, tornando-se 
uma grande e frondosa árvore.

A tarefa de semeadura começa 
cedo, nos primeiros anos de vida, 
quando a criança está redescobrin-
do o mundo, as leis universais e a si 
própria, conforme estímulo do meio, 

Evangelização Infanto-Juvenil

A importância da Evangelização 
de Crianças e Jovens

* Vianna de Carvalho, O Consolador 
Prometido.

Alice Rodrigues Müller
Trabalhadora há mais de 20 anos da 
Evangelização Evangélica Espírita 
Infanto-Juvenil, Voluntária da 
Assistência Social.
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assim como o homem fez suas desco-
bertas nos milênios de sua evolução. 
E como escreveu Divaldo Pereira 
Franco: “A evangelização espírita é 
de fundamental importância no pro-
cesso de formação da criança, pois os 
vícios de caráter ainda se encontram 
adormecidos, constrangidos pelo en-
voltório infantil.”(2)

Por isso cabe aos pais, quando 
recebem essa missão maravilhosa, 
cuidar do corpo físico, ensinando a 
andar, correr, falar, cuidar da doen-
ça e do espírito, cuja vida futura é 
uma realidade maternal comprovada 
pelo Espiritismo. Precisamos cuidar 
não só do corpo que representa uma 
vestimenta, mas também do Espírito, 
que é imortal.

Ao cuidar do corpo físico, mesmo 
quando seu filho tem saúde perfei-
ta, alertá-lo de que é um privilégio, 
que este deverá mantê-lo, evitando 
abusos e excessos; se for inteligente, 
orientar para aplicar essa inteligência 
para o bem; se for bonito, esclarecer 
que a beleza terá que ser sempre a do 
Espírito, pois o corpo é perecível.

Os pais ou responsáveis que le-
vam a criança ou o jovem às “aulas 
de Evangelização” estarão cultivan-
do no Espírito a prática do bem, da 
caridade, amor a Deus sobre todas as 
coisas e ao próximo como a si mes-
mo. Nas aulas do curso de Evangeli-
zação serão orientados para que eles 
próprios sejam agentes no processo 
de construção do seu futuro e do 
autoconhecimento, aperfeiçoando o 
Espírito por meio do desenvolvimen-
to da consciência, do sentimento, da 
moral e do amor fraterno.

A criança ou jovem estará prote-
gido, pois ao entrar na CEP ou em 
qualquer casa espírita já estará re-
cebendo vibrações positivas. E, ao 
assistir às aulas, o Plano Espiritual 
estará também trabalhando para 
ampará-lo e ajudá-lo. Há muitos que 
têm visões, insônia, indisciplina, etc., 

que somente assistindo às aulas apre-
sentam melhora significativa, confor-
me relato dos próprios pais. 

Além disso, o curso não irá trans-
formá-los em espíritas, mas torná-los 
pessoas felizes, realizadas, sem medos, 
esclarecidas, evangélicas e, espiritual-
mente, o mais importante: conscientes 
das leis da vida e do Universo.

Muitas vezes os pais terão que ter 
firmeza para encaminhar os peque-
nos para as aulas, pois estes estarão 
cansados de tantas outras atividades, 
mesmo assim eles deverão insistir, 
pois, além da assistência espiritual, 
as aulas irão esclarecer e reafirmar as 
orientações religiosas da família.

Em certo momento, os pais fica-
rão preocupados com o afastamento 
dos filhos dos cursos e, muitas vezes, 
até da casa espírita, o que não deve 
ser considerado problema porque, 
como já foi citado, a semente de luz 
já foi semeada e vai auxiliá-los até 
que, no tempo certo, eles voltem. É 
importante aperfeiçoar o Espírito 
sem retirá-lo do dinamismo da idade 
e do mundo.

Conforme escreveu Allan Kar-
dec no Livro dos Espíritos: “É atra-
vés da educação, mais do que pela 
instrução que a Humanidade será 
transformada”.(3)

O centro espírita, consciente da 
sua missão, deve se esforçar não só 
para a criação da educação espírita 
para crianças e jovens, como mantê-
-la em funcionamento, considerando 
a importância da preparação moral 
das novas gerações e dos futuros 
“trabalhadores da casa”.

“Conduzirmos, pois, o espírito 
infantil para a grande compreensão 
com Jesus é consagrarmos nossa vida 
à experiência mais sublime do mundo 
a serviço da Humanidade na pessoa 
dos nossos semelhantes, a caminho da 
redenção para sempre.” (Meimei).  

Referências

1. Jesus. Novo Testamento, Mateus 
19:14.

2. Divaldo Pereira Franco, Sementeira 
da Fraternidade. Editora Leal.

3. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. 
LAKE.

Na Coligação Espírita Progressista, 
os Cursos de Evangelização  

Infanto-Juvenil são ministrados aos 
sábados das 10h30 às 12h00.

Oração da Criança
Amigo,

Ajuda-me agora, para que eu te auxilie depois.

Não me relegues ao esquecimento, nem me condenes à ignorância ou à crueldade.

Venho ao encontro de tua aspiração, do teu convívio, de tua obra...

Em tua companhia estou na condição da argila nas mãos do oleiro.

Hoje, sou sementeira, fragilidade, promessa...

Amanhã, porém, serei tua própria realização.

Corrige-me, com amor, quando a sombra do erro envolve-me o caminho, para que 
a confiança não me abandone.

Protege-me contra o mal.

Ensina-me a descobrir o bem, onde estiver.

Não me afastes de Deus e ajuda-me a conservar o amor e o respeito que devo às 
pessoas, aos animais e às coisas que me cercam.

Não me negues tua boa vontade, teu carinho e tua paciência.

Tenho tanta necessidade do teu coração, quanto a plantinha tenra precisa de água 
para prosperar e viver.

Dá-me tua bondade e dar-te-ei cooperação.

De ti depende que eu seja pior ou melhor amanhã.

Emmanuel
Antologia da Criança - Francisco Cândido Xavier - Autores Diversos.

Evangelização Infanto-Juvenil
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“Vós também, como  
pedras vivas, sois 
edificados casa espiritual.” 

Pedro: 2:5(1)

T odo homem tem a 
sua Casa “espiritual 
e material”, as quais 

são edificadas por ele mesmo. So-
mos os construtores dessa residên-
cia (material), fazendo-a ao nosso 
bel prazer. Pomos dentro dela os 
objetos de que faremos uso e se tor-
na dever de cada morador melhorar 
sempre esse espaço a nós destinado.

Todavia, após a edificação, des-
frutaremos desse planejamento e 
seremos felizes ou infelizes, de acor-
do com o que preparamos para o 
nosso viver.

Enfeitamos com flores e ador-
nos o ambiente, preparamos com o 
“Evangelho no Lar”, a limpeza espi-
ritual e desfrutamos dessa paz.

Ensinamos aos nossos filhos e 
companheiros a lei do auxílio mútuo; 
a exercer a paciência e a tolerância 
no dia a dia, pois as primeiras lições 
de fraternidade e amor se iniciam 
dentro do nosso lar. Aí, então, po-
deremos viver em paz, trabalhando, 
estudando e realizando obras benefi-
centes sempre.

Na espiritualidade, antes de re-
encarnarmos, quando de nosso me-
recimento, recebemos do Altíssimo 
a possibilidade de pedir o convívio 
de alguns espíritos que outrora fize-
ram parte de nossas caminhadas na 
esfera terrena, mas nem sempre são 
as almas afins. Na maioria das vezes, 
são os que mais dificuldades tiveram 

Mostra-me a Tua Casa

Evangelização

Nelli Célia Fernandes Lucchi 
Palestrante e Trabalhadora da 
Assistência Espiritual e Autora de 
diversos livros. 
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conosco, que iremos solicitar a pre-
sença junto à nossa.

É quando isso acontece é porque 
já estamos começando a nossa repara-
ção diante das leis imutáveis de Deus 
e nesse ponto entra principalmente o 
Perdão, ensinado pelo Mestre Jesus, 
quando disse a Pedro que teríamos 
que perdoar ilimitado número de ve-
zes, pois esse é o único meio de come-
çarmos a nossa reforma íntima, que 
nos levará, um dia, transformados em 
luzes, de volta ao Criador. 

Quando encarnamos, formamos o 
lar terreno, mas o véu do esquecimen-
to do passado nos faz esquecer as pro-
messas feitas antes do reencarne e o 
confronto do dia a dia, as aflições que 
envolvem o ser humano, nos fazem 
entrar nesse redemoinho e, muitas das 

vezes, acabarmos por contrair mais 
dívidas com a espiritualidade.

São as lembranças armazenadas 
em nossa casa mental, que, aos pou-
cos, como flashes, surgem em nossas 
vidas, fazendo a gente amar mais ain-
da os afins e encontrar dificuldades 
com os opostos, todavia, são esses 
opostos os que farão toda a diferença 
em nossa escala evolutiva. Por meio 
deles começaremos a usar da frater-
nidade, paciência para sobreviver e, 
aos poucos, vamos nos modificando, 
compreendendo mais o nosso compa-
nheiro de jornada. Sabemos, com toda 
a certeza, que a mudança deve partir 
de nós, assim é que aprenderemos a 
perdoar e tratar com benevolência o 
nosso irmão que está em nosso ca-
minho por opção nossa. Lembremos 
que ninguém erra sozinho e que tal 
qual Jesus falou, só terminaremos 
uma tarefa (convivência) quando to-
dos os itens forem saldados.

Dessa maneira, planejamos os 
nossos lares, iniciando com os nossos 
sonhos de amor, de família, de prospe-
ridade. Não resta a menor dúvida, po-
rém, que é imprescindível renovarmos 
todos os dias os alicerces desse santuá-
rio interior, pois podem surgir abalos, 
tumultuando o ambiente. A vigília e a 
oração se fazem necessárias sempre.

Quando encarnamos, recebemos 
a planta de nossa casa espiritual, 
mas seremos nós os construtores 
dela. Devemos verificar, a todos os 
instantes, como está povoado o nos-
so lar. Haja vista que diversas vezes 
ouvimos que a nossa casa é o retrato 
de nossa alma.  

Lembrar sempre que existem ca-
sas abandonadas, em ruínas, outras 
sufocadas por heras. São famílias 
que vivem em desarmonia, não se 
respeitando e tampouco cultivando 
as lições amorosas do Mestre Jesus.  
É nosso dever estar sempre atentos 
quanto às limpezas das duas casas.

Ainda encontramos pessoas que 
acham que a encarnação tem que ser 
sofrida para alcançarmos o “Reino 
do Céu”. A vida é para viver feliz, 
por mais testemunhos que tenhamos 
que dar. Já é hora de procurarmos 
Deus pelo Amor e não pela dor. 

Deu-nos, o Criador, a inteligên-
cia. Basta ter a Boa Vontade e ir ao 
encontro da Vida feita de Bem. Não 
devemos ter medo de ser Felizes. So-
mente assim é que faremos outras 
pessoas felizes também.

As lutas fazem parte de nossa es-
tada neste orbe abençoado, que nos 
recebe como alunos ou como doen-
tes, colaborando (pelos encontros e 
desencontros) confiantes em nosso 
crescimento, ante o Criador.

Para finalizar este artigo, trans-
crevo do livro Aos que Amam uma 
poesia que recebi por inspiração de 
Auta de Souza(2):

Família bem unida!

Que graça que alcançamos 
Nesta jornada da vida
Que, ao nascer, já ganhamos.
Pois todos nós precisamos
Do aprendizado completo,
Que pedimos ao Criador,
Por um convívio fraterno,
Para vivermos unidos
E compartilhar com amor
Com almas que se encontram
Buscando o mesmo teor,
O entendimento sublime
Que só se fará pelo amor.   

Referências

1. Pedro 2:5, Novo Testamento. 
2. Xavier, Francisco Cândido Xavier/

Emmanuel. Aos que amam. Fonte 
Viva. Ed. Mytos, Auta de Souza/Nelli 
Célia.
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“Quando encarnamos, 
recebemos a planta de 
nossa casa espiritual, 
mas seremos nós os 
construtores dela. 

Devemos verificar, a todos 
os instantes, como está 
povoado o nosso lar”
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S  empre ouvimos: todos 
nós somos iguais pe-
rante Deus. Entretanto, 

ao vislumbrarmos nosso mundo, 
deparamo-nos com uma realidade 
diferente. Ricos de um lado, pobres 
de outro. Famílias unidas aqui, lares 
despedaçados acolá. Nações prós-
peras, nações em guerra.  E entre 
tanta divergência latente, não pode-
mos deixar de mencionar os casos 
de saúde. 

Inúmeros são os quadros apresen-
tados e catalogados pela medicina. 
Diversas são as causas descobertas, e 
muitas outras ainda a serem. E, ape-
sar do avanço científico, nem sempre 
o tratamento é sanador, mas sim pa-
liativo. Logo, indagar o motivo de tal 
discrepância parece plausível.

Um bom exemplo é o recente au-
mento vertiginoso do índice de mi-
crocefalia no Brasil. Muitos podem 
se perguntar: que dizer sobre bebês 
que nascem perfeitos, enquanto ou-
tros apresentam má-formação? Ou, 
ainda: qual o motivo para tantas 
ocorrências? 

Assim, aproveitando o ensejo 
deste espaço e cumprindo seu pro-
pósito de analisar temas atuais sob o 
ponto de vista espírita, abordaremos 
o crescimento dos casos de microce-
falia no Nordeste brasileiro à luz do 
Espiritismo. 

Microcefalia

A origem da palavra microcefa-
lia vem do grego: mikrós = peque-
no; kephalé = cabeça. Trata-se de 
uma condição neurológica rara. 
Dela resulta a diminuição da cabeça 
da criança em relação a outras no 

mesmo estágio de desenvolvimento. 
Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), identificam-se os ca-
sos quando o perímetro cefálico do 
bebê é igual ou inferior a 32 centí-
metros, sendo, portanto, conside-
rado portador de má-formação. O 
quadro clínico resulta em deficiên-
cias mentais ou físicas diferentes em 
cada diagnosticado. 

Aumento de casos não é acaso

Em primeiro lugar, o espírita es-
clarecido sabe que somos Espíritos 
em evolução. Sendo a lei maior amar 
ao próximo, cooperando em favor de 
todos. No entanto, nossa vaidade, 
orgulho, egoísmo e insensatez fazem-
-nos desrespeitá-la e desviam-nos de 
nossa rota evolutiva. Uma vez come-
tida uma falta, teremos que saná-la 
pela recapitulação até retomarmos 
o rumo correto. Ou seja, para cada 
ação, sofreremos uma reação. A cada 
desajuste efetuado, necessário será o 
seu reajuste.

Assim, devido à lei da causa e 
efeito, enquanto não sublimarmos 
nossas tendências inferiores e ajus-
tarmos nossos débitos em relação 
aos desvios cometidos em existências 
anteriores perante a Justiça Divina, 
estaremos submetidos, consequente-
mente, à lei da reencarnação.

Ponto de Vista

Microcefalia à  
Luz do Espiritismo

Carla Firmino de Freitas
Expositora do 3º ano do Curso de 
Educação Mediúnica e Aluna do 
Centro de Estudos da CEP.
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Em virtude da nossa falta de vi-
gilância e fraqueza, reencarnaremos 
por diversas vezes até que se cumpra 
em nós a lei de amor deixada pelo 
Mestre. E, em cada experiência, ser-
-nos-á dado na medida em que con-
vém ao nosso aprendizado.

Isso significa que reencarnamos 
com os recursos essenciais à nossa 
reforma íntima. Nesse cenário, in-
clui-se a condição física necessária à 
nossa evolução espiritual. E por mais 
que nos esforcemos em encontrar 
uma explicação para uma provável 
“injustiça”, a verdade é que sempre 
há um motivo maior e legítimo, des-
conhecido pelo véu do esquecimento, 
para reencarnarmos com determina-
dos desafios. 

Não é acaso e nem castigo. Mas 
sim, lei de causa e efeito. Todos 
nós somos regidos por ela. Não é 
diferente com os irmãos que reen-
carnam pobres ou ricos, feios ou 
bonitos, em famílias desunidas ou 
harmoniosas, nem com os portado-
res de distúrbios e condições neuro-
lógicas diversas e, por conseguinte, 
não é de outra forma também com 
os irmãos recentemente reencarna-
dos com microcefalia.

Rino Curti esclarece na sua obra 
Dor e Destino que somos “criaturas 
em desenvolvimento, temos um pas-
sado que se manifesta em nós, con-
figurando-nos o grau evolutivo e as 
tendências que nos situam no presen-
te, diante de novas experiências, com-
patíveis com o que somos”.(1)

Assim, apesar de a situação  
atual do Nordeste brasileiro gerar 
comoção, o espírita esclarecido sabe 
que qualquer obstáculo, bem como 
qualquer problema de saúde, é sem-
pre oportunidade de renovação, 
quando não seja resgate de nossas 
imensas dívidas.

Em Mecanismos da Mediunidade, 
André Luiz explica que “(...) a expe-
riência no corpo de carne, em posi-
ção difícil, é semelhante a um choque 
de longa duração em que a alma é 
convidada a restabelecer-se”.(2)

Além disso, conforme ensina 
Kardec no Evangelho Segundo o Es-

piritismo, “A Terra pertence à catego-
ria dos mundos de provas e expiações, 
razão pela qual o homem é alvo de 
tantas misérias”.(3) Portanto, se le-
varmos em consideração que nos en-
contramos em tal estágio evolutivo, 
no qual a dor e a dificuldade estarão 
a testar nosso aprendizado constan-
temente, não podemos esperar uma 
existência isenta delas.  

Pelo mesmo motivo, não pode-
mos nos assustar e nem nos indignar 
com tantas ocorrências de microcefa-
lia no Brasil, pois elas representam a 
atuação do Plano Maior em uma si-
tuação de descuido da saúde pública 
prevista, para oferecer oportunidade 
de renovação aos irmãos que preci-
sam reencarnar em condições rege-
nerativas e aguardam a oportunida-
de no Plano Espiritual. Lembremos: 
o número de desencarnados é bem 
maior do que a de encarnados e mui-
tos esperam ansiosamente a chance 
de uma nova vida.

Nessa altura, vale recordar a li-
ção de Irmão X denominada “Ta-
lidomida” no livro Contos Desta e 
Doutra Vida, na qual ele descreve o 
estudo por um grupo no Plano Es-
piritual da situação de irmãos que 
haviam praticado furto e homicídios 
durante a guerra e que haviam reen-
carnado posteriormente em condi-
ções lamentáveis.

Durante a análise do caso, foi ex-
plicado que os irmãos em pauta re-
encarnaram com má-formação con-
gênita devido ao uso de determinado 
medicamento (talidomida) durante 
a gestação. O orientador esclareceu: 
“(...) a talidomida e a provação fun-
cionaram em obediência à justiça, 
mas não será lícito esquecer que o 
lar e a ciência vigilante dos homens 
também funcionaram em obediên-
cia à misericórdia divina, que a tudo 
previu, a fim de que a administração 
daquele medicamento não ultrapas-
sasse os limites justos.”(4)

Ou seja, nada é por acaso, a pro-
vidência divina ciente do que acon-
teceria com a utilização do medica-
mento, aproveitou a oportunidade 
para o resgate do grupo de irmãos. 

Em outras palavras, utilizaram a re-
encarnação como meio de execução 
da lei de causa e efeito. 

Diferentemente da lição aponta-
da, na qual se sabe serem os desati-
nos de guerra os causadores da re-
encarnação regenerativa; no Brasil, 
desconhecemos o desajuste prévio 
efetuado por esse grupo de nossos ir-
mãos agora reencarnados. Contudo, 
fica claro que ele existiu, tanto que 
agora apresentam condições neuro-
lógicas deficitárias perante a atua-
ção do Plano Maior, recebendo uma 
oportunidade de regeneração. 

Retomando o dito no início: sim, 
somos todos iguais perante Deus, 
pois Ele nos ama igualmente. No en-
tanto, criamos um abismo entre Ele 
e nós com nossos atos impensados e 
condutas viciosas. Afastamo-nos do 
Pai, gerando para nós mesmos um 
caminho de retorno tortuoso. 

Por isso, tantas situações diferen-
tes, tantos dramas. Ao que a muitos 
parece um caos, apenas se revela a 
misericórdia divina em forma de 
oportunidades de reforma íntima em 
mundo criado exatamente para isso: 
para provas e expiações. E enquan-
to nós estivermos nesse estágio, não 
podemos esperar nenhuma reencar-
nação diferente da que nos forneça a 
chance de resgate, serviço a favor do 
bem e da evolução.  
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P ara falar sobre o Ba-
zar da CEP, preciso 
voltar no tempo e re-

lembrar quando entrei nesta Casa 
pela primeira vez, vim pela mão da 
minha querida, companheira de tra-
balho Rita Laheras, para conhecer e 
tomar passe, no final de 2005. Logo 
de início me identifiquei e resolvi 
vir mais vezes. Em 2006, comecei o 
curso Básico, pois era uma exigência 
para o que eu buscava, o trabalho 
voluntário. Passei por um estágio na 
lanchonete e foi quando eu conheci 
a Neise Ferrari, que era responsável 
por coordenar o trabalho da lancho-
nete e do Bazar. Coincidências sabe-
mos que não existem, mas o que eu 
não sabia era que ali começava uma 
grande amizade baseada em respeito 
e admiração. A Neise e a Jaely eram 
as responsáveis pelo Bazar nessa 
ocasião, além das voluntárias, Ana 
Paula, Elaine e a Cristina. Mudar de 
atividade na lanchonete para o Ba-
zar foi questão de tempo, comecei só 
na manutenção, pois lembro que fi-
cava muito receosa em atender, mas 
quando foi preciso comecei a abrir 
as portas e estou até hoje. A Neise 
foi e continua sendo minha “madri-
nha” nesse trabalho. Desde então, 
muitas mudanças aconteceram e 
muitas voluntárias por lá passaram, 
ajudando a construir esse lugar. 
Hoje a equipe é formada pela Rita 
Laheras, Marisa Chies, Ana Lúcia 
Montemagni e eu, mas esperamos 
por mais colaboradores fixos, para 
expandir nossos horários.

O Bazar vive basicamente das do-
ações que chegam até nossa Casa e 
das que conseguimos com amigos e 

familiares. Em datas e ocasiões espe-
ciais, fazemos compras de itens no-
vos, oferecendo mais oportunidades 
aos nossos clientes. O processo co-
meça quando separamos, um a um, 
cada produto recebido, seja ele rou-
pa, calçado, brinquedo, utensílio do-
méstico ou qualquer outro tipo. Nos-
so objetivo é expor produtos em bom 
estado, oferecendo o melhor que 
pudermos. A minha preocupação 
sempre foi oferecer um espaço limpo, 
arrumado, com qualidade a todos 
aqueles que não têm oportunidade 
de entrar em uma loja convencional, 
que ali fosse sua loja favorita, mas o 
principal objetivo é criar e manter 
um ambiente saudável e aconchegan-
te para que quem quer que chegue se 
sinta importante, perceba que aque-
le lugar foi preparado com carinho 
para recebê-lo. Oferecer ao outro o 
que gostaríamos de receber. E não 
queremos oferecer só a parte mate-
rial, queremos oferecer também tudo 

Por Dentro da CEP

Bazar Feliz 
Moda do Bem

Lia de Souza Amato Brisighello
Coordenadora do Bazar da CEP.

O bazar conta com a ajuda valiosa de dedicadas voluntárias para 
colocar tudo em ordem. 
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o que aprendemos e recebemos nesta 
Casa, que é o Amor pelo próximo. E 
estamos nessa luta de aprendizagem.

Podemos afirmar que é aprendi-
zagem, porque aqui recebemos de 
tudo, desde peças novas com etique-
ta, de grife, importadas, até papel 
amassado. E ao fazermos a triagem, 
vamos aprendendo que cada um doa 
conforme pode e entende. Mas acre-
dite que não é fácil manusear as doa-
ções, quando são itens muito sujos 
e estragados, e algumas vezes com 
cheiros insuportáveis. Mas deixamos 
imensamente ressaltado que todas as 
doações são bem-vindas, porque sem 
elas não realizamos nosso trabalho. 
Porém, vale lembrar que equipamen-
tos que não funcionam, roupas ras-
gadas, brinquedos quebrados, coisas 
emboloradas e do gênero atrapalham 
muito, porque dispendemos grande 
energia para descartá-los.

Depois que selecionamos os itens, 
vamos pendurando ou colocando nas 
prateleiras, cada um conforme sua 
classificação, para facilitar a visuali-
zação por parte dos nossos clientes. 
E não se enganem, essa arrumação 
dura muito pouco, mas faz parte do 
nosso processo e passamos a não 
nos incomodar tanto com a bagunça 
após um dia de trabalho. Nesse caso, 
ela é nosso termômetro, quanto mais 
gente buscando por coisas, melhores 
são os resultados. E dessa maneira, 
vamos seguindo com nossos proces-
sos e controles. Registramos nossas 
vendas, uma a uma, diariamente, 
para a prestação de contas mensal, 
enviada à diretoria da CEP, por meio 
de relatórios.

E não é só no espaço do Bazar que 

trabalhamos. As bijuterias e relógios, 
por exemplo, são revisados e embala-
dos em casa. Os brinquedos, quando 
acumulam em nosso local de depósi-
to, também são levados para serem 
avaliados, separados e embalados 
conforme faixa etária e sexo, porque 
são atividades que demandam tempo 
e espaço que não dispomos durante 
um dia de trabalho. Inclusive utensí-
lios domésticos e aparelhos eletrôni-
cos são testados e, caso seja necessá-
rio, pedimos ajuda no sentido de nos 
certificarmos do seu funcionamento e 
segurança antes de vendê-los.

O nosso Bazar é também um elo 
na corrente do Bem, porque as doa-
ções que não são aproveitadas aqui 
são distribuídas para que cheguem 
até pessoas mais necessitadas. Isso 
faz parte de um ambiente sustentá-
vel, onde devemos valorizar tudo 
o que puder ser reutilizado, e se for 
para confortar alguém, melhor ain-
da. Aproveitando a onda da susten-
tabilidade, reciclagem, customização 
e combate ao desperdício, convida-
mos as pessoas a conhecerem o Ba-
zar sem o olhar do preconceito. Tudo 
que é do Bem faz Bem, depende da 
nossa vibração. 

O que não posso deixar de enalte-
cer no Bazar são as pessoas. As que 
começaram e que não tive oportuni-
dade de conviver, porque abriram e 
deixaram um caminho de oportuni-
dades variadas, as que trabalharam 
e contribuíram para manter a ativi-
dade, as que estão trabalhando pela 
dedicação, e, principalmente, nossos 
clientes. Projetos só são bem-sucedi-
dos se as pessoas que os compõem 
acreditam e estão dedicadas e com-

prometidas. Por isso estamos sempre 
querendo melhorar uma coisinha 
aqui e outra lá, e há muito o que 
melhorar. Aliás, estamos sempre so-
nhando com mais. Confiança no que 
fazemos, o Bazar tem isso, porque 
nós acreditamos fazer parte da CEP, 
mas acreditamos, acima de tudo, que 
esse cantinho é uma oportunidade 
abençoada de trabalharmos na Seara 
de Cristo, buscando nossa evolução 
espiritual e moral, pondo em práti-
ca nosso aprendizado e batalhando 
para dar bons exemplos. 

Como em todo segmento, sem 
clientes, não há relacionamentos. Por 
isso somos gratos pelos nossos. Com 
eles, já passamos por vários tipos de 
dificuldades e relacionamentos, sen-
do alguns mais difíceis. O tempo nos 
mostrou que com respeito e paciência 
tudo se ajeita, e que aos poucos va-
mos conhecendo suas particularida-
des, passamos a compreendê-los, en-
tendemos suas condições, policiamos 
o nosso comportamento, respiramos 
fundo e seguimos. Alguns deles passa-
ram da condição de “encrenca” para 
a de amigo querido. Aí ficamos felizes 
porque nasce afinidade e carinho. A 
maioria deles nos visita toda semana, 
todos os dias de bazar aberto, tornan-
do-nos, assim, muito próximos.

E nosso dia começa assim: chega-
mos e fazemos nossas preces de aber-
tura, pedindo ao Plano Maior que 
nos conduza e abençoe cada um que 
ali entrar. Ao abrirmos a porta, re-
cebemos a todos com um abraço ca-
rinhoso e o nosso “bem-vindo”. Ao 
final do dia, agradecemos ao nosso 
Mestre Jesus por mais um dia em que 
pudemos ser úteis. Agradeço muito 
o empenho das “Meninas do Bazar” 
por estarem sempre ao meu lado, do-
brando meu paraquedas!

Faça parte do Bazar! Você pode 
comprar e doar a alguém que precise, 
se você tem habilidades, ponha suas 
mãos a favor do Bem, crie algumas 
peças artesanais, enfim, use seu po-
tencial para se doar também. E não se 
esqueça: Moda do Bem – Eu uso!  

Lia Brisighello (à esq.), Ana 
Lúcia Montemagni e Rita 
Laheras.

Por Dentro da CEP
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Dica do leitor

Dupla Tim e Vanessa   Marcelo de Moraes Albuquerque*

Estante Espírita

O Novo Testamento

O Novo Testamento com tradução de 
Haroldo Dutra Dias tem como grande 
premissa transportar o leitor com toda a ri-
queza de detalhes à época de Jesus, fazendo 
com que ele sinta seus ensinamentos na sua 
pureza genuína.

Dentre tantas traduções em diversas lín-
guas, um olhar novo e fiel representaria um 
grande desafio. Estudioso de grego clássi-
co, hebraico, aramaico e tradução judaica, 
o autor aceitou o desafio e foi buscar nas 
escrituras sagradas suas origens históricas, 
culturais e teológicas, sob as orientações dos 
Espíritos Superiores.

Na obra, os evangelhos de Mateus, Mar-
cos, Lucas e João são traduzidos capítulo a 
capítulo, versículo a versículo com esclarece-
doras notas de rodapé. Atos dos  Apóstolos 
também compõem a obra. 

Com certeza, um livro de cabeceira para 
auxiliar nos estudos evangélicos espíritas.  

O Novo Testamento com tradução de 
Haroldo Dutra Dias. Editora FEB. Enco-
mendas podem ser realizadas na livraria 
da CEP.

Mediunato
 
Em Mediunato, de Rino Curti, en-

contra-se todo o conceito de preparação 
para a tarefa mediúnica. 

O autor esclarece a importância da 
educação na mediunidade do ponto de 
vista espírita, e deixa clara a necessidade 
dos estudos doutrinários para contribuir 
na evolução e no aperfeiçoamento do 
médium.

Ele explica também todo o proces-
so do circuito mediúnico e intercâmbio 
mental, expondo por que sintonizar com 
o Alto, mantendo um padrão vibratório 
elevado e aprimorando o desenvolvimen-
to, para melhorar assim, tendências me-
nos edificantes do médium. 

O livro aborda o agir com responsa-
bilidade e consciência, e auxilia no verda-
deiro papel da mediunidade.

Trata ainda de questões como mani-
festações físicas, princípio vital, magne-
tismo mental, personalidade, caráter, di-
ficuldades e desafios da tarefa mediúnica. 

Mediunato. Rino Curti. Editora CEP. 
Disponível na livraria da CEP. 

Meu Pequeno Evangelho
 
Ensinamentos de amor trazidas do 

Evangelho, contadas de maneira bem 
divertida pela Turma da Mônica, podem 
definir Meu Pequeno Evangelho.

Mas esse livrinho encantador é muito 
mais do que isso. “Uma palavra de amor, 
dita no momento certo, pode mudar uma 
vida. Por isso este livro – repleto de pala-
vras de amor, caridade e humildade – nas-
ceu com o objetivo de passar o exemplo 
que Jesus nos deixou, como guia para for-
mar crianças de bem e felizes”, escrevem 
os autores Maurício de Sousa, Luis Hu 
Rivas e Ala Mitchell na “Na mais bela 
página escrita”, que antecede as páginas 
com os mais diversos ensinamentos sobre 
o bem, o amor e tantas outras virtudes. 

E nada como aprender tudo isso de 
uma maneira divertida com personagens 
da Turma da Mônica. Presenteie uma 
criança com um livrinho e desperte seu 
interesse por um mundo muito “maior”.

Meu Pequeno Evangelho. Maurício 
de Sousa, Luis Hu Rivas e Ala Mitchell. 
Editora Boa Nova. 

A indicação vai para a dupla mineira Tim e Vanessa. Segundo o próprio site da dupla – 
http://www.timevanessa.com.br – seus CDs visam à divulgação cristã com temas para reflexão 
por meio de passagens do Evangelho.  

Não há descrição mais acertada para a sensação que se tem ao ouvir suas músicas. Além da 
excelente qualidade musical que a dupla apresenta, os temas trazidos em suas canções nos co-
locam em contato conosco mesmos à ótica da doutrina espírita. Pode-se dizer que elas comple-
mentam e aprofundam algumas das lições que estudamos nos cursos e palestras que assistimos, 
conseguindo, ao mesmo tempo: entreter, divertir, evangelizar e inspirar ao estudo, ao trabalho e à prática de reforma 
íntima. 

*Dirigente do Segundo Ano do Curso de Educação Mediúnica na CEP. 

Clique na imagem 
para ouvir
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Palestrantes na CEP

Quatro pales-
trantes convidados 
abrilhantaram as 
noites da CEP com 
ótimas palestras 
doutrinárias: Nelli 
Célia, Heloisa Pi-
res, Deusa Samú e 
Neide Guerra. 

Autora de diversos livros, no dia 7 de abril, Nelli Célia 
abordou “Os ladrões do dia a dia”, inspirada no sétimo 
Mandamento, Não furteis. 

Conhecida internacionalmente no movimento espíri-
ta, Heloisa Pires apresentou como tema “O pensamento 
de Paulo de Tarso”, no dia 14 de abril, no qual apresen-
tou conceitos a respeito de retidão moral, família e fé. 

“Maternidade/Paternidade é missão” foi o tema da 
psicóloga clínica e hospitalar, Deusa Samú, no dia 12 de 
maio. Chamando a atenção dos presentes quanto à ne-
cessidade de colocar Deus na vida de nossos pequenos 
para a construção de  um mundo maior. 

Por fim, no dia 2 de junho foi a vez de Neide Guerra 
abordar “Perdão e Reconciliação”, e mostrar o quanto 
podemos nos livrar do peso do rancor e da mágoa para 
vivermos com mais paz interior e saúde física.

Importante ressaltar que os alunos do 4º ano do Cur-
so do Divulgador e Expositor Espírita estão realizando 
palestras como uma das alternativas de trabalho de con-
clusão de curso. Nesse período, tivemos Roni Alex, Ira-
cema Brunetti, Patricia Lopes e Cintia Geraldini. E no 
segundo semestre teremos muito mais. Prestigie alunos e 
palestrantes!

Arraiá da CEP

No dia 25 de ju-
nho, aconteceu mais 
um Arraiá da CEP. 
Além de nossa  tra-
dicional Festa Junina 
ser repleta de muitas 
brincadeiras diverti-
das, comidas típicas 

deliciosas e música boa, um dos pontos altos da festa é 
a confraternização entre alunos, professores, dirigentes e 
frequentadores, proporcionando momentos de alegria e 
fraternidade entre espíritos que se afinam pela promoção 
da evolução de todos e por um Bem muito maior.

Assim, momentos como esses são de vital importân-
cia, não só para auxiliar nas obras da CEP, na arrecada-
ção de recursos, mas para, antes de tudo, estreitar mais 
ainda os laços que nos unem em prol da nossa Casa. 

Aconteceu na CEP
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Deusa Samú durante sua apresentação.

Almoço Italiano

Os sabores da Itá-
lia invadiram a Coli-
gação no domingo 15 
de maio, num almoço 
recheado com os en-
cantos da gastronomia 
tradicional italiana.

Voluntários da casa 
reuniram-se com prazer em prol do evento e, divididos 
em grupos, trabalharam com muita dedicação e amor 
para que fosse um sucesso.

Os responsáveis pela organização do almoço, como 
as equipes da cozinha, bebidas, decoração e vendas de 
convites, com todos os presentes, trouxeram a alegria e 
apetite da Itália para a CEP.

Os convidados saíram satisfeitos e ainda tiveram a 
oportunidade de escolher o horário que melhor lhes aten-
dia, já que o cardápio foi disponibilizado em três turnos, 
das 12h00 às 14h00, o que possibilitou também que todos 
fossem acomodados confortavelmente no espaço.

Cerca de 130 pessoas compareceram ao almoço e a 
renda obtida foi revertida para manter o bom funciona-
mento e manutenção da CEP.

Terapia Musical do Amor 

No dia 27 de abril, a CEP recebeu novamente nosso 
sempre simpático amigo Vansan. Cantando músicas ricas 
em conteúdo e melodia, o cantor aplica a Terapia Musi-
cal do Amor, na qual ilustra os ensinamentos extraídos 
das obras de Allan Kardec, André Luiz e Emmanuel, en-
tre outros. 

Formado em Comunicação Social e Artes e pós-gra-
duado, Vansan é músico profissional desde 1978 e realiza 
mais de 300 palestras lítero-musicais-doutrinárias por 
ano, utilizando a música, pelo Brasil e pelo exterior, em 
casas espíritas, congressos e encontros. 

O auditório da CEP ficou repleto de frequentadores 
e visitantes, que cantaram canções que levaram todos a 
uma profunda reflexão sobre a importância da vida e das 
pessoas, possibilitando um verdadeiro tratamento espiri-
tual, que foi banhado de uma emoção muita intensa.

O encontro foi finalizado com dois sorteios para os 
presentes.
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F azer humor que diverte, 
mas que também edifi-
ca o público, é o obje-

tivo da Companhia Amigos da Luz, 
criada em 2007 por amigos que já 
eram atores profissionais. A origem 
do nome “da Luz” está mais relacio-
nada com a região onde parte deles 
morava, o Bairro da Luz, em Nova 
Iguaçu (Rio de Janeiro), do que com 
a temática de caráter espírita das pe-
ças teatrais.

O intuito do grupo é divulgar os 
ideais espíritas de maneira leve e aces-
sível, principalmente para quem ainda 
não teve contato com a Doutrina. Eles 
se conheceram em trabalhos realizados 

juntos, sem nunca envolver, até então, a 
visão espírita. Como todos eles tinham 
em comum a simpatia pelo Espiritismo, 
tiveram a ideia de se juntar e montar 
uma peça inspirada na Doutrina Espí-
rita. Assim surgiu a comédia “Morren-
do e Aprendendo”, que é um espetáculo 
autoral que fala sobre a desencarnação 
de uma madame carioca supermateria-
lista que, ao chegar do outro lado da 
vida espera um “tratamento VIP”, por 
ter sido uma pessoa rica, mas que aca-
ba descobrindo quais riquezas de fato 
valem a pena acumular durante nossa 
passagem na Terra.

Há nove anos juntos, nem todos 
os atores são espíritas, mas todos es-

tão interessados em propagar o bem e 
possuem afinidades com os princípios 
e valores da Doutrina.

Dentre os nove atores que fazem 
parte da equipe, Sônia Barbosa, por 
exemplo, tem uma vivência no budis-
mo e já está familiarizada com o con-
ceito de reencarnação, lei de ação e rea-
ção que, como ela mesma diz, têm sido 
enriquecidos com esse contato que tem 
tido com o Espiritismo pelo trabalho 
da Cia. Amigos da Luz. 

Ator e roteirista de profissão e do 
grupo, Fábio de Luca revela que o co-
tidiano é o que mais inspira na criação 
dos roteiros. Segundo ele, nosso dia a 
dia está repleto de situações que nos 

Amigos da Luz: 
Porque Evoluir e Rir é Preciso

Por Ana Paula Montealbano Honda

Divulgação

Amigos da Luz encenam o 
primeiro espetáculo autoral, 
a comédia “Morrendo e 
Aprendendo”.
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convidam a agir de acordo com a cer-
teza da imortalidade da alma, da plu-
ralidade das existências, enfim, de todo 
conhecimento da vida que nos traz o 
Espiritismo.

Fábio também comenta sobre os 
desafios que enfrentam e afirma que o 
maior deles tem sido adequar o tamanho 
dos projetos da Cia. ao tamanho dos re-
cursos disponíveis. Além de ter que lidar 
e vencer as próprias imperfeições (que 
não são poucas), como preguiça, vaida-
de e outras que procuram domar para 
não influenciar muito o trabalho.

Vencendo fronteiras e 
preconceitos

O público em sua maioria é espírita, 
porém existem também muitas pesso-
as de outros segmentos espiritualistas, 
alguns evangélicos protestantes e até 
ateus. Para a surpresa de todos, o ator 
explica que o humor espírita teve acei-
tação imediata do público: “Achávamos 
que, no primeiro contato com nosso 
trabalho, a maioria ficaria desconfiada 
com essa mistura de humor e espiri-
tismo. Temos muito cuidado na abor-
dagem dos temas, mas mesmo assim, 
pensamos que o público poderia enten-
der como deboche ou banalização dos 
assuntos. Mas felizmente não foi o que 
aconteceu. Uma parcela muito pequena 
nos traz esse tipo de crítica. A maioria 
aprova, ri bastante conosco das nossas 

próprias imperfeições, refletem junto. 
Quando veem algum equívoco em nos-
so trabalho nos trazem seu ponto de 
vista com muito respeito, enriquecen-
do sempre o debate que cada peça ou 
vídeo pretende causar”.

Com relação à abordagem adotada, 
os atores já ouviram críticas como “com 
espiritismo não se brinca”, “vocês são 
oportunistas”, “Kardec está se reviran-
do no túmulo por causa de vocês”. So-
bre este último comentário, Fábio brin-
ca: “Se Kardec está no túmulo, imagina 
onde estaremos.” Sempre com bom hu-
mor, o grupo reage naturalmente e en-
tende que não é possível agradar todo 
mundo, mas segue aberto para que isso 
os ajude a melhorar, e estimulam o pú-
blico a alertá-los, caso desviem da rota 
idealizada inicialmente.

A Cia. está sempre com o pé na es-

trada e realiza, em média, oito apresen-
tações por mês. Boa parte delas é fora 
do Rio de Janeiro, onde moram, mas 
geralmente vão e voltam no mesmo fim 
de semana. Para este ano, estão previs-
tas três turnês mais longas.

E de repente caíram na rede

Fábio de Luca conta que quando 
se tornou fácil distribuir conteúdo au-
diovisual pela internet em sites como o 
YouTube, eles tiveram vontade de levar 
para os vídeos a linguagem utilizada no 
teatro, mas não sabiam como fazer. Em 
seguida, surgiu uma oportunidade para 
ele trabalhar como ator e roteirista no 
canal de humor Parafernalha, um dos 
maiores do Brasil e, assim, em contato 
com a produção desse formato de víde-
os de comédia curtinhos, fáceis de ser 
assistidos e compartilhados nas redes 
sociais, ele levou para o grupo todo seu 
know-how e decidiram experimentar o 
novo formato usando a temática espíri-
ta. Dessa forma, nasceu o canal no You-
Tube “Amigos da Luz”, onde postam re-
gularmente os vídeos há pouco mais de 
um ano, desde março de 2015.

Por mês são produzidos oito vídeos, 
e toda semana realizam esquetes de hu-
mor e Lives, que são encontros ao vivo 
pra conversar sobre as questões do Li-
vro dos Espíritos, também semanalmen-
te. Como os vídeos têm em média entre 
3 e 4 minutos de duração, a produção 
de conteúdo se torna mais um desafio, 
pois nesse curto espaço de tempo, é ne-
cessário contar uma história que seja 
engraçada e que ao mesmo tempo traga 
algum tipo de reflexão. Coisa que não 
vira um problema, pois Fábio já avisa 
que eles adoram desafios! 

Ele também assume a direção e 
montagem dos vídeos da Cia. e explica 
porque o humor continua sendo ferra-
menta constante em todos eles: “Enten-
demos que o humor é muito eficiente 

A Cia. durante apresentação 
da peça teatral “Muito Além da 
Janela”, que ilustra o período de 
grandes mudanças que estamos 
vivendo na Terra. 

“O intuito do grupo 

é divulgar os ideais 

espíritas de maneira 

leve e acessível, 

principalmente para 

quem ainda não 

teve contato com a 

Doutrina”

Divulgação
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em aproximar da gente, do nosso co-
tidiano, assuntos que à primeira vista 
parecem complexos e distantes. O Es-
piritismo nos traz verdadeiros tesouros 
que, infelizmente, muitas vezes deixa-
mos somente na teoria. E a comédia, 
ao utilizar o exagero como elemento de 
comicidade, sublinha nossos defeitos e 
abre assim a possibilidade de mostrar 
como o conhecimento espírita pode 
nos ajudar a lidar com eles”.

A Internet move montanhas

A existência do canal no YouTube 
aumentou consideravelmente o inte-
resse do público no teatro. Hoje, graças 
à visibilidade que a internet trouxe, é 
possível lotar facilmente os espaços das 
cadeiras nas apresentações. Se a prin-
cípio o público-alvo eram somente os 
jovens, o grupo se surpreendeu quan-
do o pessoal mais maduro também co-
meçou a acompanhá-los. A faixa etária 
que assiste aos vídeos atualmente vai de 
8 a 80 anos, e a maior parte está entre os 
25 e 34 anos de idade.

Definitivamente, a Cia. Amigos da 
Luz não imaginava atingir tanta gente 
em tão pouco tempo e nem pensava no 
alcance que os vídeos teriam ao serem 
divulgados pelo aplicativo WhatsApp. 
Esperavam apenas que as pessoas fos-
sem achar divertido e alguns poucos 
compartilhassem.

O vídeo mais visualizado até hoje 
é o “Obsessor”, seguido de perto pelo 
“Prece com Pressa”.

O canal é custeado com o que sobra 
da receita gerada com os ingressos das 
apresentações teatrais, depois de sepa-
rada a parte destinada à produção local 
ou à instituição que os recebe, quando 
a apresentação é em um Centro, os cus-
tos de produção e os cachês da equipe.

Além das peças teatrais e dos víde-
os, eles sonham também com a reali-
zação de projetos maiores como, por 
exemplo, a criação de uma Websérie, 
história mais longa dividida em capí-
tulos, um talk-show divertido, em que 
poderiam conversar com pessoas liga-
das ao movimento espírita, e um lon-
ga-metragem, cujo roteiro está em de-
senvolvimento. Como a Cia. não conta 

com patrocínios ou apoios financeiros, 
esses projetos futuros estão apenas sen-
do idealizados e planejados. Mas estão 
certos de que, com dedicação, amor e 
empenho, chegarão lá.

O ator e roteirista ainda reforça 
a mensagem que a Cia. quer deixar: 
“Curta sua própria história, sorria! Di-

O vídeo mais 
visualizado no Canal 
Amigos da Luz é o 
“Obsessor”. 
Assista agora e 
divirta-se. Para assistir 
mais da companhia 
acesse:

virta-se com esse negócio doido e ma-
ravilhoso que é ser um espírito imortal. 
Permita-se rir de si mesmo quando 
tropeçar. Lembre-se de que os obstá-
culos só parecem grandes porque nos 
esquecemos de enfrentá-los com bom 
humor. Os monstros perdem a força 
quando fazemos deles uma piada”.   

Todo o elenco da Cia. Amigos da Luz reunido em ótima sintonia.

• Fábio de Luca – ator e roteirista de profissão. Atua com as mesmas funções no 
grupo e também assume a direção e montagem dos vídeos.

• Alex Moczydlower – empresário, no grupo, trabalha como ator.

• Carla Guapyassu – atriz, fonoaudióloga e professora, no grupo, trabalha como 
atriz.

• Ewerton Oliveira – analista de sistemas, no grupo, trabalha como produtor, 
técnico de som, editor e ator.

• Fábio Oliviere – diretor e produtor tanto no grupo quanto em outros trabalhos.

• Jean Rizo – ator e comerciante, no grupo, exerce a função de ator e captação 
de som.

• Loeni Mazzei – cineasta, atriz e maquiadora, no grupo, trabalha como atriz e 
diretora.

• Sidney Grillo – artesão, no grupo, trabalha como ator.

• Sônia Barbosa – atriz e produtora, no grupo, contribui como atriz.

www.amigosdaluz. com
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Mensagem Mediúnica

Uma Mensagem aos Trabalhadores da Seara de Jesus

Q  
ueridos amigos, companheiros de ideal. É sempre gratificante quando nos dispomos a trabalhar para o nosso 
próximo e a dedicar essa pequena luz para acender na escuridão das mentes dos irmãos que passam por tantas 
dificuldades.

Tudo que vocês têm de informação dos irmãos necessitados são preciosidades que servem a todos como lição. 
É um aprendizado constante, e que vocês têm tido a oportunidade de receber. Que possam se espelhar nessas 

orientações para poder acertar na caminhada.
Nos momentos difíceis que todos enfrentam, porque faz parte do aprendizado, esses ensinamentos são de grande 

valia, pois os colocam um passo à frente desses nossos irmãos que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus; e com esse 
conhecimento, que se obtém nesses trabalhos, pode-se melhor enfrentar as dificuldades que são próprias ao caminho da 
evolução; mas tenham certeza de que estarão amparados, pois o amor que vocês depositam neste trabalho é uma semente 
que está sendo plantada e que vai florir oportunamente. Sintam-se amparados; sintam-se privilegiados nesse sentido. Não 
que sejam melhores que esses irmãos necessitados, mas que estão trabalhando para serem pessoas melhores a cada dia.

É isso que o Pai espera de todos: que sejamos melhores hoje do que fomos ontem, e que sejamos melhores amanhã do 
estamos sendo hoje.

Não desanimem nunca para cumprir com essa obrigação; busquem essa motivação interior para que sejam dignos da 
oportunidade que receberam em trabalho, e que se comprometeram antes do berço.

Busquem sempre o aprendizado e sejam gratos ao Pai Maior pela oportunidade do trabalho. 
Sigam com Jesus no coração!

Mensagem recebida por Maria das Graças Uvara Bonnemasou na CEP no dia 1º de junho de 2016.
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