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Se você, leitor, tem alguma dúvida relacionada à 
Doutrina Espírita, envie para a revista Fé Raciocinada 

por e-mail cep.feraciocinada@gmail.com 
A sua pergunta poderá ser a dúvida de outros 

leitores e ser selecionada para publicação nas  
edições seguintes.  

Obs.: Nem todas as respostas serão publicadas e as respostas selecionadas 
ou parte delas podem ser alteradas de acordo com o espaço disponível.

apresenta motivos para sua transfor-
mação, não somente baseada em aná-
lises doutrinárias, facilmente descar-
tadas pelos descrentes, mas em teses 
filosóficas e jurídicas, provando que 
devem executar com responsabilidade 
as tarefas que lhes foram confiadas.

Falando aos que duvidam, nos 
quais visões distintas do que seja 
correto ou justo estão em embate 
constante, o consolador oferece-lhes 
auxílio para a compreensão de suas 
relações com o meio em que vivem.

As casas espíritas, mesmo que 
não estejam coligadas na Terra e que 
tenham focos de atividade diferen-
ciados, trabalham unidas como filiais 
do plano espiritual. Não estão inati-
vas. Prova disso é o que tem aconte-
cido na própria CEP.

Assistência Social e Espiritual 
agem em conjunto, preparando cor-
pos e mentes, de crianças e adultos, 
estimulando-os à busca de explicações 
e orientações das melhores formas de 
reação. Exemplos disso podem ser 
encontrados no Portal Reação, que 
oferece lindas histórias de superação 
possibilitadas pela adoção de atitudes 
orientadas pelo Evangelho.

A mensagem que encerra esta re-
vista reforça as disposições apresen-
tadas acima e presentes nesta edição. 
Incentiva a alegria de trabalhar, de 
amparar e de caminhar ao lado de 
Jesus. 

Não se calar, conformar-se ou 
submeter-se à iniquidade, mas agir, 
sempre com alegria.   

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.

“Rir é bom, mas rir de tudo é 
desespero.” (Frejat)N  ão temos visto mui-

tos dos desespera-
dos rindo, mas al-

guns ainda exibem um sorriso cínico, 
considerando-se acima da lei. Da lei 
dos homens, pode até ser.

E o que faz a Casa Espírita, já que 
não deve discutir questões políticas? 
Cala-se? Conforma-se? Submete-se?

De forma alguma! Ela trabalha: 
não nas questões políticas, mas nas 
morais e sociais; não somente nas 
bases, como, também, nas conse-
quências da situação instaurada nos 
corações.

Visando cortar o mal pela raiz, o 
Espiritismo vacina nossas crianças, 
ensinando-lhes o bem e explicando 
as atitudes recomendadas, por meio 
de um estudo estruturado e de vi-
vências condizentes com suas capa-
cidades de aprendizado, dando-lhes 
condições para interpretar adequa-
damente tudo o que veem e ouvem.

Aos que enfrentam restrições 
financeiras ou de saúde, oferece fil-
mes, livros e palestras com palavras 
de consolo, de ânimo e de incentivo 
para derrotar o monoideísmo. Caso 
as palavras não consigam transpor a 
barreira da revolta, a arte entra em 
cena, para que a vivacidade das co-
res se transporte para uma renovada 
percepção do mundo.

Aos que erram, a doutrina 
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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 Pergunta do Leitor
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Vacinem Nossas Crianças

Evangelização Infantil

V  ivemos, hoje, um momento 
turbulento em nosso plane-
ta, estamos em meio à tran-

sição planetária e passamos por mo-
mentos de dor e medo da iminência 
de mais uma grande guerra. A maio-
ria  das manchetes de jornais nos 
traz: terrorismo, corrupção, assaltos, 
furtos, arrastões e por aí vai… Nos-
sas crianças, atentas a tudo, recebem 
essas informações em seus corações. 
Elas não estão alheias a todo esse 
movimento social. Engana-se quem 
pensa assim, pois elas podem ser 
comparadas a esponjas,  absorvendo 
tudo o que se passa. Muitas não sa-
bem direito o que está acontecendo, 
mas sentem o que for bom ou ruim 
em volta delas.

Como podemos evitar que nossos 
filhos, sobrinhos, netos, enfim, nossas 
crianças sejam adultos inclinados às 
más tendências que citamos acima?

Afinal, elas são espíritos milena-
res com muitas vivências e muitas 

das vezes com experiências a mais do 
que nós. O que não significa que te-
nham sido boas experiências. 

Nossas crianças tiveram a opor-
tunidade de reencarnar, por algum 
motivo que não nos cabe saber qual. 
Deus nos deu o véu do esquecimento 
para nosso bem e, se isso acontece, é 
por que esse segredo deve ficar bem 
guardadinho a sete chaves e não nos 
cabe tentar “fuçar” o passado ou fi-
car tentando decifrar o que fomos ou 
não em vidas passadas.

Vamos nos colocar no lugar de 
uma criança que nos é cara ao co-
ração e vamos imaginá-la no Plano 
Espiritual recebendo a notícia de que 
irá reencarnar. Acreditamos que esse 
momento não seja muito fácil, inse-
gurança e medo tomam conta, afinal 
terá uma encarnação inteira para 
amenizar erros do passado e não co-
metê-los novamente e provas de fogo 
lhes serão aplicadas para verificar se 
aprenderam. 

Danielle Veiga de Medeiros 
Carvalho
Evangelizadora e trabalhadora da 
Assistência Espiritual na Seara 
Bendita, no bairro do Campo Belo,  
em São Paulo, voluntária em 
Paraisópolis e autora de diversos  
livros infantis espíritas. 
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Eis que, então, esse espírito rece-
be a notícia que nascerá em um lar 
espírita e que, provavelmente, será 
levado à evangelização infanto-juve-
nil da Casa Espírita que sua família 
frequenta, se enche de esperança, ale-
gria e recarrega sua confiança, pois 
terá ensinamentos preciosos sobre 
o  Evangelho de Jesus, o que o ajuda-
rá muito nessa sua nova etapa. Mas 
para isso dependerá do livre-arbítrio 
dos adultos que conviverão com ele.

Depois de tantos anos evangeli-
zando – quase vinte anos –, eu pos-
so afirmar, categoricamente, que a 
maioria das crianças que são levadas 
aos ensinamentos de Jesus e da Dou-
trina Espírita desde a infância, serão 
adultos de bem.

Por que afirmo isso? 
A Evangelização traz lucidez 

aos pequenos corações, a lucidez 
de Jesus. Não podemos esquecer 
que nossas crianças trazem consi-
go reminiscências do passado e es-
tas podem levá-los a serem adultos 
alcoólatras, deprimidos, egoístas, 
drogados, frágeis emocionalmente. 
Ninguém pensa nisso, mas é a reali-
dade. Para todos esses males, o que 
podemos oferecer nos centros espíri-
tas é a vacina da Educação Espírita 
Infanto-juvenil.

Queremos o melhor para as crian-
ças e somente projetamos coisas boas 
para elas, é claro. Queremos boas 
escolas, bons médicos, boas roupas, 
boa alimentação e não pensamos e 
nem passa pelas nossas mentes os 
problemas que citei acima.

Não educamos nossas crianças 
para serem alheios ao bem. Quere-
mos que sejam bons. Então por que 
a maioria dos espíritas não leva seus 
filhos à evangelização?

Eu tenho a resposta: falta de prio-
ridade.

Outro dia ouvi uma mãe pergun-
tando assim: “Meus filhos não gos-
tam de ir às aulas de evangelização, 
o que eu faço?”. Eu me lembrei de 
Divaldo Franco na mesma hora e 
respondi o que eu o ouvi dizendo em 
uma de suas palestradas em CD: “O 
seu filho provavelmente não gosta de 
ir ao médico, mas quando precisa 
você o leva? Quando seu filho preci-
sa tomar um remédio amargo, você 
não dá? A evangelização também é 
assim, primordial!”

Claro que não vamos ser extre-
mistas e deixar de levar a criança 
à festinha do melhor amigo por 
conta da evangelização; podemos 
achar um meio-termo em todas as 
situações. Levar nossas crianças 
à evangelização também é um ato 
de amor. Lá elas vão aprender de 
forma gradativa os ensinamentos 
de Jesus e tem coisa melhor do 
que isso? Hoje, nós evangelizado-
res concorremos com videogames, 
YouTube, blogs, internet, quando 
não com álcool e drogas, mas fa-
zemos tudo com muito carinho e 
muito estudo para que essa concor-
rência não seja tão desleal.

Muitos pensam que as crianças 
somente brincam nas aulas de evan-
gelização, mas não é o que acontece 

em sala. A grande maioria dos cen-
tros espíritas prepara um programa 
de aulas anual, que deve ser seguido 
pelos evangelizadores que se prepa-
ram – e muito – para as aulas. Exis-
tem muitos cursos e livros que prepa-
ram os evangelizadores para as aulas. 
Essa tarefa deve ser levada a sério 
também pelos centros espíritas.

A evangelização facilita o cami-
nho para o espírito por que lhe traz 
entendimento sobre o porquê das 
pedras no caminho, das barreiras da 
vida, o que ajuda muito a torná-lo 
um adulto que tome suas decisões 
baseadas no amor e a desviá-lo dos 
caminhos errados, trazendo uma 
consciência mais ativa no bem.

Outro dia também ouvi o seguin-
te: “Não quero impor uma religião 
a meu filho, vou deixá-lo escolher 
seu caminho.” Mas se não dermos 
a base, seja em qualquer religião, e 
não apresentarmos a ele a nossa es-
colha, como ele poderá optar no fu-
turo? Então por que não mostramos 
a nossa?

Ah! Mas a evangelização é bem 
na hora do futebol do pai ou no do-
mingo muito cedo ou perto do ho-
rário de almoço no sábado! Muitos 
pensam assim e, com essa desculpa, 
não priorizam a Educação Espírita 
das crianças, mas o adulto  toda se-
mana está lá no centro espírita para 
tomar seu passe.

Neste momento que nosso plane-
ta vive, precisamos de amor no co-
ração. Nada melhor do que a vacina 
Evangelização.

Precisamos de adultos conscien-
tes do que é certo e errado,  cheios 
de amor, caridosos, emocionalmen-
te fortes, enfim, Homens de Bem. É 
isso que queremos para as crianças 
de nossa família e para o futuro de 
nosso planeta.

Fica aqui uma pergunta: Será que 
corruptos, assassinos, ladrões teriam 
coragem de não respeitar o seu pró-
ximo se tivessem o amor de seus pais 
e tivessem tomado a Vacina da Evan-
gelização?  

#ficaadica

Evangelização Infantil
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Entrevista

N  a sala do centro es-
pírita preparada es-
pe cialmente para 

re ceber a médium, ela alinha ordena-
damente os tubos de tinta e as barras 
de pastel sobre a mesa. O papel em 
branco aguarda os sinais dos primei-
ros traços. Uma música suave ao fun-
do prepara amorosamente o ambien-
te para receber o público e, no telão, 
um a um, os inesquecíveis artistas, 
que um dia a humanidade conheceu, 
são apresentados, com suas obras, 
suas cores, seus traços característicos 
e suas frases imortais:

 “Há sempre flores para aqueles 
que querem vê-las.”, Matisse; “A feiu-
ra, onde quer que esteja, tem sempre 
um lado belo; é fascinante descobrir 
beleza onde ninguém a consegue ver.”, 
Toulouse-Lautrec; “O alvo de minha 
pintura é o sentimento. Para mim, a 
técnica é meramente um meio. Porém 
um meio indispensável.”, Portinari.

Após a apresentação de como 
será o desenvolvimento do trabalho 
naquela tarde e de uma singela pre-
ce, inicia-se mais uma emocionante 
sessão de pintura mediúnica com 
Valdelice Salum, uma das maiores 
médiuns de psicopictografia do mun-
do na atualidade. No repertório de 
40 anos de dedicação e altruísmo no 
trabalho dessa mediunidade, telas 
pintadas a óleo e desenhos em pastel 
com a mão direita, esquerda, com as 
duas ao mesmo tempo, e com os pés, 
assinadas por renomados artistas já 
desencarnados, como Aleijadinho, 
Anita Malfatti, Cézanne, Da Vinci, 

dade. Reconhecida no meio espírita 
pela seriedade e renúncia ao trabalho 
que desenvolve sempre em prol de 
instituições filantrópicas no Brasil, 
Valdelice já se apresentou em vários 
países, como Holanda, Portugal, 
França, Bélgica, Suíça e Canadá.

Antes do início da sessão, 

Pintura Mediúnica:
a Evangelização Através das Cores

Por Cynthia de Oliveira Araujo

Dali, Degas, Di Cavalcanti, Gaugin, 
Lasar Segall, Manet, Monet, Miró, 
Picasso, Portinari, Renoir, Reynol-
ds, Sisley, Tarsila, Toulouse-Lautrec, 
Vincent van Gogh, que hoje voltam 
para dar o testemunho da imortali-
dade do espírito, trazendo muita be-
leza e cor para a humani-
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Valdelice Salum durante uma 
sessão de pintura mediúnica.
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a médium Valdelice Salum concedeu, 
com exclusividade, uma entrevista à 
Revista Fé Raciocinada. Baiana de 
Condeúba, ela revela com seu jeiti-
nho humilde e doce como teve início 
sua mediunidade, o incentivo e apoio 
do amigo Chico Xavier e o que sente 
durante uma sessão de pintura medi-
única. Ressalta, ainda, a importância 
do público durante os trabalhos e a 
alegria comovente dos artistas pela 
oportunidade concedida, além de 
outros aspectos interessantes dessa 
mediunidade. Ela, então, mostra por 
meio do intercâmbio com a espiri-
tualidade a tradução da beleza dos 
sentimentos mais sublimes e divi-
nos com o único intuito de servir ao 
próximo. Os destaques da entrevista 
você acompanha a seguir. 

dizia para que eu nunca tivesse pres-
sa. Durante seis anos fiquei apenas 
rabiscando para desenvolver a mi-
nha coor denação motora. Só depois 
é que os artistas começaram a fazer 
os primeiros retratos. No começo eu 
também me surpreendi, porque eu 
não achava que tinha essa capacida-
de dos amigos artistas trabalharem 
comigo.

Fé Raciocinada - No começo do 
desenvolvimento mediúnico você teve 
alguma resistência? 

Valdelice - Não. Nunca recusei o 
trabalho e nunca fui contra a Doutri-
na Espírita. Aceitei com facilidade e 
estou aqui até hoje. 

Fé Raciocinada - Chico Xavier foi 
então responsável por apoiá-la e in-
centivá-la a continuar nesse caminho?

Valdelice - Nunca aprendi a es-
crever, apenas a ler. Um dia Chico 
Xavier recomendou que eu procu-
rasse um centro espírita para desen-
volver a minha mediunidade, pois 
os artistas estavam ao meu lado, 
aguardando o momento de da-
rem início ao trabalho. Parece que 
só faltava alguém para me dar um 
empurrãozinho. Ele me orientou 
em todos os sentidos. Isso foi uma 

Valdelice Salaum em março na CEP
Mais uma vez a médium Valdelice Salum irá nos brindar 

com uma sessão de pintura mediúnica na Coligação 
Espírita Progressista. Quem já presenciou, vai querer 
assistir de novo e  quem nunca foi terá uma oportunidade 
ímpar de sentir a presença desses artistas queridos, 
apreciar a arte e se emocionar.

O evento ocorrerá no dia 19/3 (sábado) às 15h00 no 
Auditório da CEP. Imperdível! 

Entrevista

Fé Raciocinada - Como teve início 
essa mediunidade?

Valdelice Salum - Eu fui criada 
na roça até os 17 anos. Quando era 
menina, eu via os espíritos jogarem 
as telas do céu e caírem em forma 
de escadas. Eu não ficava assusta-
da, mas como era católica na época, 
não compreendia o que significavam 
aquelas visões. Alguns diziam que 
eu era muito sonhadora. E que tudo 
aquilo era sonho meu. Como minha 
família era muito crente em Deus, 
essa base cristã foi muito importan-
te para o desenvolvimento da minha 
mediunidade. Hoje eu entendo que 
meu avô também era médium.  

Nunca estudei arte ou fiz curso 
de pintura. Todo o meu trabalho foi 
orientado pelo Chico Xavier. Ele me 
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grande bênção. Poucos mé-
diuns tiveram essa oportu-
nidade. Eu morei em Ube-
raba, Uberlândia, Araxá, 
no Triângulo Mineiro, por 
isso era fácil estar em con-
tato com ele. 

Fé Raciocinada - Você 
sente que existe uma ligação 
entre você e todos os artistas 
ou você é apenas um instru-
mento?

Valdelice - Até agora 
eles nunca revelaram se há 
ou não essa ligação no passado, mas 
acredito que haja sim, porque tenho 
uma facilidade muito grande em de-
senvolver o trabalho com todos eles. 
Não encontro dificuldades. Uma vez 
o Divaldo Franco me disse que eu 
tenho essa capacidade de receber os 
artistas, porque minha mentora foi 
artista em uma encarnação, o que 
também facilita bastante.

Fé Raciocinada - Como é seu pre-
paro para uma sessão?

Valdelice - Não faço nada em es-
pecial. Meu dia costuma ser normal. 
Sempre consumi carne com modera-
ção. E agora com a idade e o diabe-
tes melito não posso consumir doces. 
Procuro repousar e vivo constante-
mente em oração pelos que precisam, 
pois o trabalho requer muita energia, 
e os espíritos se utilizam muito do ec-
toplasma. 

Fé Raciocinada - Durante o tra-
balho mediúnico o que você 
sente?

Valdelice - Fico total-
mente envolvida por eles, 
inconsciente com o público 
e com os artistas. Não te-
nho noção do tempo e do 
espaço. Eles têm o coman-
do do meu corpo. Desde 
o começo, Chico Xavier já 
me orientava para deixá-
-los fazer tudo, porque eles 
teriam essa capacidade. A 
minha filha ajuda a segurar 
as telas, para que elas não 

se movimentem durante o trabalho, 
mas é só isso. O restante é tudo rea-
lizado pelos artistas. 

Fé Raciocinada - Como enxerga a 
espiritualidade durante o trabalho? 

Valdelice - É um trabalho extrema-
mente gratificante. Algumas vezes eles 
me isolam e eu não sei o que se passa. 
Há outras vezes que me mostram que 
estão doutrinando os espíritos na es-
piritualidade, colocando os espíritos 
doentes em macas ou fazendo trata-
mento nas pessoas da plateia através 
das cores. Albert Einstein mostrou 
que cada cor vibra numa determina-
da faixa atômica do nosso corpo, aju-
dando na nossa saúde física e mental. 

Os espíritos também mostram 
para as pessoas que estão ali, ques-
tionando ou duvidando, a veracida-
de daquele trabalho, e que não sou 
eu que estou pintando aquelas telas.

Fé Raciocinada - Como os artis-

tas se sentem levando arte e 
amor para a casa das pesso-
as por intermédio de você? 
Eles se mostram felizes?

Valdelice - Os artistas 
ficam radiantes de tanta 
felicidade por aquela opor-
tunidade e doam muito 
amor para as pessoas. Pois 
podem mostrar o trabalho 
deles, que em vida quase 
ninguém deu valor. Hoje 
as antigas telas, pintadas 
quando eram vivos, che-
gam a valer fortunas, mas 

não servem para beneficiar nin-
guém. Já as que eles pintam hoje são 
uma caridade e são direcionadas a 
ajudar as pessoas que realmente ne-
cessitam.

Fé Raciocinada - Qual a importân-
cia do público presente durante uma 
sessão de pintura mediúnica?

Valdelice - Quando as pessoas en-
tendem a real importância do traba-
lho e estão ali para aproveitar aqueles 
minutos de beleza, arte e muito amor 
que os artistas trazem especialmente 
para elas, o trabalho é uma lindeza. 
Os espíritos aproveitam o ectoplas-
ma das pessoas presentes para ajudar 
no trabalho. Eles manipulam essas 
energias para auxiliar desencarna-
dos desequilibrados. Já quando estão 
presentes pessoas incrédulas e curio-
sas, isso reflete também no resultado 
do trabalho. 

A extensão desse trabalho é 
muito grande, como disse certa vez 

Chico Xavier. O propósito 
maior é beneficiar as pesso-
as que precisam de socorro, 
estejam elas próximas ou 
distantes, em hospitais, es-
tejam onde estiverem. 

Deus sempre procu-
ra ajudar a nós todos por 
mais rebeldes e difíceis que 
sejamos contra os princí-
pios de Deus. Ele tem paci-
ência em esperar. Amanhã 
podemos estar em um es-
tado espiritual bem melhor 
do que hoje. 
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Fé Raciocinada - As pes-
soas ainda se mostram surpre-
sas com seu trabalho?

Valdelice - Sim. Porque 
elas me veem pintando com 
a mão direita, esquerda, com 
as duas mãos e com os pés, e 
sabem que não sou eu. Não 
sei nem pintar com a mão 
direita, quanto mais com a 
esquerda ou com os pés (risa-
das). Só quem entende de arte 
compreende. 

Fé Raciocinada - Depois de 
mais de 40 anos desenvolvendo 
esse trabalho, quais os benefí-
cios que ele trouxe para você?

Valdelice - Para mim é 
muito gratificante ouvir as 
pessoas relatarem que foram 
curadas durante o trabalho 
de pintura mediúnica e que 
nunca mais sentiram nada em 
relação à doença que tinham. Já ouvi 
isso de diversas pessoas.

Fé Raciocinada - Durante as ses-
sões há o sorteio das telas pintadas en-
tre os presentes, que estão interessadas 
em adquiri-las?

Valdelice - Os artistas já pintam 
sabendo para quem será a tela. Por 
isso que não é realizado leilão, e sim 
um sorteio. Esse trabalho não tem 
apenas como mérito ajudar a casa 
espírita, mas também a pessoa que 
irá adquirir o quadro e que está pre-
cisando daquelas cores e das ener-
gias que ficam impregnadas na tela. 
Acredito que a tela beneficia não só 
a pessoa que a adquiriu, mas as pes-
soas da família, deixando o ambiente 
onde será exposta mais equilibrado. 

Fé Raciocinada - Parte da verba 
relativa as vendas das telas é revertida 
para instituições? 

Valdelice - Sim. As sessões de pin-
tura mediúnica acontecem não só em 
centros espíritas, como em lugares 
que sejam filantrópicos que tenham 
como finalidade ajudar, como asilos, 
creches, etc. A renda da venda das te-
las é repartida entre a entidade que 

convidou para a realização do evento 
e que estamos ajudando, para a ins-
tituição Casa da Prece Francisco e 
Maria de Nazaré, dirigida por mim, 
e para manter os custos do trabalho 
desenvolvido como um todo. É uma 
mediunidade que requer materiais 
caros, como telas e tintas. O estilo 
dos artistas é lindo e exige qualidade 
nos materiais.

Fé Raciocinada - Com seu traba-
lho você mantém uma casa espírita? 

Valdelice - Sim. Desde 2013, man-
tenho com inúmeros voluntários a 
Casa da Prece Francisco e Maria de 
Nazaré, localizada em Indaiatuba, 
São Paulo, que oferece cursos dou-
trinários, desenvolvimento mediúni-
co, assistência espiritual, passes, as-
sistência a moradores de rua, favelas 
e gestantes da comunidade. 

Fé Raciocinada - Qual o objetivo 
da pintura mediúnica?

Valdelice - O objetivo é mostrar 
que a vida continua, e que os artistas 
estão vivos, trabalhando e auxiliando 
as pessoas, para que elas despertem 
para a vida espiritual.

Eles estão num plano diferente. 

Quando se está do outro lado, 
você sabe que lá é a sua ver-
dadeira vida, aqui é só uma 
passagem. Portanto, quanto 
mais os artistas provarem que 
a vida continua, mais felizes 
eles ficam. 

André Luiz desceu a luga-
res difíceis para trazer até nós 
a mensagem do Evangelho e 
para nos dizer que quando 
fazemos coisas erradas aqui 
na Terra, isso poderá nos pre-
judicar do lado de lá. Então 
ele nos mostrou, pela mediu-
nidade de Chico Xavier, que 
nós temos que nos reformar; 
que só pela Reforma Íntima, 
ocorre o nosso crescimento 
espiritual. Praticar a lei do 
amor, da caridade e do per-
dão são as premissas que de-
vemos ter na Terra. E quanto 
mais você melhora intima-

mente, mas felizes os espíritos eleva-
dos ficam, pois você está aprendendo 
a ser um verdadeiro cristão. 

O Espiritismo não é só uma reli-
gião. É uma filosofia, é um aprendi-
zado da verdadeira vida. E quanto 
mais aceitamos tudo pelo que passa-
mos na Terra, sem reclamar, criticar 
e julgar a Deus e àqueles que estão 
ao nosso lado, melhor ainda, porque 
estaremos cumprindo o que prome-
temos no Plano Espiritual. 

Fé Raciocinada - Como é o desen-
volvimento desse tipo de mediunidade, 
a psicopictografia?

Valdelice - Quando eu comecei 
também não sabia o que era essa 
mediunidade. Eu então perguntei ao 
Chico Xavier e ele me explicou que 
significa a  “evangelização através 
das cores”, tanto para os encarna-
dos quanto para os desencarnados. É 
gratificante pra mim estar lá receben-
do esse evangelho através das cores. 
E é uma mediunidade muito difícil, 
pois exige muita renúncia, perseve-
rança e paciência do médium. A vida 
é um eterno trabalho.

Fé Raciocinada - Por que os artis-

Entrevista
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tas continuam pintando quadros se-
melhantes aos que costumavam pintar 
enquanto estavam encarnados?

Valdelice - A arte na espirituali-
dade é belíssima! As cores e as bele-
zas são indescritíveis aos olhos terre-
nos. Os artistas evoluíram. Hoje eles 
possuem novos conhecimentos sobre 
a arte e novas  técnicas de pintura. 
No entanto, eles voltam ao passado e 
repetem o estilo de pintura de muitos 
anos atrás para provar que são eles e 
que ainda estão vivos! 

Muitos artistas irão reencarnar 
em breve na Terra. Rembrandt, por 
exemplo, foi um dos artistas que tra-
balhou comigo, mas que já reencar-
nou. Muitos ainda voltarão, princi-
palmente no campo da música. Aliás 
a música influencia muito o trabalho 
da psicopictografia, porque auxilia na 
coordenação dos movimentos, na me-
lhora do campo energético, e também 
nos bons pensamentos das pessoas 
que assistem à realização do trabalho. 

Fé Raciocinada - Estudiosos da 
arte e peritos já analisaram as telas?

Valdelice - Sim. Uma vez um es-
tudioso de arte participou de uma 
reportagem a pedido da Rede Globo. 
Ele assistiu à sessão de pintura medi-
única e então perguntaram qual era 
a diferença dos quadros de hoje pin-
tados por Van Gogh e os de antiga-
mente.  Ele disse então: “A diferença 
era que antes Van Gogh pintava com 
o pincel e hoje com as mãos da dona 
Valdelice.” E constatou que os traços 
pictóricos do artista eram autênticos. 

Fé Raciocinada - E o que pensam 
os artistas de hoje?

Valdelice - Para os pintores que as-
sistem às sessões, a maior prova para 
eles é poder observar o perfeito domí-
nio dos pintores sobre as tintas, que 
não se misturam, mantendo as carac-
terísticas de cada cor. Sobressaem as 
cores que os artistas desejam. Para 
os pintores da Terra normalmente 
eles precisam esperar que a tela esteja 
completamente seca para dar uma a 
uma as demãos de tinta, o que pode 
demorar meses e até anos. Mesmo em 

vida, todos esses artistas não pintavam 
com essa rapidez de hoje. Essa rapidez 
é outra prova para os artistas. No co-
meço, durante uma sessão mediúnica 
eu chegava a pintar as telas entre um 
a três minutos. Hoje pela minha idade 
demoro mais, chegando a 30 minutos, 
se a tela tiver muitos detalhes. 

Os pintores atuais se surpreendem 
também por reconhecer as caracte-
rísticas de cada artista. É superdifícil 
para esses espíritos virem à Terra e, 
para mim, como médium, por isso 
não chegamos a uma superperfeição. 
É uma bênção de Deus para que eles 
possam dar a mensagem deles e fazer 
a caridade que não fizeram em vida.

Fé Raciocinada - O plano espiritu-
al lhe deu algum indício sobre o futuro 
desse trabalho?

O que é psicopictografia?
Psicopictografia ou pintura mediúnica é um processo que permite a manifestação 

do plano espiritual através das mãos e dos pés de um médium.

Allan Kardec descreve no capítulo XVI do livro dos Médiuns, em 1861, na questão 
190, os médiuns especiais para os efeitos intelectuais: “são médiuns pintores ou de-
senhistas os que pintam ou desenham sob a influência dos Espíritos...” Emmanuel 
esclarece: “A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criatu-
ras. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse 
‘mais além’ que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o ‘mé-
dium’ das belezas eternas e o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas 
mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da Terra para o Infinito e abrindo, 
em todos os caminhos, a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações 
supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor”. (O Consolador – psicografia 
de Chico Xavier).

Valdelice - Não. Às vezes pedem 
para guardar algumas telas para que 
fiquem como modelos para futuros 
médiuns, que viverão aqui, para que 
vejam os trabalhos desses artistas 
nessa época.   

Fé Raciocinada - Gostaria de dei-
xar alguma mensagem para os leito-
res? Como podem auxiliar quando 
participarem desses eventos? 

Valdelice - Para as pessoas que 
irão participar de uma sessão de 
pintura mediúnica, recomendo que 
permaneçam sempre com bons pen-
samentos. A finalidade nossa aqui 
na Terra é estarmos sempre ligados 
a Deus, porque Deus é dono de tudo 
e nós não sabemos de nada, por mais 
inteligentes que sejamos.

Atualmente estamos vivendo uma 
mudança espiritual muito grande. 
Por isso devemos estar sempre oran-
do. É a prece que nos aproxima de 
Deus. Só ele pode nos compreender 
e saber das nossas reais necessidades. 
Isso é muito importante. Devemos 
esquecer um pouco as coisas da ma-
téria e buscar Deus para crescermos 
espiritualmente. Quando estamos li-
gados a Deus, mantendo bons pen-
samentos, orando, pedindo proteção 
para nós, para nossa família, amigos 
e vizinhos, estamos sempre protegi-
dos e amparados pelos nossos men-
tores e antepassados.   
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Dá conta da tua 
administração –  Jesus. 
Lucas, 16:2.(1)

N  a grande obra de 
Deus, todos os ho-
mens são servido-

res que devem estar atentos aos deve-
res que lhes competem. Do Criador, 
tudo se encadeia de forma harmo-
niosa na administração dos recursos 
postos de modo perfeito para que  
cada indivíduo atenda aos compro-
missos a ele confiados.

No âmbito social, já ensinava 
Aristóteles(2) que a justiça é a base da 
sociedade. Todavia, a justiça cresce, 
se aperfeiçoa e se aprimora com o de-
senvolvimento da própria sociedade. 
A nossa realidade reflete o nosso es-
tágio evolutivo, a nossa compreensão 
de mundo.

Toda associação se forma alme-
jando algum bem e o governo só é ver-
dadeiramente político quando senhor 
é súdito de si mesmo.(2) Essa fórmula 
aristotélica  que remonta ao ano 300 
a. C. se adequa de forma perfeita ao 

que nos recomenda Emmanuel: “Na 
essência, cada homem é servidor pelo 
trabalho que realiza na obra do Su-
premo Pai. E, simultaneamente, é ad-
ministrador, porquanto cada criatura 
humana detém possibilidades enormes 
no plano em que moureja”.(3)

No Brasil,  o art. 37 da CF/88  es-
tabelece que, além dos princípios da 

legalidade, impessoalidade, morali-
dade, publicidade, o administrador 
público deverá atender, ainda, ao 
princípio da eficiência administrativa. 
No art. 175/CF, o legislador consti-
tuinte originário atribuiu ao Estado 
a titularidade dos serviços públicos: 
saúde, educação, saneamento básico 
e transporte são prestações nas mãos 
do administrador e para as quais o 
Estado brasileiro poderá optar por 
prestá-las direta ou indiretamente. 
Desnecessário falar nos grandes e gra-
ves compromissos sociais e responsa-
bilidades atribuídos ao administrador 
público na escolha das políticas públi-
cas a serem atendidas. A ele compete 
distribuir com justiça, competência e 
probidade os bens sociais, de modo 
a promover o progresso/evolução do 
indivíduo, significando, igualmente, 
grande oportunidade de trabalho. 
Tem ele, no dizer de Emmanuel: “o 
chão para semear, a ignorância para ser 
instruída e a dor para ser consolada”.(3) 
É a ele que está confiada a maior tare-
fa. Tarefa, esta, também identificada 
por Aristóteles em “A Política”, que a 
conceituava como: a condição do indi-
víduo de bastar-se a si próprio.(2) Para 
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isso, alerta o autor grego, são neces-
sárias prudência e virtude, pois sem 
a virtude, ensina: “O homem é o mais 
cruel e feroz de todos os animais”.(2)

Administração pública proba e 
honesta é administração voltada ao 
bem de todos, pois toda associação se 
forma almejando algum bem e o bem 
está no Evangelho de Jesus que nos 
recomenda o trabalho, o estudo, a 
humildade, a correta aplicação dos 
recursos que a vida coloca à nossa 
disposição.

Com essas observações, vol-
tamos a Jesus em Lucas 16:2 “Dá 
conta da tua administração”(1) e a 
Emmanuel, que nos apresenta a 
grande questão: “Que fazes, portan-
to, dos talentos preciosos que repou-
sam em teu coração, em tuas mãos e 
no teu caminho?”(3)

Nestes tempos de dúvidas e in-
certezas e em que não são mais os 
argumentos que são válidos, no sen-
tido de serem elaborados segundo 
regras de lógica e de evidência, mas 
as opiniões,(4) as ideologias, é sempre 
mais seguro recorrer ao Evangelho 
de Jesus: “Aquele, porém, que atenta 
bem para a lei perfeita da liberdade 
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e nisso persevera, não sendo ouvinte 
esquecido, mas fazedor da obra, esse 
tal será bem aventurado em seus fei-
tos.”(1) Tiago, 1:23. 

Dito de outra forma, apenas com 
Jesus e dentro do seu alto padrão 
moral será possível atender às neces-
sidades sociais. Todo administrador 
de bens públicos apenas cumprirá 
as determinações constitucionais de 
respeito aos direitos fundamentais 
dos cidadãos a uma administração 
pública honesta e eficiente pautan-
do-se pela ética superior do Mestre 
inesquecível.  
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A expressão idiomática 
“agradar a gregos e a 
troianos” tem origem 

com a guerra entre Esparta e Troia, 
cidades gregas, por ocasião do rapto 
da rainha espartana Helena por Pá-
ris, príncipe troiano. O povo grego 
não sabia a quem apoiar, daí a ex-
pressão agradar a gregos e a troianos.

Missão impossível, uma vez que 
cada um tem seu próprio juízo, visto 
a inteligência humana passar por es-
tágios evolutivos.

Piaget categorizou o desenvolvi-
mento da inteligência humana em 
quatro fases, do berço à fase adulta; 
desde a inteligência sensório-motora 
até a inteligência das operações inte-
lectuais formais.

Piaget afirmou que apenas 2% a 
5% dos humanos chegaram às ope-
rações intelectuais formais, quando 
nossas ações refletidas têm o propó-
sito do bem comum.

A Doutrina Espírita nos ensina 
que o espírito evolui sob as leis da 
reencarnação, renovação, heredita-
riedade, afinidade e outras, conferin-
do conteúdo próprio ao indivíduo, 
que se particulariza pelas heranças 
emocionais e mentais, estagiando em 
uma das regiões cognitivas: incons-
ciente, consciente e superconsciente.

Em cada estadia nessas regiões, o 
homem se caracteriza por mais ins-
tintivo, com mais ou menos raciona-
lidade ou ainda capacitado com as 
duas asas: da sabedoria e do amor.

Por tudo isso, André Luiz disse 
que 60% a 70% da população perma-
necem no primitivismo.

A fábula do velho, do menino e 

Tudo fizeram para agradar os ci-
dadãos, contudo não conseguiram 
agradar a todos.

Dessa forma, concluímos que só 
a nós cabe desenvolver a própria exis-
tência, vivenciando os acertos e desa-
certos que as experiências nos ofere-
cem como aprendizado e determinar o 
que melhor é para nossa vida, embora 
necessitemos da estima das pessoas.

A vida moderna nos confere fer-
ramentas globalizantes que nos in-
serem conteúdos, com uma tecnolo-
gia que nos favorece higiene, saúde, 
comodidade e prazer, facilidade de 
locomoção, programas de solidarie-
dade, mais recursos de fraternidade e 
inter-relacionamentos pessoais, toda-
via nem isso consegue uniformizar os 
valores, visto sermos indivíduos.

Ocorre que o homem interior 
ainda não se fez conquistar. Ainda 
está preso ao exterior, ao esmagador 
compromisso, na questão da sobrevi-
vência, estressando-se ou anulando-
-se, ou, ainda, ignorando o próximo.

As exigências sociais tiram-lhe a 
naturalidade, os anseios de triunfos 
externos e o desestruturam. O medo 
o detém no lar, isolando-o da convi-
vência com outras pessoas. O tempo 
é curto, leva-o a agir e a reagir por 
impulsos, diminui-lhe o tempo para a 
oração, para a meditação, e a solidão 
o asfixia.

O ser humano é um universo com 
suas leis e constituição. Massificado, 
perde a capacidade de se expressar 
e viver, conforme seu paradigma de 
aspiração e progresso, pois, do con-
trário, é expulso pelo grupo. Margi-
nalizado, deprime-se e aflige-se.

Evangelizacão

Agradar ao Grego  
e ao Troiano

Cleuza de Faria Medina
Expositora do Curso de Educação 
Evangélica Espírita na CEP.

do burro faz referência aos diferentes 
estágios evolutivos. 

Conta a fábula que os três se di-
rigiam a uma feira, onde o burro se-
ria vendido,  e durante o percurso, 
o burro foi transportado pelos dois, 
amarrado pelas patas e pendurado 
a uma vara, para que conseguissem 
um bom preço por ele, pois chegaria 
descansado. Atendendo às exigên-
cias dos cidadãos, colocaram-no de 
quatro e o menino montou o burro, o 
que também, os desagradou, devido 
à idade do velho. Então, o menino 
apeia e o velho monta no burro, mas, 
uma vez mais a insatisfação foi ge-
ral, pois o velho estava judiando do 
menino. A isto pensa o velho “Como 
burro agi, mas daqui para frente fa-
rei como achar bom, sem escutar 
ninguém”.
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Cabe-lhe viver em grupo, mas 
experimentando os acontecimentos 
conforme seu estado emocional, or-
gânico e intelectual. Amadurecido, 
ganha sua identidade. Sua individua-
lidade tem que ser respeitada e man-
tida. Quanto mais multiplica suas 
possibilidades, mais se expande.

Outrossim, a consciência é re-
sultado de um esforço individual, 
quando opta por controlar e não ser 
controlada. O lema paulista diz “Non 
Ducor Duco” (“Não sou conduzido, 
conduzo”). 

O próprio direito civil classifica o 
crime por intencional, doloso, pas-
sional ou ocasional, se baseando nos 
valores éticos pessoais e sociais.

Nós temos sido orientados por 
espíritos como Emmanuel, Joanna 
de Ângelis, Hammed e outros, que 
urge nos reformarmos intimamente, 
para que não sejamos mais um na 
massa, para que não sejamos bajula-
dores ou percamos o sentido de nos-
sa existência.

Para se quebrar a massificação, 
há que ser humilde, reconhecendo-se 
frágil e necessitado, bem como dis-
posto a se valer das várias ferramen-
tas que favoreçam  a libertação dessa 
massificação. 

 “Conhecereis a verdade e ela vos 
libertará” deve ser nosso lema, bus-
cando a nossa opinião, construindo 
nosso próprio julgamento com novos 
conteúdos, os quais avaliam melhor 
a realidade.

 O Evangelho Segundo o Espiri-
tismo, capítulo XIII, assegura que 
aquele que busca a aprovação do 
outro, mesmo contrariando as Leis 
Naturais, já terá recebido seu salário, 
pois será aceito pelo grupo.

Paulo de Tarso, em sua Carta 
aos Gálatas, diz: “Se estivesse ainda 
agradando aos homens, não seria 
servo do Cristo”.

Emmanuel comenta esta citação 
em Pão Nosso, dizendo que o apren-
diz do Evangelho deve se preocupar 
com sua consciência tranquila, com 
seus deveres e não com os deveres 
alheios, com suas preferências e mes-
mo com seu juízo de valor.

Paulo de Tarso escolhe a eleva-
ção à bajulação dos rabinos e fa-
riseus.

As disciplinas humanistas têm 
se preocupado muito com as enfer-
midades que surgem atualmente: 
síndrome do pânico, desvalorização 
de si, abandono de si, transtorno 
obsessivo compulsivo e outras, ten-
do como uma das razões o agradar 
a gregos e a troianos, ou ainda, não 
fazer valer seus juízos.

A conquista do amor é resultado 
de processos emocionais amadureci-
dos, vivenciados pela conquista do 
eu. O conhecimento dos efeitos do 
pensamento faz com que vejamos 
no próximo não o nosso algoz, mas 
alguém que participa de nossa vida, 
por afinidade. Amorterapia é, pois, 
o processo em que uma sociedade se 
torna mais saudável, mais justa e no-
bre, desaparecendo a competição, o 
domínio e o egoísmo.

Pelo amor se liberta das paixões, 
se perdoa, quando em erro, pois não 
tem passado nem futuro. Basta-lhe 
o hoje. Age consoante a lei áurea: 
“Amar a Deus acima de todas as coi-
sas e ao próximo como a si mesmo”.

Pelo amor alcançará a elevação, 

transformando as aspirações em re-
alidades em prol do bem geral, mas 
não sem trabalho.

É cômodo ficarmos no lugar co-
mum, fechados em novos aprendi-
zados.

Renovar ideias, aceitar evidências 
e progresso é atitude humilde, é des-
tronar a obstinação, a vaidade, o po-
der, o orgulho e a ignorância.

As mudanças são necessárias, 
pois ampliam o campo de visão, a re-
flexão e a ação. Permitimos a criação 
de metas e ideais.

É no conflito e nas crises que nos 
adaptamos e usamos a inteligência a 
nosso favor.

O Mestre sabia de nossas dificul-
dades, por isso o Evangelho, com 
suas orientações, é manancial ines-
gotável para a edificação de nossos 
valores morais, na renovação de nos-
sas atitudes e no redescobrimento 
de nossas potencialidades, enquanto 
herdeiros da Paternidade Divina.

Nossa missão na Terra não é 
agradar aos outros ou viver à moda 
deles, mas aprender a amar a nós 
mesmos e aos outros sem restrições.

Onde estiver nosso coração e nos-
sa atenção, lá estará nosso tesouro.  
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A os 17 de março de 1982, 
em São Miguel Paulista, 
veio a lume um dos pri-

meiros grupos espíritas da região, ten-
do como homenageado Dr. Augusto 
Militão Pacheco, médico dos pobres, 
livre pensador e divulgador da doutri-
na espírita.  O CEDAMP dava os pri-
meiros passos de uma longa jornada 
de trabalho e amor, com o relevante 
desafio de promover desenvolvimento 
espiritual em meio às diversas dificul-
dades econômicas e sociais da época. 

Anos antes, na Federação Espírita 
do Estado de São Paulo, o Sr. Bene-
dito José de Souza, fundador do CE-
DAMP, presenciava o surgimento da 
obra do Prof. Rino Curti. Segundo re-
lato do Sr. Benedito, o contato com a 
obra do Prof. Rino Curti foi fascinan-
te, ele se recorda de um quadro negro 
repleto de perguntas e pensamentos 
do Prof. Rino e nenhum expositor da-
quele experiente grupo estava familia-
rizado com aquele ideário novo, com 
aqueles conceitos e referências.  Sur-
gia naquele momento uma imensa ad-
miração pelo método de ensino, bem 
como um grande carinho pelo profes-
sor progressista, o que motivou o Sr. 
Benedito a implementar o método, já 
nos primeiros meses de fundação do 
centro espírita. 

“A obra do professor Rino Curti 
é, de fato, diferenciada, convida e es-
timula o aluno a pesquisar, a buscar 
o conhecimento nas fontes, nas refe-
rências valiosas, como as obras 
básicas da codificação e no 
acervo iluminado do médium 
Francisco Candido Xavier”, 
avalia o Sr. Benedito. 

O método de ensino conti-
nua sendo oficial da casa, inclu-
sive previsto em estatuto para 
garantir a continuidade dessa 
parceria tão frutífera. Atual-
mente, na casa há seis cursos 

em andamento, sendo dois de Apren-
dizes do Evangelho.

A contribuição da CEP foi além 
da área de ensino. A entidade auxi-
liou também na instauração na área 
de assistência espiritual. Nos primei-
ros anos de existência, foram genero-
samente compartilhadas as boas prá-
ticas da CEP em relação ao sistema 
de passes, formulários e fichas para 
atendimento fraterno. Esse formato 
está vigente até hoje, com muitos exi-
tosos resultados. Na área da Assistên-
cia Espiritual, a casa dispõe hoje de 
um completo colegiado de médiuns, 
atividades de assistência espiritual 
com palestras públicas duas vezes 
por semana, trabalho de desobsessão, 

energização para saúde física e grupo 
itinerante de evangelhos nos lares. 

Na área de evangelização infantil, 
a casa atende cerca de 350 crianças e 
adolescentes carentes da região, que 
apesar de não ser tão carente como 
antes, ainda necessita de auxílio ma-
terial. No passado, a casa pensou em 
adotar os métodos de ensino da CEP 
na infância, mas, justamente pela 
condição socioeconômica da região, 
foi decidido manter temas transver-
sais de ordem moral e cívica, aten-
dendo à necessidade da comunidade.

No âmbito de assistência social, o 
CEDAMP atua em diversas frentes: 
auxílio a famílias com cestas básicas 
de emergência, distribuição gratuita 
de leite, cursos para gestantes e cur-
sos profissionalizantes para jovens e 
adultos em diversas áreas, destaque 
para parceria de cursos profissiona-
lizantes do SENAC, ações que repre-
sentam uma porta de saída do auxí-
lio material.

Contudo, o maior legado da fra-
terna ligação entre CEP e CEDAMP 
está na formação de indivíduos cons-
cientes e dispostos a aceitar a jorna-
da da reforma íntima por meio das 
orientações amorosas do Mestre Je-
sus. Com Jesus, conhecemos a ver-
dade que liberta, a verdade fruto do 
autoconhecimento e da afirmação no 
bem por meio da superação das im-
perfeições, que só é possível quando 
vivenciamos Jesus; quando em vez de 

apenas lermos as lições do evan-
gelho, estas lições conseguem 
ser lidas em nossas ações. 

Manifestamos nossa imensa 
gratidão à CEP pelo privilégio 
do laço fraterno e formulamos 
votos de Paz e Luz a esta casa 
tão abençoada.  

Atividade realizada no 
CEDAMP.

CEDAMP 
Ama e Trabalha. Trabalha e Serve

Coligados

Taiguara Ortiz 
Diretoria de Divulgação do Centro 
Espírita Dr. Augusto Militão Pacheco 
(CEDAMP).
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“A caridade é um exercício 
espiritual... Quem pratica o 
bem, coloca em movimento as 

forças da alma.”  Chico XavierA Assistência Social da 
CEP engloba, entre ou-
tras ações, evangeliza-

ção infantil, aconselhamento familiar, 
atendimento odontológico e distribui-
ção de alimentos e ocorre sempre das 
9h00 às 11h00 no primeiro domingo 
do mês, de fevereiro a dezembro, salvo 
quando há feriado. Neste caso, ocorre 
na semana seguinte.

Matrículas 

No primeiro domingo do mês de 
fevereiro são realizadas as pré-matrí-
culas. Os pais ou responsáveis que de-
sejem que suas crianças frequentem a 
Assistência Social, comparecem para 
efetivar o interesse por meio de uma 
pré-matrícula, munidos de Certidão 
de Nascimento ou RG das crianças 
e jovens entre 6 e 13 anos, além de 
comprovante de residência. 

Em março, as crianças pré-matri-
culadas devem comparecer para que 
então sejam confirmadas as matrícu-
las. Elas então são divididas por fai-
xa etária (classe A – 6 e 7 anos, classe 
B – 8 e 9 anos, classe C – 10 e 11 anos, 
e classe D – 12 e 13 anos).

Evangelização

No primeiro domingo de cada 
mês, logo que chegam, os alunos 
tomam passe e depois, em suas res-
pectivas salas de aula, participam 
das atividades do dia. Temas diver-
sos relacionados à doutrina espírita, 
cristianismo, reforma íntima e datas 
comemorativas são abordados em 
aulas expositivas e em diversas ativi-
dades preparadas especialmente por 
trabalhadores dedicados e preocupa-
dos em evangelizar os alunos. 

Após tomarem passe, pais e res-
ponsáveis são convidados a assisti-
rem uma curta palestra no auditório 
sobre diversos temas ligados à famí-
lia e à moral cristã, de modo geral, 
preparados especialmente para eles. 

Os alunos participam das aulas 
entre 9h30 e 11h00. Após o témino 
das aulas, as crianças e familiares são 
encaminhados para tomar o lanche 
preparado pelos trabalhadores da 
cozinha.

Cestas Básicas

Pais que desejem solicitar o re-
cebimento de cestas básicas, passam 
por uma triagem, na qual um grupo 
de assistentes sociais avaliam aten-
tamente e amorosamente as neces-
sidades de cada família requisitante. 
O colegiado, composto por traba-

lhadores envolvidos na triagem das 
famílias, decide as famílias que irão 
receber cestas básicas por até três 
meses.  Tudo sempre com muito dis-
cernimento e amor pelos irmãos que 
passam por momentos difíceis, ten-
tando ajudá-los a vencer essas difi-
culdades momentâneas. 

Comprovada a real necessida-
de, considerando principalmente a 
compaixão em atendê-la, a família 
pode retirar a sua cesta composta 
por cerca de dez produtos básicos, 
que são doados por alunos, traba-
lhadores e frequentadores da CEP 
no decorrer do ano.

Encerramento

No final do ano, tendo uma por-
centagem mínima de presenças, as 
crianças e jovens recebem uma Saco-
linha de Natal, que é cuidadosamen-
te preparada por trabalhadores, fre-
quentadores, familiares e amigos. As 
sacolinhas são entregues pelo Papai 
Noel em dezembro, na grande Festa 
de Encerramento, sempre com atra-
ções especiais para as crianças. A de-
coração do auditório é realizada com 
enfeites preparados pelos alunos es-
pecialmente para a festa. Com muita 
comoção e alegria, os trabalhadores 
e familiares assistem, enfim, ao resul-
tado do trabalho de todo um ano. É 
muita emoção!  

Por Dentro da CEP

Assistência Social por um Bem Maior

Apresentação do Grupo Espírita de Dança Graça e Luz durante o encerramento da Assistência Social em 
dezembro de 2015. 
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Mais Próximo de Você 

Várias iniciativas 
aproximaram mais 
frequentadores e tra-
balhadores das ativi-
dades desenvolvidas 
na CEP. Reforçando 
a intenção de estar 
cada vez mais perto 
de você, a Diretoria de 

Aperfeiçoamento Doutrinário e Comunicação da CEP 
criou e-mails específicos (cep.comunicacao@gmail.com, 
cep.palestras@gmail.com, cep.livraria@gmail.com, cep.
bibliotecacirculante@gmail.com e cep.feraciocinada@
gmail.com) para divulgar acontecimentos e agilizar res-
postas às mensagens recebidas. 

Outra iniciativa foi a implantação das caixinhas de 
sugestões (gerais e para palestras). Desde então foram 
recebidas 57 contribuições, já sendo algumas aplicadas. 

A criação do Aplicativo da CEP teve como objetivo 
deixar sempre à mão os canais de contato, os horários de 
funcionamento das áreas, os próximos eventos, as promo-
ções, os avisos gerais e para assistir aos eventos gravados, 
além de ler a Revista Fé Raciocinada. 

O Facebook tem permitido levar atos e ideias muito 
além da CEP. Um cartaz do Bazar, por exemplo, foi visto 
por 2.000 pessoas e um vídeo por mais de 26.000 pessoas. 
Conecte-se à CEP e curta essa ideia!

Eventos Doutrinários

Em 2015, além dos 
palestrantes da CEP, 
contamos com vários 
convidados, como há 
muito não acontecia, 
todos  abordando as 
relações familiares e di-
cas para que elas sejam 

mais proveitosas. Foram eles: Mario Mas, Plinio Pente-
ado Jr., Ronaldo Oliveiros, Fábio Fadel, Neide Guerra, 
Carlos Chaves, Orlando Costa e Luzia Lomazi. Van-
san, Grupo Vocal Reencontro, Grupo Musical Traba-
lhadores da Última Hora e Grupo CatiVarte mostra-
ram que a arte é um lindo e divino meio de divulgação 
do Espiritismo. 

Já na Dança Circular, focalizada pela Mônica, da 
Comunidade Dedo Verde, os artistas foram os próprios 
participantes, com disposição, passos - às vezes tortos - e 
intenção de elevação. Com convidados, novo dia para os 
Eventos Doutrinários e publicação das palestras no You-
Tube (sugeridas por frequentadores), triplicamos a pre-
sença aos eventos. Em 2016, mais palestrantes e artistas 
de renome virão à CEP. Aproveite!

Eventos Sociais do Bem 

Dois eventos so-
ciais promovidos pela 
CEP marcaram o se-
gundo semestre do ano 
de 2015. Mais uma vez 
a tradicional “Noite 
da Pizza”, realizada 
no dia 12 de setembro, 
foi um grande sucesso! 

Os cepianos, sempre prontos a auxiliar a CEP, serviram 
animadamente os convidados ao som de boa música e de-
liciosas pizzas. Um bingo entreteve os convidados duran-
te toda a noite com ótimos prêmios. Foram consumidas 
mais de 100 pizzas. Mamma mia!

Outro evento organizado em prol das obras da CEP foi 
o  “Churrasco do Bem”, realizado no dia 29 de novem-
bro de 2015, no ”Ateliê Mágico”, na rua Angaturama, 
pertinho da CEP. Es-
tiveram presentes tra-
balhadores, familiares, 
frequentadores, sempre 
embalados por música, 
animação e boa comi-
da em uma agradável 
tarde de domingo. 

 
Teatro: Cultura e Arte

Na noite do dia 
19 de setembro foi en-
cenada na CEP pelo 
Grupo de Teatro Cati-
vArte a peça teatral A 
Vida da Morte. O Cati-
vArte é um grupo tea-
tral do Centro Espírita 

Allan Kardec de Campinas, SP, que tem como objetivo 
levar inspiração, emoção e divulgação doutrinária pela 
arte. E quanta emoção! 

O evento rendeu boas risadas do público ao abordar te-
mas importantes, que a maioria das pessoas não tem cora-
gem nem de pensar. Quem sonharia em entrevistar a Dona 
Morte? O CativArte não só imaginou como surpreendeu 
a todos ao reproduzir a cena com muita leveza e humor.

Antes do início da peça, o Grupo Musical Trabalha-
dores da Última Hora, também de Campinas, mostrou 
aos presentes um pouco 
do seu repertório de mú-
sicas melódicas e letras 
profundas, que tocam 
em temas filosóficos, psi-
cológicos e espirituais. 
Uma noite inesquecível!

Aconteceu na CEP
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Feira de Livros e Sarau: Cultura, Emoção e 
Muita Diversão

A primeira Feira de 
Livros da CEP, reali-
zada no dia 24 de ou-
tubro de 2015, foi um 
grande sucesso. Con-
tou com a participação 
de alunos, expositores 

e frequentadores da CEP, além de amigos valorosos do 
Centro Espírita Casa de Caridade Jesus de Nazareth e do 
Irmão X.  Mais do que apreciar as novidades da literatura 
espírita com ótimos descontos, a confraternização entre 
todos foi a grande marca do evento. 

Concomitantemente à Feira de Livros, aconteceu o pri-
meiro Sarau da CEP com música, literatura e dança espí-
rita. O evento cultural teve a participação de convidados 
ilustres. A palestrante e trabalhadora assídua da CEP, Te-
resa Pimentel, deu ótimas dicas sobre livros espíritas. Ou-
tra participação especial foi a do dançarino mineiro Paulo 
Cézar da Silva, que fez uma apresentação de Dança Espíri-
ta e autografou o livro “Dançando com a Alma – Diálogos 
sobre Dança Espírita”, no qual foi coautor. A dupla Paty & 
Hugo embalou a todos 
os presentes cantando 
grandes sucessos. 

Que venham outros 
eventos culturais. A 
CEP e a comunidade 
espírita agradecem.

2016: O que Vem por Aí

A programação de 
eventos sociais e doutriná-
rios para 2016 está rechea-
da de excelentes atrações.

No primeiro semestre serão realizados o nosso tradi-
cional Almoço Italiano e nossa Festa Junina. 

Nas quartas-feiras ou quintas-feiras, você poderá ouvir 
maravilhosas palestras de convidados ilustres, como Edson 
Pinheiro de Brito, Heloisa Pires, Deusa Samú, Danielle 
Veiga de Medeiros Carvalho, além de valiosos trabalhado-
res e queridos alunos da CEP. Sempre há o que se apren-
der ouvindo um palestrante. Muitas vezes uma ideia nova, 
uma ideia antiga com um conceito novo, uma ideia que o 
auxilia a encarar seus problemas de um modo novo. 

Contaremos ainda com a participação de queridos 
convidados, como Valdelice Salum, em um evento de 
pintura mediúnica, e muita música com Vansan e Paula 
Zamp.

No Facebook da CEP, no aplicativo ou no mural 
da recepção, você encontra a programação completa de 
2016. Prestigie os nossos eventos!

Revista Fé Raciocinada está de Volta 

A Revista Fé Raciocinada, veículo de informação 
da Coligação Espírita Progressista, está de volta! Total-
mente repaginada e no formato digital, agora disponível 
no aplicativo da CEP ou acessando o endereço http://
pt.calameo.com/accounts/4512487. O lançamento foi 
realizado no dia 24 de outubro, durante a Feira de Li-
vros e o Sarau.

Na edição Nº 21 foram abordados ensino a distância, 
arte espírita, família, ciência e espiritismo, como funciona 
a CEP, os nossos coligados, além de dicas de livros e uma 
mensagem espírita. 

A ideia é a cada edição levantar questões importantes 
da Doutrina Espírita, do mundo e da CEP, para discus-
são e reflexão dos leitores. 

Outra novidade é que, pelo Calaméo, o leitor poderá 
navegar pelas edições passadas, uma vez que todas po-
dem ser acessadas.   

Vale a pena conferir!

Fé + Perseverança + Caridade = Objetivo  
Concluído! 

Por Reginaldo Leme, Diretoria da Administração Geral

Os dois primeiros ingredientes dessa fórmula fazem 
parte dos ensinamentos de Jesus que nós devemos in-
ternalizar e praticar, para superação de nossas adver-
sidades. Agora, se juntarmos um terceiro item nessa 
fórmula, que é a caridade, muitos objetivos podem ser 
conquistados. E foi com esse trinômio que a CEP rea-
lizou boa parte das obras de reconstrução do fundo do 
seu imóvel. Com a perseverança e a fé da diretoria da 
CEP e, principalmente, a colaboração dos trabalhado-
res, frequentadores e simpatizantes, traduzida em cari-
dade, conseguimos chegar a este objetivo. A todos que 
colaboraram para que essa fase das obras chegasse ao 
fim nosso: Muito obrigado! Temos um longo caminho 
pela frente e contamos com vocês!
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Dica de Filme

Deus Não Está Morto    Por Gilberto Simões*

Estante Espírita

Desperte e Seja Feliz

Desperte e Seja Feliz, de Divaldo Pe-
reira Franco, pelo espírito de Joanna de 
Ângelis, é antes de tudo um chamamento 
do espírito para os verdadeiros valores do 
Espírito. 

As seduções do mundo contemporâ-
neo, em que vivemos, muitas vezes nos le-
vam quase sempre a alegrias e satisfações 
momentâneas, e quando elas passam, na 
maioria das vezes, ficam os seres comple-
tamente vazios sem o verdadeiro sentido 
existencial. 

A proposta desse livro é nos despertar 
para essas verdades espirituais. Para isso, o 
autor propõe trinta questões-desafios que 
frequentemente são recorrentes aos homens. 

Sendo um livro de Joanna de Ângelis, 
a abordagem psicológica, focando sempre 
nas lindas lições de Jesus nessas questões, 
não poderia faltar. 

Esse livro é um verdadeiro convite a 
uma viagem interior e ao encontro de nós 
mesmos. Aceite esse convite!

Deperte e Seja Feliz. Divaldo Pereira 
Franco, pelo espírito de Joanna de Ângelis. 
Editora LEAL.

Espiritismo e Evolução

Este livro Espiritismo e Evolução, pa-
ralelamente com o livro Espiritismo e Re-
forma Íntima, completam o Curso Básico 
de Espiritismo da CEP. No primeiro, em 
especial, o intuito é esclarecer o leitor sobre 
os aspectos essenciais da lei de evolução e 
da lei de reencarnação do Espírito, funda-
mentais para o conhecimento da Doutrina 
Espírita.

O Prof. Rino Curti inicia discorrendo 
sobre a gênese, a origem da vida, a evolu-
ção biológica até a fase humana, a orien-
tação do Plano Superior, a aquisição do 
conhecimento e a conquista do livre-arbí-
trio nessa evolução, além da importância 
da reencarnação e do papel das religiões no 
desenvolvimento da evolução humana até o 
surgimento do Cristianismo.

Longe de abordar todos os temas relacio-
nados ao Espiritismo, essa obra deseja não 
só contribuir com a divulgação da Doutrina, 
mas principalmente despertar o interesse do 
leitor em conhecer a si próprio, as pessoas 
que o rodeiam e o mundo em que vive. 

Espiritismo e Evolução. Rino Curti. 
Editora CEP. Disponível na livraria da  
CEP.

A Galinha Espiritinha

A Galinha Espiritinha é mais uma 
preciosidade do escritor e designer Luis 
Hu Rivas e conta a linda historinha da 
reencarnação do Pintinho Amarelinho. 
A Galinha Espiritinha e o Galo Carijó 
queriam muito ter mais um filhinho. De-
pois de uma oração, uma surpresa! O que 
será que ocorreu com ele e o Galo Carijó 
na vida passada? Como foi o seu encon-
tro no mundo espiritual? E agora, o que 
acontecerá com a Galinha Espiritinha?

Sucesso entre os autores da literatura 
infantil, Luis Hu Rivas sabe como envol-
ver as crianças com histórias infantis sem-
pre engraçadas e comoventes, abordando 
temas importantes da Doutrina Espírita 
de uma maneira divertida e educativa.

A Galinha Espiritinha é o primeiro li-
vro espírita infantil bilíngue, português e 
espanhol. Além de aprender a Doutrina 
Espírita, a criança aprende espanhol.

Ótima dica para presentear amigui-
nhos, filhos, sobrinhos e netos. Imper-
dível! 

A Galinha Espiritinha. Luis Hu Ri-
vas. Editora Boa Nova. Disponível na 
livraria da  CEP.

Sinopse
Em seu primeiro dia na universidade, o estudante Josh Wheaton (Shane Harper, de High School 

Musical) terá sua fé desafiada diante de todos os seus colegas na aula de Filosofia. O pretensioso 
professor Radisson (Kevin Sorbo, de Hércules) diz não querer perder tempo com tolices, e orienta 
seus alunos, categoricamente, a negarem a existência de Deus.

Josh encontra-se dividido ao ter de escolher entre sua crença e seu futuro. Angustiado e nervoso, 
ele não cede às pressões, provocando a ira do professor. Agora, terá de defender a existência de Deus 
para toda a classe. Sem muito apoio, ele questiona se, de fato, pode lutar por aquilo em que acredita.

Comentário
Apesar de contar com atores conhecidos, achei as interpretações aquém do esperado e o filme apresenta alguns clichês. No entanto, creio que 

valha a pena ser assistido pelo debate entre os dois protagonistas, travado com base nas razões que os fazem defender seus pontos de vista.
Contaram bastante, para mim, o empenho na defesa dos conceitos com argumentos bem fundamentados, como deve ocorrer em qualquer dis-

cussão saudável sobre temas de nossas conversas diárias, principalmente sobre assuntos relacionados a religião.
Há outras tramas interessantes, que propõem uma análise sobre nossas crenças, podendo ser aplicada a qualquer tema de nosso interesse.
Você titubeia para responder à simples questão: “Qual é a sua religião?”.
Este filme foi lançado em 2014 e pode ser encontrado oficialmente em locadoras. A sequência tem previsão de lançamento no dia 7 de abril.

* Editor da Revista Fé Raciocinada e Responsável pela Diretoria do Aperfeiçoamento Doutrinário e da Comunicação.
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Portal Reação: 
A superação pela Doutrina

me de Down não é uma punição di-
vina”; “Perda de filhos pequenos”; 
“Crianças podem ser médiuns”; 
“Como lidar com a morte de um pa-
rente com câncer terminal”; “Como 
a mediunidade surge”; “Regressões 
espontâneas de outras vidas em 
crianças”.

O Portal Reação já tem mais de 
80 vídeos publicados, entre casos, 
depoimentos, explicações de espe-
cialistas e documentários. 

O sucesso do Portal Reação foi 
tanto, que os produtores transfor-
maram o projeto em um programa 
de meia hora na FEB TV, transmi-
tido para todo o país e, também, via 
web e satélite para todo o planeta. 
No YouTube, já foram mais de 250 
mil visualizações, além das transmis-
sões via FEB TV. 

O mais interessante do Portal 
Reação é que as histórias contadas 

fazem parte, em algum momento, da história de cada um 
de nós.  Acesse, entre e compartilhe essa ideia!  

Canais do Portal Reação:
Site: http://www.portalreacao.com

Youtube: https://www.youtube.com/user/portalreacao
Facebook: https://www.facebook.com/portalreacao/timeline

Ó timas iniciativas para divul-
gação da Doutrina Espírita 
estão por toda a parte. Com 

o surgimento da internet e das plata-
formas digitais, essas iniciativas che-
gam até nós muito mais rapidamente. 

Uma delas é o Portal Reação, um 
canal sem fins lucrativos, criado há 
dois anos, que tem como objetivo 
divulgar o Espiritismo e ajudar as 
pessoas a serem melhores, por meio 
de vídeos de curta duração e fácil 
compreensão. 

O canal retrata o sentimento e a 
ação de pessoas envolvidas no bem, 
que tiveram suas vidas transforma-
das pelo conhecimento e o amor 
com depoimentos e histórias emo-
cionantes de superação, mostran-
do que existem aspectos universais 
esclarecidos pela Doutrina Espírita 
que envolvem os seres, suas vidas e 
suas escolhas.  

Cerca de 20 voluntários, a maioria profissionais da 
área de comunicação, entre jornalistas, publicitários e ci-
neastas, ligados a vários centros espíritas do Distrito  Fe-
deral, coletam as histórias, produzem os vídeos, fazem as 
entrevistas, filmagens e edição de todos os vídeos, que são 
publicados sempre às sextas-feiras. 

Dentre alguns dos temas abordados estão: “A Missão 
Espiritual do Brasil”; “A criança que nasce com síndro-
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Mensagem Mediúnica

Queridos companheiros de trabalho, 

S e pudessem acompanhar toda a harmonia que se estabelece quando suas 

mentes iluminadas se unem neste mesmo objetivo de amor em amparo aos 

nossos irmãos, conseguiriam materializar em si a alegria de conviver junto 

ao Mestre Jesus.

Falo da alegria como um elemento que devem ter sempre ativo em seus corações.

Quando puderem, tenham-na, também, como um passo adiante, em vossos pensamentos, 

porque a alegria de servir é um elo dourado a nos envolver, protegendo-nos e fortalecendo-nos. 

E, quantas vezes, ao caminhar junto a ela, percebemos que as nuances do caminho vão se 

enfraquecendo. Muitas rugas formadas nas frontes vão se desvanecendo. Muitas dores, an-

gustiosas, acumuladas no sentimento, vão se dissipando.

É com esta alegria, pois, que devemos continuar o nosso trilhar.

Não deixar o cismar carregado na dúvida do amanhã, mas caminhar, na certeza de que 

o Mestre sempre nos ampara, ainda que não saibamos como, chegará até nós este amparo.

Mas saberemos que, com a alegria no coração e no pensamento, mais próximos de reco-

nhecer os caminhos do Mestre estaremos.

Que a paz de Jesus esteja sempre presente em vossos corações.

Graças a Deus.  

Autor desconhecido

Mensagem recebida por Aderli Mara dos Santos na CEP no dia 30 de setembro de 2015.






