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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.

novas condições. Para isso, manten-
do seu compromisso com a doutrina, 
abriu-se para o auxílio de alguém de 
dentro, que trazia uma visão de fora. 
Diferentemente do mito da caverna, 
de Platão, este alguém foi ouvido e 
o novo direcionamento resultou em 
crescimento. Esse envolvimento é o 
que deve pautar a organização de uma 
casa espírita, como pode ser visto em 
detalhes na descrição das responsabi-
lidades da presidência da CEP.

Falamos, também, da reestrutura-
ção de nossos sentimentos, trabalhan-
do o instinto e a carência para apren-
der a amar incondicionalmente.

Do Plano Maior nos vem a re-
comendação de uma reestruturação 
espiritual, destruindo as barreiras 
que erguemos ao redor de nossos 
corações e construindo pontes para 
uma maior interação com os demais 
habitantes.

O entrevistado deixa claro que a 
Doutrina propõe, o�cialmente, uma 
complementação na psicologia, 
abarcando as necessidades do Espí-
rito, estabelecidas não somente nesta 
existência.

Seguindo a mesma linha, discuti-
mos as fontes de alegria, de sensação 
de felicidade e de diversão, propondo 
a substituição do que é comum na 
sociedade, apesar dos possíveis da-
nos, pelo que é realmente bom e pro-
veitoso; do prazer efêmero – ligado à 
matéria –, pelo eterno – voltado ao 
espírito.

Esperamos que encontre aqui 
muitas ideias para sua reforma.  

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.

A  cada trimestre, antes 
de o material ir para a 
produção grá�ca, re-

leio todos os textos, buscando uma 
visão holística da revista. É um exer-
cício interessante, já que este veículo 
é composto por vários artigos, de di-
ferentes autores, com seus pontos de 
vista e suas histórias de vida, foca-
dos no assunto que escolheram. No 
entanto, creio ser possível encontrar 
um tema comum, que transforma 
aquele conjunto de contribuições 
em um objeto único.

Mais interessante do que isso, 
é que eu, por minha história e pelo 
momento que atravesso, percebo um 
tema costurando todas as seções que 
compõem este periódico de maneira 
muito intensa. Já para você, leitor, 
após lê-lo todo, poderá ouvir outra 
palavra em sua mente ou até não per-
ceber qualquer inter-relação. Cada 
um tem a sua verdade, sempre bem 
fundamentada.

Pois bem, para mim, este tema é 
“Reestruturação”.

Talvez, até, tocado pelos comen-
tários, por todos os meios, com pro-
postas e posicionamentos clamando 
por mudanças, o que, certamente, 
faz parte da transformação pela qual 
passa nosso planeta, que, apesar de 
querido, tem sido tão maltratado.

Tratamos, neste número, da Enti-
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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

dade Espírita Luz e Caridade Rama-
tis, que, apesar de ter tido como único 
presidente o fundador, passou por 
profundos ajustes, adequando-se às 

Reestruturação



| 5 
Ano 14 • Nº 23

Autoconhecimento
A Verdade que Nos Liberta

Por Cynthia de Oliveira Araujo

Entrevista

“C  onhece-te a ti mesmo”, já 
dizia Sócrates quase 500 
anos antes de Cristo. 

Mais tarde o apóstolo João diria, 
em 8:32: “Conhecereis a verdade e a 
verdade vos libertará”. Só com o au-
toconhecimento poderemos com-
preender o mundo, interagir melhor 
com as pessoas e com tudo o que 
nos rodeia. O autoconhecimento 
nos permite não só conhecer nossas 
limitações, nossos sentimentos, nos-
sos desa�os diários, mas abre a 
grande possibilidade de termos um 
novo olhar para o mundo, de nos li-
bertarmos das nossas prisões inte-
riores, de transformarmos o homem 
velho em homem novo, como pro-

Mario Mas
Psicólogo, Psicoterapeuta e 
Comunicador da Rádio Boa Nova e da 
TV Mundo Maior.

D
iv

ul
ga

çã
o pôs Jesus, e, de�nitivamente, nos in-

tegrarmos com as verdades espiri-
tuais e a Leis do Universo. Não há 
outro caminho.

  Para falar da importância do au-
toconhecimento para a evolução do 
Espírito, a Revista Fé Raciocinada 
entrevistou, com exclusividade, o psi-
cólogo e psicoterapeuta Mario Mas, 
profundo conhecedor e estudioso da 
psiquê humana e da Doutrina Espí-
rita. Seu interesse pelo Espiritismo 
começou desde que teve o seu primei-
ro contato, bem antes da psicologia. 
Quando se formou como psicólogo, 
procurou fazer a associação entre a 
psicologia e a espiritualidade. Desde 
então essa tem isso a tônica de seus 
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estudos, palestras, aulas e artigos. 
Atualmente é também apresentador 
de programas no YouTube, na Rádio 
Boa Nova e na TV Mundo Maior, 
onde aborda o espiritismo e a psicolo-
gia, sempre com o intuito de alcançar 
mais e mais pessoas e poder auxiliá-
-las a encontrar um novo olhar para 
seus problemas, dores e sofrimentos. 

Nessa entrevista, Mario Mas 
aborda, também, temas importantes 
como a psicologia da gratidão, a bên-
ção da reencarnação, a dor auxílio, 
dentre tantos outros que envolvem a 
psicologia humana e a espiritualida-
de. Acompanhe a seguir os destaques 
desta entrevista.

Fé Raciocinada - A Doutrina Es-
pírita trouxe a você um olhar diferente 
para a psicologia?

Mario - Sim, totalmente. Um as-
pecto fundamental do Espiritismo é 
que a visão reencarnacionista ajuda 
a entender a personalidade huma-
na. Uma criança, por exemplo, que 
teve boa alimentação e uma excelen-
te educação e se transforma em uma 
pessoa neurótica. Para a psicologia é 
um paradoxo, porque a pessoa teve 
tudo que era necessário para ter uma 
boa formação. De onde vem isso, en-
tão? Segundo a psicologia só é pos-
sível dar uma explicação genética e 
ambiental. Para o Espiritismo, não. 
É um indivíduo que traz, de outras 
vidas, os con�itos que estão se ma-
nifestando agora. Portanto, só com 
a reencarnação é possível entender 
a sua personalidade. Isso in�uencia 
muito o tratamento do paciente.

Quando uma pessoa apresenta 
um con�ito, para a psicologia existe 
a possibilidade de superá-lo quando 
se chega ao núcleo dele. Mas, por 
mais que se saiba isso, em geral é um 
con�ito muito longo, que tem origem 
em outras vidas.

Fé Raciocinada - Quais os bene-
fícios que essa visão trouxe para seus 
pacientes?

Mario - A grande vantagem para 
o paciente é saber que “tudo” pelo 
que passa hoje será superado. Tudo 

o que nós enfrentamos é temporá-
rio. Que nós somos protagonistas 
da nossa evolução. Mas a premissa 
reencarnacionista de que o indiví-
duo é imortal acaba re�etindo em 
tudo. Normalmente, quando me pro-
curam, já sabem que sou espírita e, 
quando não, no meio do tratamento 
eu revelo esse fato. Porque às vezes 
o indivíduo não consegue lidar com 
alguma situação e isso pode gerar 
uma crença falsa de que ele tem um 
defeito ou um problema irreversível. 
E nós sabemos que tudo se reverte 
quando se trata de prova, não de ex-
piação. Então ele passa a ter uma vi-
são diferente sobre o problema dele. 
Quando se entra em uma questão 
ética, lei de causa e efeito, eu sinto a 
necessidade de dizer para o paciente 
que sou espírita.

Fé Raciocinada - Qual a importân-
cia do autoconhecimento? 

Mario - Ainda não aprendemos 
a nos autoconhecer. Não fomos trei-
nados para isso. É bom quando a 
pessoa se conhece, para saber o que 
fazer. Segundo Jung, “tudo aqui-
lo que está inconsciente é destino”. 
Isso signi�ca que tudo o que está 
inconsciente na nossa mente, man-
da em nós. Se uma pessoa tem um 
trauma no seu inconsciente, de algo 
que aconteceu há dez anos, que ela 
não resolveu, mesmo que não se lem-
bre dele, ele irá aparecer na relação 
dela com a vida. No entanto, o au-

toconhecimento pode fazer a pessoa 
ter uma postura diferente e ajudá-la 
a sair dessa prisão, assim como co-
nhecer mais as suas capacidades e os 
seus limites. Um indivíduo que não 
se conhece pode exigir demais dele e 
gerar um con�ito. Portanto, é sempre 
bom o autoconhecimento, mas sem 
“neurotizar”. 

Fé Raciocinada - Conhecer a nós 
mesmos é o começo de tudo?

Mario - É um exercício diário, 
que temos que aprender como fazer. 
Existem várias escolas atualmente. 
Há os que começam conhecendo o 
corpo, as energias, as emoções. Mas 
nós não escapamos do autoconheci-
mento. Tenho a seguinte tese: como 
não somos autoconscientes ainda 
– porque um dia nós seremos –, a 
vida nos ajuda a ter consciência. A 
vida vai nos trazendo uma série de 
feedbacks. Até chegar uma hora em 
que teremos autoconsciência sobre 
o que gostamos ou não gostamos, 
o que podemos ou não podemos. E 
isso leva um certo tempo.

Fé Raciocinada - E depois de nos 
conhecermos, como é o processo de in-
teriorização das nossas imperfeições e 
di�culdades?

Mario - O que se espera com o 
processo de autoconhecimento é que 
já estejamos no caminho da autoacei-
tação. Se estamos dispostos a querer 
nos conhecer, já existe uma capacida-
de de aceitar o que acontece conos-
co, ou seja, uma motivação interna 
para querer melhorar. Não há como 
escapar da autoaceitação. Se o indi-
víduo adota um padrão moral e age 
diferente dele, haverá o momento em 
que ele não suportará mais ser incoe-
rente. Isso pode gerar um con�ito na 
personalidade. Hoje existe uma série 
de livros sobre autoaceitação, dos Es-
píritos Joanna de Ângelis e Hammed. 
Todos eles abordam a psicologia hu-
mana, autoconhecimento, autoacei-
tação e o contato com nossa sombra, 
ou seja, nosso lado negativo, que ne-
gamos. Para vencer, é preciso entrar 
em contato com a nossa sombra e ter 

“Se estamos dispostos 

a querer nos 

conhecer, já existe 

uma capacidade 

de aceitar o que 

acontece conosco, ou 

seja, uma motivação 

interna para querer 

melhorar”

Entrevista
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consciência de que temos medo, so-
mos orgulhosos, vaidosos e egoístas. 

Muitas vezes uma pessoa religio-
sa – espírita, por exemplo – acha, 
ilusoriamente, que ela é uma pessoa 
iluminada, que não tem tormentos. 
Mas ela precisa tomar contato com 
isso. O último livro de Manoel Phi-
lomeno de Miranda, Pertubações 
Espirituais, aborda justamente o fato 
de os obsessores estarem atacando 
os centros espíritas nas contradições 
dos espíritas, no comportamento an-
tiético. Muitas vezes discursa-se uma 
coisa e faz-se outra, daí a brecha 
para as perturbações. 

Fé Raciocinada - Uma das causas 
das doenças físicas que tanto nos a�i-
gem pode ser o não enfrentamento de 
nós mesmos?

Mario - Como psicólogo e espí-
rita vejo a origem das doenças no 
espírito. Sem dúvida, as doenças po-
dem ser informações precisas de que 
algo não vai bem com a pessoa. E 
nós tendemos a somatizar as nossas 
doenças físicas e psíquicas, porque as 
emoções não têm pra onde ir, então 
elas vão para o corpo. O corpo mos-
tra que algo não vai bem. Até para o 
indivíduo aprender. Uma pessoa, por 
exemplo, que está morrendo de gas-
trite e, mesmo assim, continua com 
raiva. Então não adianta ela tomar 
remédio, se ela não mudar seu com-
portamento. Ela tem que perceber 
essa relação entre a raiva e a doença. 

Fé Raciocinada - Por que a “dor 
auxílio” nem  sempre desperta a pes-
soa para as verdades espirituais?

Mario - Há momentos em que 
�co querendo entender até aonde vai 
a imaturidade por falta de conheci-
mento e onde está o comportamento 
doentio de revolta. Acho que há uma 
mescla dos dois. É de se esperar que 
a maturidade espiritual esteja acom-
panhada de uma série de qualidades, 
como humildade, para reconhecer 
os seus erros e a capacidade de per-
cepção de uma série de coisas. Você 
observa muitas pessoas inteligentes, 
mas que são imorais e imaturas. Os 

físicos que usaram todo o conhe-
cimento que tinham para fazer as 
bombas atômicas, por exemplo, qual 
o comprometimento que eles tinham? 
Nenhum. Então por mais que o indi-
víduo esteja sendo chamado para a 
realidade, ele nega. Isso a psicanálise 
mostra frequentemente. 

Ele nega a situação que estava sen-
do boa para ele, não enxerga que esta-
va entrando numa fase em que pode-
ria tomar atitudes erradas e não pensa 
no que acarretaria aqueles comporta-
mentos. Então quando ele tem a dor 
auxílio, que é uma bênção para trazer 
o indivíduo de volta para o seu ca-
minho, ele pode opor-se e colocar-se 
como uma vítima. Uma terapia pode 
ajudá-lo a ter uma visão diferente da 
situação. A doença mostra tudo isso 
para ele, mas muitas vezes, infeliz-
mente, nem assim ele quer enxergar 
aquela dor como uma bênção.

Fé Raciocinada - Como podemos 
estar alertas para os chamamentos da 
espiritualidade para que voltemos ao 
rumo da nossa vida conforme combi-
namos antes de reencarnar? 

Mario - Joanna de Ângelis fala 
muito, através dos benfeitores, que 
tudo tem uma �nalidade. Dentro da 
lei de causa e efeito, nada acontece 
gratuitamente. Se não compreende-
mos, alcançamos o que ocorre conos-
co é um problema da nossa imaturi-
dade. As dicas estão sendo dadas. Se 

existe uma lei de causa e efeito, deve-
mos prestar mais atenção nos aconte-
cimentos da vida. Se somos imortais 
e multiexistenciais, estamos evoluin-
do. As leis de Deus são magnânimas, 
não são temporárias, não são casu-
ais, elas são eternas. Nós que temos 
que perceber o movimento dentro 
dessa lei. O que estamos fazendo e o 
que está acontecendo conosco.

Estamos reencarnados para evo-
luir. Existe uma programação reen-
carnatória. A vida não é uma casu-
alidade, mas uma causalidade. Nós 
estamos reencarnados e temos um 
projeto. É preciso estarmos atentos. 

Fé Raciocinada - E como levar o 
projeto adiante?

Mario - Joanna de Ângelis tem um 
livro sobre a psicologia da gratidão. 
Ela ressalta a importância de agra-
decermos tudo o que nos acontece e 
também tudo o que não aconteceu. 
Porque se não aconteceu é porque 
está dentro da lei de causa e efeito. 
E se acontecer, devemos agradecer 
também. Tudo está amarrado. Te-
mos que aprender a ter olhos de ver. 
Hoje a nossa visão é linear, parcial 
e fragmentada. É como se estivésse-
mos vendo só uma fresta. Joanna de 
Ângelis diz: “Deixa-te conduzir pe-
las Diretrizes Divinas”. Quando nos 
deixamos levar pelos nossos medos, 
inseguranças, pegamos caminhos 
tortuosos. A pessoa que é madura 
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tem plena con�ança em Deus. Parece 
óbvio, mas nós nunca tivemos essa 
maturidade. Deveríamos ter mais 
con�ança na vida de que sempre o 
melhor irá acontecer. O melhor é o 
que precisamos naquele momento, e 
nem sempre é o que desejamos. 

Encarar a vida com alegria e gra-
tidão faz toda a diferença. Há dez 
anos existe uma abordagem psico-
lógica chamada psicologia positiva. 
Essa abordagem estuda sentimen-
tos positivos em laboratórios. E as 
pessoas que têm sentimentos como  
alegria, esperança, felicidade, grati-
dão são pessoas mais assertivas, so-
ciáveis e amistosas. Tudo melhora na 
personalidade. E Joanna de Ângelis, 
corroborando com isso, fala, em um 
dos seus livros, que as pessoas que 
cultivam sentimentos elevados como 
amor e gratidão, curam determina-
dos con�itos de personalidade, o 
que coincide com essa personalidade 
positiva. Porque quando o indivíduo 
está com o pensamento elevado, ele 
expande a sua consciência, conse-
quentemente, seus problemas �cam 
pequenos. Ele sai da sua estreiteza 
mental de achar que a vida é só aqui-
lo e passa a ter uma visão de ampli-
dão, começa a ver possibilidades, ter 
esperança, diferentemente de uma 
pessoa depressiva.

Infelizmente, atualmente ainda 
predominam muitos interesses pesso-
ais, muito ego, con�itos de personali-
dade que as pessoas não conseguem 
superar. Tudo característico do mun-
do de provas e expiações.

Fé Raciocinada - Como sermos 
menos vulneráveis à in�uenciação de 
nossos irmãos do mal?

Mario - Manuel Philomeno de 

Miranda é pontual: mudança de 
comportamento radical! Não adian-
ta ser meio bom. Não adianta vir 
com negociações, porque não se trata 
de vibrações, mas, sim, de sintonia. 
O indivíduo diz: “Já estou indo ao 
Centro Espírita”. Infelizmente isso 
não signi�ca muita coisa. Trabalhar 
no Centro Espírita também não. O 
que você faz com isso? Você vivencia 
isso? O problema de sintonia não é 
de aparência. Se o obsessor sente 
atração, não adianta mais o discurso. 
Como mudar de comportamento?

Fé Raciocinada - Como o conhe-
cimento da Doutrina Espírita pode 
auxiliar o espírita no seu crescimento 
espiritual?

Mario - Só conhecer o Espiritis-
mo já é uma grande bênção. Joanna 
de Ângelis também fala da  “benção 
da reencarnação”. Só de o indivíduo 
saber que está reencarnado, que já 
teve várias vidas, que é eterno e imor-
tal, só isso já deveria causar na pes-
soa um contentamento com sua exis-
tência, e em conhecer o Espiritismo.

Fé Raciocinada - Por que muitas 
pessoas passam a vida enfrentando os 
mesmos tipos de problemas?

Mario - Talvez porque ainda te-
nham algo a aprender sobre aquele 
problema. A lição se repete até que 
elas assimilem o que ainda necessita 
ser assimilado. Pode ser porque não 
aprenderam e precisam de recapi-
tulação, ou porque elas sabem que 
estão fazendo errado e continuam 
persistindo no erro por teimosia, re-
beldia e caprichos pessoais. 

Fé Raciocinada - É possível trans-
formar o Homem Velho que vive em 

Sintonize no  rádio (em São Paulo, AM 
1450kHz) ou ouça pela Internet  
(www.radioboanova.com.br):

Rádio Boa Nova, programas “Desafios e 
Soluções – Obsessão” (segundas-feiras – 22h00 e reprise quartas-feiras – 2h00) e 
“Desafios e Soluções” (sextas-feiras – 11h00 e reprise aos sábados 2h00).

nós em um Homem Novo como pro-
põe Jesus, sem sofrermos tanto?

Mario - A única determinação que 
existe é a evolução. A proposta de Je-
sus é a do Espiritismo: reforma íntima. 
Como estamos em evolução constan-
te, será inevitável. O homem velho tem 
que �car para trás. A psicologia faz 
uma diferença entre dor e sofrimento. 
A dor não podemos escolher, o sofri-
mento pode se alongar ou não. 

Fé Raciocinada - Como podemos 
lidar com os diversos papéis que inter-
pretamos na sociedade (as personas), 
sem deixarmos de ser nós mesmos?

Mario - É uma questão de exercí-
cio. A psicologia fala que quando o 
indivíduo �ca grudado em um deter-
minando papel tem-se aí uma patolo-
gia. Uma pessoa que tem problemas 
de inferioridade, por exemplo, irá se 
identi�car com o papel da pro�ssão 
para se sentir superior.

Fé Raciocinada - Gostaria de pro-
por mais alguma re�exão para os lei-
tores? 

Mario - Não podemos descui-
dar. Não podemos repetir o passa-
do, também. Muitas vezes a pessoa 
pensa que vive uma novidade, mas a 
vida é uma repetição. O Espiritismo 
traz instrumentos para percebermos 
isso: se hoje estamos sendo uma pes-
soa nova nas propostas ou se esta-
mos sendo uma repetição do passa-
do. Sinais de angústia podem servir 
como uma pista. Se a pessoa sente as 
mesmas coisas, como cansaço, vazio, 
desinteresse, algo se esgotou. 

O Espiritismo é bem coerente. 
Ele não pede nenhuma alienação. Os 
indivíduos têm que saber viver em 
sociedade, buscando o seu lado espi-
ritual. Somos espíritos imortais, não 
somos corpos. Aqui é um meio para 
algo maior que a evolução. Para mui-
tos, a vida se resume na vida física. 
Estamos aqui só de passagem. Isso já 
é um aprendizado de desligamento e 
desapego. Tudo é temporário. Para 
isso há dois grandes ensinamentos 
em O Evangelho Segundo o Espiritis-
mo: Instruí-vos e amai-vos!  

Entrevista
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“No início o homem não 
tem senão instintos; mais 
avançado e corrompido tem 
sensações; mais instruído tem 
sentimentos; o ponto delicado é 
o amor, este sol interior...” (1)S  ofremos porque ainda 

não aprendemos a amar. 
A Lei Divina nos direcio-

na ao amor como única forma capaz 
de promover o crescimento espiri-
tual. Renascemos na Terra com as 
forças desequilibradas, pelo nosso 
passado, para as tarefas do reajuste, 
registradas no nosso subconsciente.  
Somamos, ainda, o registro de blo-
queios resultantes de experiências 
vividas ou adotadas por imposição 
de autoridades na nossa vida, trans-
formando nossa mente em um cam-
po de batalha. 

Muitos de nós aprendemos a ser 
dependentes por um processo educa-
cional, dirigido por adultos que nos 
imprimiram “clichês psíquicos” e que, 
ao contrário de educar, nos corrigi-
ram com tal rigidez e repressão, que 
re�etem até hoje mensagens bloquea-
doras dentro de nós para não desen-
volvermos o senso de autonomia.

Outros têm enraizado experiên-
cias nas quais lhes foi negada a pos-
sibilidade de selecionar amigos e par-
ceiros afetivos. Aprendemos assim 
que o amor exige troca, requer sa-
crifício e, muitas das vezes, se trans-
forma no teatro que exibe o “jogo do 
perde e ganha”, em que sinceridade é 
igual a dor.

Poucos conhecem o efeito deleté-
rio dessas armadilhas e dispositivos 
mentais, que agem como sabotadores 

de nossas próprias realizações. Nessa 
vivência �ca difícil contemplarmos o 
verdadeiro Amor, sem sujeitá-lo ao 
sistema de trocas. A mudança é um 
processo – estamos nesse processo –, 
somos inquietos, precisamos encon-
trar o silêncio interior,  aprender a 
pensar, disciplinar a mente, con�ar 
no Planejamento Superior, erguer os 
olhos espirituais e vislumbrar, nesse 
espaço, a direção a seguir, onde en-
contraremos recursos e elevação do 
Espírito.

Indivíduos na plenitude assu-
mem suas emoções, permitindo que 
venham à tona, e, como estão sob 
controle, reconhecem o que lhes 
mostram acerca de seus sentimentos, 
inclinações e relações com as pesso-
as. Emoções não são certas nem erra-
das, boas ou impróprias, mas apenas 
energias que dependem do direciona-
mento que lhe damos.

Ora, se o Poder Divino, pela Sua 
criação, pelo mecanismo da Nature-
za delegou emoções ao Ser, conforme 
o grau de evolução, não as podere-

mos negar. Tristeza, alegria, raiva ou 
medo, emoções básicas que podem 
nortear os caminhos até chegarmos 
ao verdadeiro amor ensinado por Je-
sus. A�nal, o maior exemplo nos vem 
desse irmão Maior.

É dando que recebemos. Cabe-
-nos administrar carências afetivas. 
Podemos pedir amor e afeto, antes de 
amar, sem cobrar taxas de gratidão e 
reconhecimento? 

Sigamos os passos de Jesus na 
doação desse amor abundante. Lem-
bremos: Jesus a�rma, em Lucas 7:47, 
que ações benevolentes impedem 
efeitos negativos, quando asseverou: 
“Muito lhe foi perdoado porque 
muito amou mas a quem pouco se 
perdoa é porque pouco ama”.

Ainda, em Pedro 4:8, “O amor 
cobre a multidão de pecados”. A 
Providência Divina usa como mé-
todo real de evolução, educação e 
amor; aquele que muito amou foi 
perdoado, não aquele que muito so-
freu. O amor é que cobriu, resgatou a 
multidão de pecados, não a punição 
e o castigo. O sofrimento  serve ape-
nas como “transporte das almas”, de 
retorno ao amor de onde saímos. E 
a dor? Tem a função de ampliar ho-
rizontes para enxergarmos concretos 
caminhos amorosos do equilíbrio.

Sem sofrimento, pela prece, pelo 
estudo e re�exão, nos chegará o auxí-
lio Maior e desfrutaremos o caminho 
ao verdadeiro Amor do Pai. Até lá, 
o ideal é prestarmos mais e melhor 
serviço do que esperam de nós, e se-
jamos gratos pela reencarnação.  

Referências

1. Cap. XI – item 8 – O Evangelho Segun-
do o Espiritismo, Allan Kardec.

Amar Não Dói

Evangelização

Iracema Brunetti Mischi
Aluna do 4º Ano do Curso de 
Expositor Espírita e do Curso de 
Educação Mediúnica da CEP.
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V ocê já parou 
para pensar 
nisso?

Todos nós, que preten-
demos ser espíritas, preci-
samos incluir a diversão 
em nossas re�exões, assim 
como pensamos em nos-
sos deveres como cristãos 
espíritas.

Por quê?
Porque os seres huma-

nos, desde o início dos tem-
pos, sentem necessidade de 
aliviar suas tensões, típicas 
do quotidiano com as di�-
culdades de cada época.

Portanto, cada período apresenta 
entretenimentos de várias naturezas 
de acordo com a tecnologia atual e 
nós vamos usando as possibilidades 

de acordo com os valores 
adquiridos para aliviar 
nossas próprias tensões.

Como tudo na vida, 
somo reféns de nossas es-
colhas, até neste item, que 
à primeira vista parece 
ser de menos importância 
para nosso aprimoramen-
to pessoal.

Isso é um engano!
Nossa diversão pode 

dizer muito de nós e dar 
pistas interessantes para 
nosso autoconhecimento.

Quando adentramos 
no mundo íntimo sob a luz da doutri-
na espírita, abrimos um mundo novo 
de compreensão de nós mesmos. Co-
meçam a falar alto os conceitos da 
reencarnação, lei de causa e efeito, a 

O Que lhe Diverte?

Teresa Cristina Campos  
Silva Pimentel
Subdiretora de Eventos Doutrinários, 
trabalhadora da Assistência Espiritual 
e dos Eventos sociais da CEP.

Ponto de Vista
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tal da reforma íntima, deixando para 
trás o homem velho para construir-
mos o homem novo e, portanto, o 
desejo de mudanças. Aí a�oram os 
con�itos íntimos no longo processo 
de transformação e nisso tudo entra 
o quesito diversão.

Diversão é diferente de descan-
so físico. Descansar representa um 
momento de pausa de atividade, 
relaxamento do corpo e da mente, 
das preocupações, tensões físicas ou 
intelectuais, o que é muito agradável 
e necessário. Já a diversão é a recu-
peração do fôlego espiritual do ser 
para continuar a jornada. É o ali-
mento do entusiasmo e a alegria de 
estar vivo. 

Muitas pessoas só descansam, 
dormem e acordam escolhendo não 
fazer nada e se entregam às ativida-
des que aparecem na televisão, no 
computador, gerando horas de entre-
tenimento vazio sem que haja diver-
são, ou seja, entusiasmo na alma.

Isso é muito triste, pois exaure a 
alma, fazendo o sujeito voltar às suas 
atividades quotidianas descansado 
do corpo, mas desmotivado na alma. 
Isso se repetindo meses, anos a �o, 
tira o brilho da vida, que necessita de 
entusiasmo e alegria.

Por que será que fazemos isso co-
nosco?

Alegamos que falta dinheiro, saú-
de, estamos cansados, etc. Até pre-
enchemos nossas horas livres com 
trabalho voluntário, alegando nossa 
proposta de mudança na necessidade 
de servir para melhorar. Sim, isso é 
uma verdade, mas, se não cuidarmos 
de nossa diversão, isso também se 
torna sem brilho, uma conta a mais 
para pagar devido aos nossos erros. 
E vamos nos atulhando de pesos...

E no que se divertir?
O século XXI se apresenta reple-

to de sugestões convidativas que pa-
recem encher nossa vida de felicida-
de, entusiasmo e delírio, mas muitas 
delas são verdadeiros “CANTOS 
DA SEREIA”, em que é fácil entrar 
e difícil sair, comprometendo nos-
so projeto de nos tornarmos seres  
melhores.

Para não cairmos em um ato de 
autotraição ao nosso projeto de luz, 
há necessidade que analisemos nos-
sas emoções e sentimentos e aquilo 
que nos causa tentação, porque aí 
reside o pulo do gato a �m de que 
nossa diversão não nos leve a valores 
que não nos convêm mais.

Precisamos conversar conosco 
mesmos a �m de saber, realmente, 
o que queremos nesse projeto do 
homem novo e alinhar as nossas es-
colhas em todas as nuanças da vida, 
inclusive a diversão.

Nossa reforma íntima não se dá 
em saltos, portanto, nossa diversão 
não saltará de um dia para a noite 
para propostas mais iluminadas.

O importante é a consciência do 
que nós queremos como espíritos 
eternos, agora conhecedores da dou-
trina espírita. Essa consciência vai 
nos alertar para os “CANTOS DA 
SEREIA” e, assim, estaremos atentos 
ao nosso processo de cura do homem 
velho para o homem novo e de nos 
divertirmos em escolhas que nos le-
vem à alegria e ao entusiasmo do es-
pírito, por estarmos vivos.

Estude suas emoções e sentimen-
tos na diversão escolhida e, ao anali-
sá-las, perceberá que, à medida que 
sua consciência aumenta, suas sensa-
ções de alegria nas velhas diversões 
diminui e este é o momento de aban-

donar velhos hábitos e escolher no-
vos e, às vezes, até novas companhias 
para novo tipo de diversão.

Com essa visão e consciência am-
pliada, podemos apreciar e usufruir 
das maravilhas do mundo moderno 
no que tem de melhor. Só reprimir a 
diversão, porque ainda não está em 
patamares celestiais, não é a solução. 
Você deve saber, querer e sentir a ne-
cessidade dessa mudança.

Você pode ir a festas, viagens, 
ouvir músicas, ter diversão no com-
putador, ver televisão, �lmes, teatro, 
conhecer lugares novos e tudo mais, 
porque, com a consciência do que 
quer e do que lhe convém como es-
pírito eterno, certamente você vai se 
afastar dos vícios que entorpecem a 
consciência, sejam eles quais forem.

Estude a si mesmo, reconheça 
seus limites, tentações e escorregões, 
pois isso faz parte do processo. Não 
se culpe pela diversão não tão escla-
recida, mas não se entregue a elas. 
Experimente outra diversão mais 
adequada ao seu novo processo de 
mudança e sinta suas novas emoções 
e sentimentos despertados.

Permita-se o novo: uma nova 
música, um outro tipo de �lme, um 
outro programa de televisão, desligue 
a televisão às vezes, �que menos tem-
po no celular, troque de assunto no 
facebook, youtube... Faça um curso 
novo, um esporte diferente, en�m, 
busque a diversão. Ela é lícita. André 
Luiz cita em seus livros a necessida-
de da diversão e relata a diversão no 
plano espiritual. Não podemos ser 
espíritas acabrunhados, desanima-
dos. Estamos encarnados e, confor-
me o Evangelho Segundo o Espiritis-
mo, precisamos viver o nosso tempo 
com valores do homem de bem.

O século XXI apresenta muitas 
possibilidades e a doutrina apresenta 
um caminho de consciência para o 
qual podemos aproveitar essas possi-
bilidades para sermos felizes.

A�nal, Deus nos fez para a con-
quista de “nós mesmos” e se divertir 
faz parte disso e de nós mesmos.

Então... que tal pensar nisso: O 
que lhe diverte?  

“Precisamos conversar 

conosco mesmos a fim 

de saber, realmente, 

o que queremos nesse 

projeto do homem 

novo e alinhar as 

nossas escolhas em 

todas as nuanças 

da vida, inclusive a 

diversão”
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A Entidade Espírita Luz 
e Caridade Ramatis foi 
fundada em 1997 pelo 

atual presidente o Sr. José de Jesus e seu 
tio o Sr. Olandim que já desencarnou.

No início, a Entidade era um Cen-
tro de Umbanda, o Sr. José desde 
muito jovem frequentou várias casas 
espíritas e umbandistas buscando um 
modelo adequado para organizar o 
trabalho, e foi na Umbanda que ele 
começou sua tarefa. Até que um dia 
teve a visão de um homem com um 
turbante, o qual associou ao espírito 
Ramatis. Daí o nome da Casa.

Eu sou formado pela Coligação 
Espírita Progressista. Fiz todo o es-
tudo e me formei como Expositor e 
Divulgador Espírita. 

Durante o período da minha fa-
culdade, a minha família se mudou 
para Mogi das Cruzes. Na época eu 
trabalhava em São Paulo, saía de casa 
às 06h00 da madrugada e chegava às 
22h00, por esse motivo não pude re-
tornar à Coligação.

Em 2009, fui transferido de�niti-
vamente para Mogi. Agora ia sobrar 
tempo para voltar a frequentar uma 
Casa Espírita, pensava. Intuitivamen-
te recebi uma mensagem para pro-
curar o Centro Espírita Ramatis. Eu 
nem sabia se existia um em Mogi. 

Resumindo, havia um Centro Ra-
matis bem próximo ao meu trabalho 
e um funcionário da empresa para a 
qual eu prestava serviço era trabalha-
dor do Centro.

Em 2009, encontrei um Centro 
muito pequeno, feito de tábuas e sem 
um método de trabalho e estudos. Ha-

via um esforço sincero do Sr. José em 
implantar um modelo de trabalho e 
estudos, mas ele não sabia como fazer.

Fiquei um ano observando os tra-
balhos e os estudos. As coisas não evo-
luíam, havia muitas divergências, falta 
de comprometimento, e o Centro era 
refém dos médiuns que iam quando 
queriam. Notadamente, na época, vá-
rias mensagens dos mentores pediam 
mais organização, estudo e disciplina. 
Então resolvi oferecer o meu conheci-
mento ao Sr. José: falei da disciplina, 
do estudo, do tratamento dos traba-
lhadores, etc. Ele aceitou.

Disse a ele que assim que implan-
tássemos o novo modelo, haveria um 
“racha” na Casa, pois os médiuns que 
não gostam de disciplina e estudos se 
rebelariam e que ele teria que tomar 
uma posição. Se ele não estivesse dis-
posto a pagar o preço da mudança, eu 
não começaria e, uma vez iniciado o 
processo, eu não voltaria atrás. Expli-
quei que com a implantação do estudo 
e da disciplina até a parte física da Casa 

cresceria junto, pois há 13 anos estavam 
tentando construir a nova Casa. 

Iniciamos a mudança. Todas as 
previsões se con�rmaram. Metade 
dos antigos trabalhadores (já não 
eram muitos), que não queriam com-
promisso com o estudo e a disciplina, 
se foram. Ficaram aproximadamente 
dez pessoas. 

Em 2010, implantamos o Curso 
Básico, o Colegiado e a Assistência 
Espiritual. Em 2012, reestruturamos 
a desobsessão. Em 2014, implanta-
mos a Infância Espírita. Tudo de 
acordo com a metodologia da CEP.

Nesse período de quatro anos de 
mudanças, a casa de tábuas foi demo-
lida e construímos um prédio de dois 
pavimentos (conforme a planta que 
havia sido aprovada há 13 anos). 

De aproximadamente dez mé-
diuns iniciais, hoje temos: quarenta 
médiuns, nove turmas de estudo e oi-
tenta alunos, dos quais trinta são da 
infância.

Não foi fácil, mas valeu a pena!  

Reinaldo T. de Araújo 
(acima à esq.) durante um 
dos cursos implantados 
na Entidade, todos com a 
metodologia da CEP.

Entidade Espírita Luz e Caridade Ramatis
Estudo e Disciplina

Reinaldo Tenório de Araújo*

* Vice-presidente e Diretor de 
Estudos da Entidade Espírita Luz 
e Caridade Ramatis.

Coligados
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A �nalidade desta seção 
da revista é esclarecer 
aos que desconhecem 

as atribuições e o trabalho realizado 
pelos diversos setores da CEP. 

Nesta edição vamos abordar as 
atividades do presidente da CEP 
mas, para isso, necessitamos fazer 
uma ligeira incursão na história de 
nossa casa.

A CEP é uma associação religiosa 
kardecista, sem �ns lucrativos, cria-
da com o objetivo de fundar e pro-
pagar escolas de Espiritismo, para a 
formação de espíritas habilitados à 
fundação e à manutenção de obras 
assistenciais. 

Além disso, como diz seu nome, 
coliga centros espíritas que tenham 
o mesmo ideal, com a �nalidade de 
difundir o interesse pelo estudo da 
doutrina com as atividades de ensi-
no, assistência espiritual e assistência 
social, sempre com o objetivo de for-
mar espíritas esclarecidos, conscien-
tizados e capacitados a vivenciar a 
doutrina espírita.

Por ocasião de sua fundação, da 
mesma maneira que foram previstas 
suas �nalidades e objetivos, também 
foram planejadas suas estruturas fí-
sica e organizacional, de forma que 
pudesse atingir suas metas.

O sistema organizacional previsto 
em sua fundação, com pequenas va-
riações, colocado em prática duran-
te toda a sua existência, mostrou-se 
e�ciente e adequado, podendo, con-
tudo, sofrer melhorias e adequações, 
quando se �zerem necessárias.

Esse sistema organizacional se 
estrutura em vários escalões: Assem-

bleia Geral de Sócios, Diretoria Exe-
cutiva, Subdiretorias, Departamen-
tos, Seções, etc.

A CEP é administrada pela Di-
retoria Executiva, eleita pela Assem-
bleia Geral de Sócios, composta pelo 
presidente e mais cinco diretores.

O Presidente da CEP, assim como 
todos os demais membros da Dire-
toria Executiva, é eleito pela Assem-
bleia Geral de sócios.

Suas atribuições principais in-
cluem responsabilidades impostas 
pelas leis reguladoras das associações 
civis e abrangem também o gerencia-
mento administrativo da associação 
e a orientação doutrinária estipulada 
pelo Estatuto Associativo da CEP.

As responsabilidades legais exi-
gem que o Presidente da CEP a re-

presentação da entidade em juízo 
e fora dela. Em outras palavras, é 
responsável pelo cumprimento da 
lei civil e por todo e qualquer desvio 
que possa acontecer. Portanto, para 
evitar possíveis contratempos, a CEP 
contrata a assessoria de um escritó-
rio de contabilidade, responsável pela 
escrituração �scal e pelo cumprimen-
to das exigências legais. 

As atribuições estatutárias incum-
bem-no do cargo de Chefe Executivo, 
implicando na Superintendência ge-
ral da CEP, o gerenciamento de suas 
atividades, bem como a coordenação 
do Centro de Estudos e dos Cursos 
de Extensão.

São muitas as atividades para 
o cumprimento dessas atribuições: 
conferir e assinar documentos como 
correspondências, cheques, relató-
rios; convocar as reuniões da Direto-
ria Executiva, do Conselho Adjunto 
e das Assembleias Gerais; presidir 
as reuniões da Diretoria Executiva 
e do Conselho Adjunto; coordenar 
o Centro de Estudos e os Cursos de 
Extensão; coordenar o planejamento 
anual das atividades da CEP; orien-
tar e ajudar os Diretores no cumpri-
mento de suas atribuições; manter 
constante contato com Centros Coli-
gados e outras entidades que buscam 
a orientação da CEP; participar de 
programas de rádio e televisão, pro-
ferindo palestras em nome da CEP; 
e, por �m, zelar pela manutenção dos 
objetivos da CEP, pela organização, 
pela disciplina e pela orientação dou-
trinária, de acordo com as �nalida-
des estipuladas no estatuto associati-
vo da CEP.

Presidência 
Organização do Trabalho Conjunto

Rubens de Freitas
Presidente da Coligação Espírita 
Progressista.

Por Dentro da CEP

D
iv

ul
ga

çã
o



14 |
Ano 14 • Nº 23

As atividades de ordem admi-
nistrativa e �nanceira são essenciais 
para a manutenção da CEP e de seus 
trabalhos, por isso mesmo, são obje-
to de atenção especial do presidente. 
Na CEP, a organização de todas as 
atividades está prevista em manuais 
de organização, de normas e diretri-
zes, que são revisados, modi�cados e 
atualizados periodicamente, segundo 
as necessidades. Zelar pelo cumpri-
mento dessa organização é dever do 
presidente.

Para desenvolver suas atividades, 
a CEP necessita de recursos que são 
obtidos por meio de mensalidades 
pagas pelos seus associados, pelas 
vendas realizadas pelo bazar, pela li-
vraria, pela lanchonete, por eventos 
promovidos com essa �nalidade e 

por doações recebidas. Assim, super-
visionar os meios de obtenção de re-
cursos e a sua destinação, no sentido 
de manter o equilíbrio entre arreca-
dação e gastos, e, com isso, o susten-
to e a manutenção da casa, também é 
dever do presidente.

A coordenação do Centro de Es-
tudos consiste na determinação dos 
assuntos a serem analisados, discuti-
dos, apresentados e divulgados pelo 
grupo. Envolve a preparação de tra-
balhos desenvolvidos pelo coorde-
nador e pelos frequentadores. Nas 
reuniões do centro de estudos são 
elaborados, modi�cados e atualiza-
dos os livros utilizados nos diversos 
cursos da CEP. São também estuda-
dos livros doutrinários, com a inten-
ção de ampliar os conhecimentos da 
Doutrina Espírita e atualizá-los com 
os avanços cientí�cos e �losó�cos. 
Na elaboração dos estudos é utiliza-
do o método cientí�co de pesquisa 
bibliográ�ca, com a intenção de pro-
duzir conhecimentos e esclarecimen-
tos doutrinários de forma cientí�ca, 
isentos de superstições, misti�cações 
ou sincretismos inconvenientes com 
outros credos religiosos.

A coordenação dos cursos de ex-
tensão consiste na veri�cação da ne-
cessidade, da viabilidade e da progra-
mação de cursos extracurriculares, 
visando a uma maior e melhor abor-
dagem de temas aos quais os cursos 
regulares, por sua constituição pré-
-elaborada, não permitem um maior 
aprofundamento.

Além dessas funções especí�cas 
do cargo, o presidente da CEP, se-
gundo suas disponibilidades, pode 
e deve participar, como divulgador 
das atividades da casa com outros 
centros, como professor nos diversos 
cursos da Coligação, como médium 
na Assistência Espiritual, como pa-
lestrante nos eventos doutrinários e 
outras atividades promovidas pela 
instituição.

Por outro lado, lembramos que 
o presidente da CEP, como todos os 
Espíritos encarnados, é uma pessoa 
comum, um necessitado e não um 
sábio. É uma criatura que está apren-

dendo a difícil arte de servir, como 
diz Herculano Pires.

Deve ter consciência de que, sem 
humildade e sem conhecimento, não 
pode conduzir uma entidade que tem 
por meta principal ajudar as pessoas 
a pensar, a crescer e a aprimorar-se. 
A religião tem a função primordial 
de melhorar as pessoas e aproximá-
-las do Criador e o Espiritismo como 
Ciência, Filoso�a e Religião tem 
melhores condições de exercer essa 
tarefa. O presidente da CEP deve ter 
essa consciência e não medir esforços 
para que a CEP possa estender os 
braços, alongar o coração e irradiar 
entendimento, fraternidade e simpa-
tia, ajudando a todos os necessitados 
sem impor qualquer condição. 

Encerrando, podemos dizer que 
o presidente da CEP, assim como 
todos os demais colaboradores da 
casa, deve ter sempre em mente as re-
comendações de Emmanuel: 

 “Num templo espírita-cristão, é 
razoável anotar que todo trabalho é 
ação de conjunto.

Cada companheiro é indicado à 
tarefa precisa; cada qual assume a 
feição de peça particular na engrena-
gem do serviço, sem cuja cooperação 
os mecanismos do bem não funcio-
nam em harmonia.

Indispensável apagar-nos pelo 
brilho da obra.

[...] Nenhum de nós procure des-
taque injusti�cável. Na direção ou na 
subalternidade, baste-nos o privilé-
gio de cumprir o dever que a vida nos 
assinala, discernindo e elucidando, 
mas auxiliando e amando sempre. O 
coração, motor da vida orgânica, tra-
balha oculto e Deus, que é para nós 
o Anônimo Divino, palpita em cada 
ser, sem jamais individualizar-se na 
luz do bem.”  

Referências

1. Pires, J. Herculano. O Centro Espírita. 

São Paulo: Editora Paidéia. Pg. 26.
2. Xavier, Francisco Cândido & Emma-

nuel. Livro da Esperança. Uberaba: 
Editora Comunhão Espírita Cristã, 
20ª edição, 2008, cap. 69.
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Dica do leitor

Deixe-me Viver    Por Nadine Müller Fioretti*

Estante Espírita

Martinha quer saber, e você?

Enquanto espera o nascimento da 
irmãzinha, prestes a nascer, em uma 
conversa para lá de animada, a avó 
Maria fala com Martinha sobre assun-
tos diversos: o porquê de nascermos, 
o papel dos amigos e a dinâmica de 
amor de Deus e da família.

Assim, Martinha quer saber, e você?, 
aborda questões infantis contadas com 
a generosidade das avós e a franqueza 
genuína das crianças. 

O livro escrito por Danielle Veiga 
de Medeiros Carvalho, ditado pelo es-
pírito Augusto Cezar Netto, com ilus-
trações de Rafael Sanches, é uma óti-
ma dica de leitura para crianças, a�nal 
toda criança quer saber!  

Martinha quer saber, e você?, de 
Danielle Veiga de Medeiros Carvalho 
ditado pelo espírito Augusto Cezar 
Netto. Editora Boa Nova. Disponível 
na livraria da CEP.

Cristianismo - de Jesus a Kardec

Cristianismo - de Jesus a Kardec 
é o primeiro livro do Curso de Edu-
cação Mediúnica Espírita da CEP. 
O intuito deste livro é servir de 
orientação paras as escolas e cursos 
da casa. 

De acordo com a explicação do 
autor, o livro aborda desde as ori-
gens do Cristianismo e os funda-
mentos �ncados no Judaísmo até o 
aparecimento do Espiritismo. 

O autor discorre ainda sobre 
Messianismo, Jesus e sua revelação, 
a formação dos dogmas, desenvol-
vimento da Igreja como instituição 
e o Espiritismo como fruto da reno-
vação do conhecimento. 

Cristianismo – de Jesus a Kar-
dec. Rino Curti. Editora CEP. Dis-
ponível na livraria da CEP.

Os Prazeres da Alma 

Os prazeres da alma, de Francisco do 
Espírito Santo, ditado por Hammed nos 
leva a enxergar sob diferentes ângulos 
antigos temas do homem.

Neste livro o autor utiliza-se da psi-
cologia espírita, sedimentada na visão 
cristã e na fé raciocinada, e desvincula-
da de qualquer caráter convencional ou 
místico, para estudar potenciais huma-
nos, como sabedoria, alegria, afetivida-
de, coragem, autoconhecimento, lucidez, 
compreensão, amor, respeito, liberdade, 
desapego, perdão, dentre tantos outros. 

E mais importante que tudo o livro 
tenta nos mostrar que os bens que tanto 
necessitamos e buscamos freneticamente 
ao nosso redor estão dentro de nós. 

Os prazeres da alma, de Francisco 
do Espírito Santo, ditado pelo espírito 
Hammed. Editora Boa Nova.

Muitos defendem a legalidade do aborto, principalmente se há diagnóstico de doença ou a não 
sobrevida do feto.

Mas para a Doutrina Espírita kardecista, o aborto é a interrupção de uma  nova oportunidade da 
vida e resgate e é um crime que transgride a Lei de Justiça e Amor Divino.

Luiz Sérgio, nesta obra maravilhosa, Deixe-me Viver, descreve vários episódios onde são cometi-
dos abortos, por motivos de problemáticas diferentes. Relata com detalhes o sofrimento dos espíritos 
que teriam a oportunidade de reencarnar aqui na Terra, para mais uma jornada de aprendizado, e 
que violentamente são impedidos... Descreve o agravamento dos débitos daqueles que seriam seus 
genitores, o que muitas vezes cria um elo de ódio e vingança entre estes espíritos envolvidos. Ele nos 
mostra, também, que essa transgressão deverá ser corrigida pelos próprios infratores, sendo que a 
mulher possui um grau de responsabilidade ainda maior, pois não cumpriu com seu papel sublime 

de genitora, desajustando seu centro de força genésico, que se apresentará energeticamente desajustado em reencarnações 
futuras, além do remorso e revolta, muitas vezes, daquele espírito que tanto necessitava reencarnar.

Esta valiosa obra mostra o poder do nosso livre-arbítrio e suas consequências... Bem como a piedade Divina que nos 
permite recomeçar e evoluir sempre.

Deixe-me Viver. Irene Pacheco Machado, pelo Espírito Luiz Sergio.

* Foi Professora do Curso de Evangelização Espírita Infanto Juvenil da CEP 
 por alguns anos e atualmente é trabalhadora voluntária da Livraria.



16 |
Ano 14 • Nº 23

Reunião Geral

Uma Reunião 
Geral no dia 31 de 
janeiro abriu os tra-
balhos do ano de 
2016 na CEP. Com-
pareceram cerca de 
100 pessoas, dentre 
trabalhadores, ex-
positores, alunos, 

frequentadores, amigos e simpatizantes, que hoje se unem 
com todo seu empenho, trabalho e amor, nas boas causas 
da CEP. Dentre todas, está a de caráter mais emergencial, 
que é terminar as obras do fundo, com seus vizinhos.   

Algumas propostas para que todos pudessem auxiliar 
a CEP neste momento foram sugeridas, além de sinceros 
agradecimentos pelo esforço e união de todos. 

Ao �nal, a médium Helena R. de M. Kleiner agraciou 
a todos com uma linda mensagem mediúnica, que você 
acompanha ao �nal desta edição.

Brechó Literário

Pela primeira vez, 
na CEP, nos dias 12, 
15 e 17 de março, 
quase 300 livros da 
Biblioteca e Videote-
ca Célia Braga Fon-
tes, foram colocados 
à venda com a inten-
ção de adquirir novos 

títulos com o que fosse arrecadado, oferecendo novas op-
ções aos leitores. 

Os valores foram �xados em R$ 1,00, R$ 3,00 ou R$ 
5,00, dependendo do estado em que se encontrava a obra. 
A aceitação foi surpreendente! Cerca de 80% dos livros fo-
ram adquiridos no primeiro dia do evento. Sucesso total!

A localização não poderia ser melhor. Foi feita uma 
deliciosa e perfeita parceria com a lanchonete. “Nada 
como um café e um bom livro”, como ressaltou Marlene 
de Moraes Albuquerque, uma das organizadoras, ao lado 
de Sonia Maria Morales Teixeira, ambas voluntárias da 
Biblioteca. 

Alguns livros novos já foram adquiridos e vários com-
panheiros se pronti�caram a doar livros, para manter cir-
culando essa energia tão bené�ca.

Uma segunda edição do Brechó Literário está sen-
do considerada pelos organizadores. Se você tem livros 
espíritas que já leu e gostaria de doar, passe o conheci-
mento adiante e leve para a Biblioteca! Os futuros leito-
res agradecem. 

Páscoa Solidária

No dia 12 de março, a 
CEP realizou, em parceria 
com o Rotary Club, a Pás-
coa Solidária. A ação foi 
realizada durante a manhã e 
a tarde e contou com o auxí-
lio de vários trabalhadores e 
jovens da CEP. Foram arre-
cadados 423 ovos de Páscoa, 
de tamanhos variados, em 
dois supermercados: Extra 
da Vila das Mercês e Pão de 
Açúcar da Vila Clementino.  

Além das mais de 140 
crianças e jovens da Assis-
tência Social da CEP, os 
ovos de Páscoa foram doados para várias crianças de 
outras instituições, como do Grupo Socorrista Tarefei-
ros do Senhor, da CACAU (Centro de Apoio da Criança 
com Anomalia Urológica), e da MAESP (Movimento de 
Assistência aos Encarcerados do Estado de São Paulo). 

Que venham outros eventos solidários! A CEP agra-
dece a oportunidade!

Juventude Evangélica Espírita Progressista

A CEP agora tem um grupo de jovens. Em março fo-
ram iniciados os encontros da Juventude Evangélica Es-
pírita Progressista (JEEP). Temas do cotidiano e da atu-
alidade mundial são discutidos com jovens a partir de 15 
anos, por meio de vivências à luz da Doutrina Espírita, 
aliadas à tecnologia e a variadas formas de arte, como 
teatro, música, dança, poesia, pintura, literatura, dentre 
outras.

A JEEP tem como objetivo motivar o interesse e a 
necessidade da prática da reforma íntima, despertando 
o sentimento do amor cristão por meio de ações sociais 
dentro e fora da CEP, como visitas em asilos, orfana-
tos, hospitais, campanhas para captação de recursos e 
donativos.

Aconteceu na CEP
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Pintura Mediúnica: 
Todas as Mediunidades em Ação

Foi um evento emocionante!!! Várias mediunidades 
em ação foram apresentadas aos presentes. Psicopicto-
gra�a, vidência, psicogra�a, cura espiritual. Foi assim 
que Valdelice Salum mostrou na CEP, no dia 19 de mar-
ço, a pintura mediúnica, ou a “evangelização através das 
cores”, que tanto encantou a todos. 

Para um público de mais de cem pessoas, durante 
quatro horas sem parar, a médium fez desenhos em pas-
tel e telas em pintura a óleo de Renoir, Monet, Vincent 
van Gogh, Picasso, Toulouse-Lautrec, Matisse, sempre 
envolta em muita emoção. Um quadro de Vincent van 
Gogh foi doado para a CEP e será rifado em data a ser 
determinada.

Ao �nal, a médium Anete Vieira de Martino, que mui-
tas vezes acompanha Valdelice em suas apresentações, 
descreveu cenas que vislumbrou diante de seus olhos 
enquanto os quadros eram pintados. Segundo relato da 
própria médium, foi como se todos os presentes tivessem 
sido transportados para a época dos artistas, que no mo-
mento pintavam os quadros. 

Durante o trabalho foram também realizados vários 
tratamentos de cura, vistos também pela médium. Ane-
te ainda leu várias psicogra�as direcionadas para alguns 
dos presentes.  

Para encerrar o evento, foi lida uma psicogra�a de 
Vincent van Gogh, transmitida enquanto Valdelice Sa-
lum pintava uma tela com os pés, que você lê a seguir:

Amigos, é chegada a hora de união e fraternidade, de 
caminhar a passos serenos e plantar o amor em todos os 
lugares, e começamos por aqui; por você e por seus �lhos 
e esposa querida, pelos pais órfãos de �lhos e de sociedade 
por aqueles que têm agonia – afazia – e o choro é a sua voz. 

Olhemos ao lado, sintamos o amigo irmão, não tenha-
mos pudor de aproximar, ali é um irmão agora, mais tarde 
um �lho amado teu, um amor esquecido que agora toca o 
coração. 

Por todos que chegam e vão pela paz em teu coração, 
pelos seres que comandam, tenhamos união, vamos colher 
os girassóis que volitam do sol como nós, vamos colher 
�ores, pescar almas, levar alento, medicamento, vamos ser 
luz, paz e concórdia. Não olhemos os olhos que não veem 
além do corpo, mas sim o espírito errante que sofre há 
muitas Eras e primaveras. 

Toca, Senhor, o teu �lho, toca em sua mente, em suas 
re�exões, ainda há tempo para nós, pra os pássaros, para o 
mar, para a água que humildemente nos serve, pelas árvo-
res que choram perante as serras elétricas e ao machado, 
pela orfandade sem nome e os irmãos sem fé.

Senhor abrace seus �lhos, tome em tua mão a sua 
criação, consola, Senhor, consola. Deixe vir, Senhor, os 
corações, a Boa Nova, a vida verdadeira e cristã, Senhor! 
Não, não julgue. Nós sabemos de nossos erros e também 
sabemos do seu perdão. 

Perdoa, Pai, a ovelha cansada e cheia de saudade. Per-
doa, Senhor, as chagas que �zemos em nós. Perdoa, Se-
nhor, a vida infame, os desatinos do ser. Perdoa, Senhor, 
perdoa! E a vós, amigos, irmãos, a bênção do Pai, a vida 
que é um presente, o ser que é eterno e a vida que não cessa 
nunca. 

Obrigado, Pai, pela minha vida, pela sua misericórdia 
de dar vida no dia de hoje, e, Senhor, a força que tanto 
precisamos, nos ampare. 

Senhora Mãe nos socorra. José seja nosso Pai aqui. 
Jesus nos conceda o seu consolo e alívio para nossas lá-
grimas, nos carregue, nos dê paz para seguirmos na vida, 
nos console...

A todos um abraço de todos os pintores e amigos do céu. 
Foi uma linda tarde de luz e muitos girassóis, PAX, PAX.

Vincent

Mensagem recebida por Anete Vieira de Martino na 
CEP no dia 19 de março de 2016.
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Mensagem Mediúnica

Queridíssimos irmãos, N  osso Mestre é Jesus. E o que Jesus ensinou? Nem rituais, nem nomes, nem 
fundação de alguma coisa material, porém a estrutura espiritual que, se 
nós procurarmos entender e praticar, nos fortalecerá para qualquer embate, 
para qualquer tipo de aprendizado que a vida nos põe à frente. E cada um 

tem o seu. Cada um é diferente. Cada um tem suas necessidades, tanto materiais quanto espirituais, na 
saúde, na amizade, na consideração para com o nosso próximo, porque o amor se exerce assim, elimi-
nando as nossas barreiras e defesas – por onde não sai e não entra nada – e abrindo os nossos corações 
sem preconceito, sem di�culdade, a qualquer um que se chegue: as pessoas, os bichos, as plantas. Tudo 
é natureza. Tudo é de Deus.

Nós, com esse respeito e esse amor pelo Pai Maior, pelo Criador, seguindo os ensinamentos de Je-
sus, seremos felizes, porque no nosso coração não existirão sombras, não existirão certos comentários 
inúteis. Existirá somente a vontade de ajudar a tudo e a todos dentro do nosso limite, das nossas possi-
bilidades, e que, muitas vezes, nós não imaginamos que sejamos capazes disso ou daquilo, mas vêm as 
circunstâncias e necessidades e aí nós crescemos e nos desenvolvemos, para que nós possamos enfrentar 
e resolver os nossos problemas de curto prazo ou de longo prazo. Basta querer desenvolver no coração 
aquele amor que supre tudo e todos.

Queridos, continuem na fé. Continuem no esforço cotidiano. Continuem, porque a multiplicação 
dos pães é um símbolo para nós. Nós damos um pouco e o Plano Superior e Jesus multiplicarão as 
pequenas dádivas, de forma que alimentem a todos.   

Graças a Deus.

Autor desconhecido

Mensagem recebida por Helena R. de M. Kleiner na CEP, no dia 21 de fevereiro de 2016, na Reunião 
Geral.






