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A MAIS DIFÍCIL BATALHA

Aline Etiene de Arruda Jordão

Sempre existiram batalhas desde que o homem surgiu no mun-
do. É até possível supor que jamais houve um dia sem ao me-
nos um conflito ou uma guerra na face da Terra. Vários foram 
os motivos das batalhas, sempre tendo por causa o egoísmo, a 
vaidade e a ambição humana, em ambos os lados da disputa.
As batalhas, porém, não se limitam a existir apenas no mun-
do físico. Também no mundo espiritual são travadas inúmeras 
guerras. O escritor Eurípedes Kühl na obra “Fragmentos da His-
tória pela Ótica Espírita” relaciona as principais diferenças entre 
as batalhas que há no Plano Físico e no Plano Espiritual (estas 
ocorridas nas regiões inferiores), com fundamento nas obras do 
Espírito André Luiz: “Os Mensageiros”, “Nosso Lar” e “Ação e 
Reação”. 
Sintetizando, as diferenças são que: 
a) as forças do Bem atuam apenas defensivamente contra as 
forças do Mal; 
b) os “inimigos” são na verdade espíritos malfeitores. Estes não 
são eliminados ou destruídos, mas sim impedidos de atingir 
inocentes. Sempre que possível tais espíritos são auxiliados. Es-
píritos revoltados não são considerados inimigos, mas doentes, 
que ao menor sinal de arrependimento são socorridos; 
c) no Plano Espiritual as armas utilizadas por espíritos do Bem 
são apenas para defesa, jamais para ataque. São elas aparelhos 
emissores de dardos-raios magnéticos que impedem a ação de 
Espíritos infelizes. André Luiz, na obra “Ação e Reação”, relata os 
estudos de caso que fez durante três anos na Mansão Paz, hos-
pital e escola de reajuste, com importante trabalho socorrista, 
situado nas regiões inferiores, sob a jurisdição de Nosso Lar, a 
cidade espiritual na Esfera Superior. Conta ele que muitas vezes 
a casa tremia nos alicerces sob convulsões magnéticas indescri-
tíveis, sob o ataque de legiões ferozes. Como recurso, em qual-
quer emergência, o dirigente da Mansão Paz convocava todos à 
oração, e suas preces nunca ficaram sem resposta.
Outra batalha que merece atenção é aquela que se dá no ínti-
mo de cada indivíduo que deseja o progresso espiritual. Cada 
pessoa diuturnamente trava consigo mesmo verdadeira luta 
interna. 
Segundo Kardec, na Obra “A Gênese”: “Houve Deus por bem 
que a alma, dotada de livre-arbítrio, pudesse optar entre o bem 
e o mal e chegasse às suas finalidades últimas de forma mili-
tante e resistindo ao mal. Se houvera criado a alma tão perfeita 
quanto Ele e, ao sair-lhe ela das mãos, a houvesse associado 
à sua beatitude eterna, Deus tê-la-ia feito, não à sua imagem, 
mas semelhante a si próprio”.
Logo pergunta-se: o que é o Bem? O que é o Mal? Segundo o Li-
vro dos Espíritos (Questão 630): “O Bem é tudo aquilo que está 
conforme a Lei de Deus e o Mal tudo aquilo que dela se afasta”. 
Os Espíritos Superiores esclarecem ainda nas questões 631 a 
646, resumidamente, que: 
a) Deus deu ao homem inteligência para que ele possa distin-
guir o que é o Bem e o que é o Mal;
b) Seguindo o ensinamento de Jesus (Mt 7:12): “tudo o que vós 
quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós”, não 
há, pois, como o homem se equivocar e fazer o Mal crendo que 
faz o Bem; 
c) Para que o espírito adquira experiência e progrida é neces-
sário que ele conheça o Bem e o Mal e por isso há a união do 
espírito e do corpo. Deus deixa, porém ao homem a escolha 
do caminho. Se toma o mau, sua peregrinação será mais longa;
d) a responsabilidade do homem está em razão dos meios que 

ele tem de compreender o Bem e o Mal: quanto mais esclare-
cido, mais culpável;
e) não basta não fazer o Mal para ser agradável a Deus, pois 
cada um responderá por todo Mal que resulte do Bem que não 
haja feito;
f) não há ninguém que não possa fazer o Bem.
Segundo o Espírito André Luiz, no livro “Ação e Reação”: “O 
Bem é a luz que liberta, o Mal é a treva que aprisiona”, pois que 
fazendo o Mal aos outros praticamos o Mal contra nós mesmos, 
nos endividando perante a Justiça Divina.
Ainda segundo Kardec, em “A Gênese”: “os males mais nume-
rosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que pro-
vêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua 
cupidez, de seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras e das 
calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injusti-
ças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das 
enfermidades”.
Tendo em vista que o homem possui o livre arbítrio, ele sempre 
irá optar em todas as suas ações, em uma das vertentes possí-
veis da humanidade: no Bem ou no Mal. 
Esta é indubitavelmente a mais difícil batalha.
A luta será tanto menos dolorosa quanto maior for a disposi-
ção do indivíduo em buscar sua reforma íntima que é, segundo 
Eurípedes Kühl, a “transformação moral pela qual no lugar do 
homem-velho surge um homem-novo, fruto do esforço em do-
minar as más tendências”. 
O Evangelho Segundo o Espiritismo (Cap XVII) elucida que tor-
nar-se um homem de bem exige além de outros requisitos, não 
praticar o mal e fazer todo o bem que puder.
A vitória é certa, pois o homem está submetido à Lei do Pro-
gresso. Mas o tempo que levará à vitória depende de cada um. 
Fiquem com Deus.



JOSÉ HERCULANO PIRES - Paulista de Avaré, filho de José Pires Corrêa (farmacêutico) 
e Bonina Amaral Simonetti Pires (pianista), nasceu em 25 de setembro de 1913 e 
faleceu em 9 de março de 1979.
De uma inteligência e cultura elevada possuía uma mente brilhante voltada para 
os estudos e para a prática do bem e da busca de um aperfeiçoamento espiritual e 
moral.
Durante seus 65 anos de vida praticou atividades múltiplas e, num período de 30 
anos,exerceu a profissão de repórter, redator, secretário, cronista parlamentar e 
crítico literário dos Diários Associados. Sendo, ainda,jornalista, filósofo, educador, 
escritor e tradutor. Foi também membro titular do Instituto Brasil de Filosofia (Seção 
São Paulo) onde ensinou Psicologia.Foi presidente do Sindicato dos Jornalistas Pro-
fissionais de São Paulo (1957-1959) e professor de Sociologia no curso de Jornalismo 
do mesmo sindicato. Foi membro da Academia Paulista de jornalismo e Diretor e 
Membro do Conselho da União Brasileira de Escritores tendo sido, também, Chefe 
do Sub Gabinete da Casa Civil da Presidência da República durante o Governo de 
Jânio Quadros.
Seu primeiro soneto foi escrito aos 9 anos e, com 16, publicou o primeiro livro de 
contos – “Sonhos azuis”. Colaborou em jornais e revistas, em São Paulo e no Rio de 
Janeiro, e teve vários contos publicados.
Graduou-se pela Universidade de São Paulo em Filosofia apresentando a tese “O ser 
e a serenidade”.
Em 1940 foi morar em Marília –SP, adquirindo e dirigindo, por 06 anos, o jornal Diário Paulista chegando a promover dois movi-
mentos literários: o primeiro de poemas, pela UAI (União Artística do Interior) em Cerqueira César, e o outro, de contos, pela Seção 
de Sorocaba.Em 1946 volta a morar em São Paulo onde lança seu primeiro romance “O caminho do meio”.
Tornou-se espírita aos 22 anos mergulhando de corpo e alma na doutrina, através dos livros de Kardec, e a combater interpreta-
ções e deturpações da mesma lutando contra influências diversas que pudessem aniquilar a sua pureza. Consolida-se como um 
grande divulgador da nova doutrina usando-a como inspiração para todas as suas obras.
E, como espírita, também, começa uma nova jornada tendo como principal foco demostrar a consistência do pensamento espírita 
e eliminar o existencialismo materialista.Segundo Emmanuel, por meio de Chico Xavier, “a maior inteligência espírita contemporâ-
nea” e “ o metro que melhor mediu Kardec”
Foi presidente e professor do Instituto Paulista de Parapsicologia de São Paulo, fundador do Clube dos Jornalistas Espíritas de São 
Paulo e diretor fundador da revista “Educação Espírita” (Ed. Edicel)
Manteve, por 20 anos, sob o pseudônimo de “Irmão Saulo”, uma coluna diária sobre espiritismo nos Diários Associados e, por 04 
anos, no mesmo jornal, uma coluna em parceria com Chico Xavier sob o título “Chico Xavier pede Licença”.
Escreveu 81 livros, alguns em parceria com Chico Xavier, nas áreas de filosofia, psicologia, pedagogia, parapsicologia, e espiritismo 
inclusive uma série de romances e novelas de ficção científica paranormal e a trilogia “A Conversão do Mundo” formada pelos 
livros: “Barrabás”; “Lázaro”; e “Madalena”. 
Desencarnou deixando várias obras originais que ainda vêm sendo publicadas.
Alguns de seus livros: Introdução à filosofia espírita; Educação para a morte; e O Centro Espírita, entre muitos outros mais.
Em parceriacom Chico Xavier exemplificamos: Na hora do testemunho; Diálogo dos vivos; e Astronautas do além.
Finalmente algumas das obras de Kardec que traduziu, comentou ou apôs notas explicativas nos rodapés, que foram doadas a 
diversas editoras Espíritas no Brasil, Portugal, Argentina e Espanha: O que é o Espiritismo (introdução); O Livro dos Espíritos (intro-
dução e comentários); e o Evangelho segundo o Espiritismo (tradução e comentários), além da tradução, junto ao Dr. Júlio Abreu, 
para o português da Revista Espírita de Allan Kardec.

Aeróbus [do grego aéreos + 
do inglês bus]

Carro aéreo espiritual que, conforme o Espírito André Luiz, seria na Terra um grande funicular, 
isto é, veículo com tração por cabos acionados por motor estacionário e que frequentemente se 
utiliza para vencer grandes diferenças de nível - tipo teleférico.

Halo [do grego halós, pelo 
latim halos] 

Círculo energético brilhante e/ou colorido; auréola; coroa luminosa

Letargia [do grego lethargía, 
pelo latim lethargia] 

1. Perda temporária da sensibilidade e do movimento. 
2. Estado patológico que se confunde com a morte aparente ou clínica, em vista da rigidez e da frigidez 
corporal, da insensibilidade, do dilatamento de pupilas, enfim, de quase todas as características da 
morte biológica

Materialização [do latim ma-

terial(e) + iz + ação]

1. Ato ou efeito de materializar. 
2. Propriedade do perispírito de se tornar visível e tangível.

Medianímico [do latim mediu 

+ anima + -ico] 

Qualidade do poder dos médiuns; faculdade de intermediário através dos recursos de sua própria 
alma.



A coluna “Foi Notícia” trará mensalmente publicações de matérias e textos extraídos de jornais antigos, 
voltados para a temática espírita. Neste espaço vocês escontrarão uma coletânea de acervos memoráveis, 
encontrados em jornais do passado e que nos contam muito da história do Espiritismo Brasileiro. 

MATÉRIA PUBLICADA NO ANO DE 1971.

Na hora do passe (1ª Parte – para os que recebem o passe)
Sendo o passe uma transmissão de energia fluídica para equilíbrio e 
reajuste da mente e do corpo físico do encarnado, nenhum receio ou 
medo deve acometer a quem dele recorre. É aplicado, de uma pes-
soa (o passista) à outra, com a assistência de Espíritos Superiores, em 
um ambiente sereno e sempre em clima de prece. Devemos, assim, 
observar pequenas regras para obtermos os melhores resultados e 
benefícios.
1) Na fila: 
a) Elevar o pensamento mantendo-se em silêncio e em prece;
b) Evitar conversas paralelas e, quando necessária, sempre em tom 
brando;
c) Manter o celular desligado;
2) Ao entrar na Câmara de Passe:
a) Encaminhar-se à cadeira indicada pelo Dirigente que estará à porta 
para conduzir os trabalhos com harmonia;
b) Deixar os objetos que traz nas mãos (bolsas, celulares, papeis, car-
teiras, livros, etc.) na cadeira ao lado ou, no local apropriado indicado 
pelo dirigente;
c) Não conversar com o passista. Não é necessário dar boa tarde, ou 
boa noite, etc. e nem agradecer pelo passe recebido. 
d) Se tiver alguma dúvida, é preferível tirá-la com o dirigente, enquan-
to está na fila, 
e) Sentar-se ereto, sem cruzamento de pernas ou braços;
f) Manter as mãos espalmadas (palmas para cima) para melhor cap-
tação dos fluidos;
g) Fechar os olhos (nada de anormal irá acontecer nem ocorrerá ne-
nhum tipo de manifestação). Apenas serão feitos movimentos com as 
mãos, pelo passista, para realinhar as energias dos chacras. A parte 
mais importante e vital do passe é feita pelos espíritos e não é visível 
aos nossos olhos. 

Portanto, mantenha-se calmo, relaxado, de olhos fechados e em pre-
ce.
h) Levante-se com calma, ao final do passe, assim que o passista co-
municar que “Pode seguir em paz”, ou outra expressão que indicar o 
fim da doação.
i) Não esquecer dos seus objetos evitando retornar para pegá-los e 
atrapalhar o trabalho que prossegue.
3) E se algo acontecer;
a) Como o passe mexe com as nossas energias, pode, às vezes, acon-
tecer de algum paciente, que tenha a mediunidade aflorada, ficar um 
pouco agitado, chorar, falar alto ou fazer movimentos bruscos. Nesses 
casos Não se desespere. Mantenha-se no local, em prece e de olhos 
fechados. Nada de mal acontecerá. O passista e o dirigente dos traba-
lhos saberão conduzir a situação e estarão, sempre, assessorados pela 
Espiritualidade Superior.
b) Se essa situação for com você, o passista simplesmente lhe pedirá 
para abrir os olhos e irá conversar um pouco lhe orientando o que 
fazer. Nada de pânico. Muitas vezes o simples medo do desconhecido 
nos leva a tomar atitudes insensatas.
4) O quê vestir;
a)Observe com cautela o que vai vestir no dia que for tomar um passe. 
Use roupas confortáveis, mas que não sejam justas, curtas ou deco-
tadas demais;
b) Cuide de sua higiene pessoal;
c) Não use perfumes fortes e nem em grandes quantidades. Você não 
está indo a uma festa.
Por fim, lembre-se que o PASSE é um tratamento e não um “passe 
de mágica”. Sua melhora só depende, efetivamente, de você; de sua 
persistência no tratamento e na mudança dos hábitos mentais e com-
portamentais. Persista na Fé. Creia sempre em Deus que Ele sempre 
estará do seu lado lhe ajudando e esperando que Seu filho seja feliz.



 
O QUE É CODIFICAÇÃO ESPÍRITA?

Codificar é reunir leis e normas em um só livro para facilitar a busca e o entendimento. Assim, como no catolicismo encontramos 
um Pentateuco - palavra de origem grega formada por penta, que significa “cinco”, e teuchos, traduzido por “pergaminhos”, cuja 
escrita foi atribuído à Moisés, e que são os cinco livros do Velho Testamento (Gênese, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio) 
também, no Espiritismo, vamos ter uma codificação; um Pentateuco, escrito e publicado por Allan Kardec na França no século XIX, 
num intervalo de 11 anos, constituído dos livros a seguir elencados, que são independentes, mas harmônicos entre si, fornece-
dores de informações completas e seguras para buscarmos nosso aprimoramento moral no 
equilíbrio das leis Divinas regentes do macro e do micro universo. São eles:

1º O LIVRO DOS ESPÍRITOS – 1857 (Manual que embasa toda a Doutrina Espírita explican-
do e esclarecendo, os enigmáticos princípios da imortalidade da alma, das leis morais, da 
vida presente e futura bem como da natureza dos espíritos e do seu intercâmbio com os 
homens). Escrito na forma de perguntas e respostas, dadas por Espíritos de alta linhagem 
através de diversos médiuns, para Allan Kardec que as ordenou e capitulou. É considerado 
a “pedra fundamental” da Doutrina Espírita.

2º O LIVRO DOS MÉDIUNS - 1861  (Guia dos Médiuns e dos Doutrinadores) trata dos tipos 
de manifestações e dos meios de comunicações com os espíritos no mundo invisível, mos-
trando os obstáculos e as dificuldades na prática e no desenvolvimento da Mediunidade . É 
um livro de suma importância para todos que desejam, de uma forma ou de outra, praticar 
ou, simplesmente, conhecer os mecanismos da mediunidade em suas diversas nuances.

3º EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO – 1864. Verdadeiro “Manual de Vida” cita e explica as lições morais, imutáveis e eternas, 
dadas por Jesus, mostrando o caminho para uma fé raciocinada, inabalável onde o Amor suplanta toda a dificuldade e ensina a 
viver num mundo sem egoísmo.

4º O CÉU E INFERNO – 1865(Justiça Divina Segundo o Espiritismo). Um verdadeiro paradigma entre a vida corporal e a espiritual, 
entre as penalidades e as recompensas, entre anjos e demônios, e entre o antes e o depois da morte. Dividido em duas partes 
sendo, a segunda, um registro de numerosas comunicações, classificadas por categorias ou tipos de espíritos (felizes, sofredores, 
entre outros) que exemplificam o que foi ensinado na primeira parte.

5º GÊNESE – 1868.  (que se refere aos Milagres e as predições Segundo o Espiritismo). Estudo sobre a natureza e a imutabilidade 
(não ab-rogação) das leis e Deus. Espiritismo e Ciência se completam. A Ciência, por si só, é impotente para explicar todos os fe-
nômenos, necessitando do Espiritismo como suporte e fundamentação. Já o Espiritismo, necessita da Ciência; das leis da matéria, 
para atingir os sentidos do mundo físico e se tornar convincente.
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RELIGIÃO DOS ESPÍRITOS
Chico Xavier - Pelo Espírito Emmanuel

Esta obra ditada pelo Espírito Emmanuel compõe um conjunto de quatro volumes cuja fina-
lidade é consultar a essência religiosa da Codificação Kardequiana, refletindo em torno das 
quatro primeiras obras básicas da Doutrina Espírita, cujo relacionamento é apresentado a 
seguir: 

1- Religião dos Espíritos » O Livro dos Espíritos
2 - Seara dos Médiuns » O Livro dos Médiuns
3 - O Espírito da Verdade » O Evangelho segundo o Espiritismo
4 - Justiça Divina » O Céu e o Inferno
Os comentários expostos nestas obras nos convidam à reflexão sobre a nossa responsabilidade 
diante do Espiritismo, em sua feição de Cristianismo redivivo.
O objetivo final desse conjunto de obras é reafirmar a necessidade crescente do estudo sistema-
tizado da obra de Allan Kardec – alicerce da Doutrina Espírita –, a fim de que mantenhamos o 
ensinamento espírita indene da superstição e do fanatismo que aparecem, fatalmente, em todas 
as agremiações com tendência ao exotismo e à fantasia.

         JESUS E ATUALIDADE
Divaldo Franco - Pelo Espírito Joanna de Ângelis

A partir do ano de 1989, o espírito Joanna de Ângelis, através da mediunida-
de de Divaldo Franco, passou a escrever obras de profundos conteúdos psico-
lógicos que ficaram conhecidas como: Série Psicológica de Joanna de Ângelis.
Os livros da Série Psicológica somam hoje 17 títulos que merecem um estudo aprofunda-
do por parte de todos que desejam conhecer mais a fundo a alma humana e a si mesmos. 
São eles:   Jesus e Atualidade (1989);  O Homem Integral (1990);  Plenitude (1990);  Momen-
tos de Saúde (1992);  Momentos de Consciência (1992);  O Ser Consciente (1993); Autodes-
cobrimento: Uma Busca Interior (1995); Desperte e Seja Feliz (1996); Vida: Desafios e Solu-
ções (1997); Amor, Imbatível Amor (1998); O Despertar do Espírito (2000); Jesus e o Evangelho à 
Luz da Psicologia Profunda (2000); Triunfo Pessoal (2002); Conflitos Existenciais (2005); Encon-
tro com a Paz e a Saúde (2007); Em Busca da Verdade (2009); Psicologia da Gratidão (2011).

Bibliografia do Pentateuco
05 livros fundamentais na Doutrina Espírita
Por Allan Kardec



ATIVIDADES REQUISITOS DIA/HORA

Campanha do Quilo Boa vontade e tolerância. 1º e 3º Domingo de cada mês – 8 h

Evangelização Infanto-Juvenil
Habilidades na área de educação e de ativi-
dades lúdicas. Boa interação com crianças 
e jovens.

Domingo – 16 h

Passes e vibração Ter feito o curso de passes.

Segundas e Terçasantes das reuniões  
públicas; 
Quartas e Sextas após as reuniões;  
Domingos antes e depois das reuniões.

Recepção e atendimento fraterno Ter feito o curso de passes e ser doutrina-
dor.

Segunda e Quarta – 19 h;
Domingo – 16 h

Assistência a gestantes Querer compartilhar saberes e acolher o 
próximo.

Quarta – 13 h 30 min e 
Um Domingo no mês

Trabalho mediúnico e doutrinário Ter feito todos os cursos
básicos e o de passes.

Segunda e Quarta – 19 h 45 min; 
Domingo – 16 h

Instrutor e dirigente de reunião Ter feito os cursos básicos e de passes. Para 
instrutor, experiência e comunicação.

Nos dias de curso e de reunião no auditó-
rio.

Assistência às vovozinhas da Casa 
dos Humildes

Formação na área da saúde. Para lazer, 
nenhum requisito. De acordo com a disponibilidade.

Biblioteca e Livraria Ser trabalhador da Casa Antes das reuniões públicas.

TI e eletroeletrônicos, manutenção Habilidade na área e vontade de aprender. Antes das reuniões públicas.

Notas e cupons fiscais Boa vontade e satisfação de ajudar. De acordo com a disponibilidade.

CURSOS

Segunda-feira 19 h 45 min
Sala 1 – Curso de Passe
Sala 2 – Curso Trabalhadores: ESTEM
Sala 3 – Iniciantes Curso de Mediunidade

Terça-feira
(a cada 15 dias) 19 h 45 min

EADE – Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
ESDE – Estudo Sistemático da Doutrina Espírita

Quarta-feira 19 h 45 min
Sala 1 – Iniciantes Básico do Espiritismo
Sala 2 – Curso Trabalhadores: Doutrinação
Sala 3 – Iniciantes Curso de Doutrinação

REUNIÕES PÚBLICAS
Segunda-feira 19 h 45 min Reunião de Consulta espiritual.
Terça-feira 20 h Reunião Pública de Estudo de “O Livro dos Espíritos”.

Terça-feira 20 h Reunião de Vibrações Espirituais.

Quarta-feira 19 h 45 min Reunião Pública de Desobsessão.

Quinta-feira (apenas a 1ª do mês) 19 h 45 min Desobsessão dos Trabalhadores da Casa.

Sexta-feira

20 h

Reunião Pública de Estudos Espíritas: 
1ª Sexta do mês: André Luiz e a Vida no Plano Espiritual; 
2ª Sexta: Allan Kardec, o educador e o codificador; 
3ª sexta: A Psicologia Espírita com Joanna de Ângelis; 
4ª sexta: A Filosofia Espírita na Obra de Leon Denis e de Herculano 
Pires.

Domingo 16 h Reunião Pública de Estudo de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”.
Domingo 16 h Evangelização Infantil e Reunião da Juventude Espírita.

ATIVIDADES


