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É PRECISO VIGIAR OS PENSAMENTOS

Aline Etiene de Arruda Jordão

Tem momentos na vida que parece que tudo está fora de con-
trole. A inflação dispara, a cotação do dólar sobe, a crise au-
menta, o trânsito piora, a violência se alastra como pólvora... 
Estamos à mercê desses acontecimentos que são relativamente 
externos a nós, mas que interferem diretamente nas nossas vi-
das. Tais acontecimentos, porém, estão fora de nosso controle.

Tentamos então controlar os outros, aqueles que estão mais 
próximos de nós, como nossos filhos, cônjuges, familiares e 
amigos. Queremos que pensem a ajam da mesma forma que 
nós pensamos e agimos. Se não seguem nossa cartilha... Pron-
to! Ficamos decepcionados. Dizemos: “Porque fulano ou fulana 
não pensa igual a mim?”

Por outro lado, tentamos controlar nossas reações, e pensamos 
ser bem mais fácil, já que pertencem a nós: nossa falta de pa-
ciência, nossa raiva, nossa frustração... Mas, como são difíceis 
de controlar!

René Descartes, filósofo e matemático francês, disse que; “Não 
há nada que dominemos inteiramente a não ser os nossos 
pensamentos”. Sim, é possível dominar nossos pensamentos, 
inclusive os maus, contudo é uma tarefa muito difícil e requer 
treinamento. 

Primeiro, dada a velocidade em que chegam. Tanto os que são 
oriundos da nossa mente (não confundir mente com o cérebro, 
pois este último é tão somente um órgão físico), ou aqueles que 
nos são “postos” por espíritos imperfeitos. Ernesto Bozzano, es-
critor espírita, na obra Pensamento e Vontade, esclarece que o 
pensamento e a vontade são forças plásticas e organizadoras 
elaboradas pela mente do Espírito. Portanto, o pensamento não 
é função do cérebro, pois este apenas executa os comandos da 
mente.

Segundo, devido às nossas próprias imperfeições, que não nos 
permite um bloqueio rápido e eficaz para censurar os maus 
pensamentos.

Jesus já disse: “Vigiai e orai para não cairdes em tentação” (Mt. 
26:40-41). Os pensamentos também são meios de se fazer o 
mal. Ao aceitarmos os maus pensamentos impostos por espíri-
tos imperfeitos, podemos estar alimentando alguma obsessão, 
fortalecendo ainda mais os laços que nos prendem aos espíritos 
obsessores. Produzindo nós mesmos os maus pensamentos, es-
tamos contribuindo para aumentar a pesada camada de energia 
magnética emanada por espíritos encarnados e desencarnados, 
na chamada psicosfera do planeta Terra.

Esta camada de energia magnética tão “poluída” que nós não 
vimos, mas que pode ser percebida por pessoas com maior sen-
sibilidade, ocorre devido às más vibrações, ou seja, aos maus 
pensamentos emanados por indivíduos que se comprazem no 
mal. A Terra quando atingir o grau de Planeta de Regeneração 
na escala dos mundos terá uma psicosfera menos densa, mais 
leve do ponto de vista espiritual, porque será construída a partir 
dos pensamentos e vibrações de espíritos de grau moral mais 
elevado. 

A transição planetária é um período saneador do planeta. Os 
espíritos encarnados e desencarnados que desejarem a evolu-
ção no orbe terrestre deverão, por um esforço constante, pro-
curar estar sempre em sintonia com o bem, semeando práti-
cas, sentimentos e pensamentos elevados, sob a inspiração do 
Evangelho de Jesus.

Encontramos no Evangelho Segundo O Espiritismo (Cap. XVIII, 
item 6): “A verdadeira pureza não está somente nos atos; está 
também no pensamento, porquanto aquele que tem puro o co-
ração, nem sequer pensa no mal” .

Kardec conclui: “Em resumo, naquele que nem sequer concebe 
a ideia do mal, já há progresso realizado; naquele a quem essa 
ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-
se; naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento 
se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, 
o trabalho está feito; no outro, está por fazer-se. Deus, que é 
justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade 
dos atos e dos pensamentos do homem”.

Há coisas que não podemos nem devemos controlar. Porém, 
nossos pensamentos são passíveis de controle. É dever de to-
dos nós que buscamos a reforma íntima vigiar nossos pensa-
mentos, contribuindo, assim, para formar uma psicosfera mais 
limpa em volta no nosso orbe. É importante lembrar que em 
todos os momentos a prece é um recurso infalível. Vigiai e Orai. 
Fiquem com Deus.

Idiossincrasia [do 
grego idiosygkrasía]

Característica que individualiza o ser, a 
sua maneira peculiar de ver, de sentir 
e de reagir. O estilo de uma pessoa é o 
somatório de suas idiossincrasias.

Kardecismo [kardec 
+ -ismo]

É a obra pessoal daquele que adotou 
o pseudônimo de Allan Kardec, a sua 
maneira de entender e teorizar os 
ensinamentos dos Espíritos da Codifi-
cação, diferente de Espiritismo que é 
a doutrina dos Espíritos, contida nas 
obras codificadas pelo referido mis-
sionário, na qualidade de instrumento 
encarnado.

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 fri-
gidez corporal, da insensibilidade, do 
dilatamento de pupilas, enfim, de quase 
todas as características da morte bioló-
gica.

Magnetismo [do 
francês magnétis-

me]

1. É o processo pelo qual o homem, 
emitindo energia do seu perispírito, 
age sobre outro homem, bem como 
sobre todos os corpos animados ou 
inanimados. 2. O magnetismo, chama-
do também de magnetismo animal, 
pode ser assim definido: ação recípro-
ca de dois seres vivos por intermédio 
de um agente especial chamado fluido 
magnético.



HIPPOLYTE LÉON DENIZARD RIVAIL, nasceu em 03 de outubro de 1804, em Lyon, França 
em uma família de orientação católica tendo, desde cedo, demonstrado interesse no es-
tudo das ciências e da filosofia. Foi pedagogo, professor, autor e tradutor francês, além 
de ser o responsável pela codificação e sistematização da Doutrina Espírita. Adotou o 
Pseudônimo de Allan Kardec para possibilitar uma diferenciação da autoria entre seus 
trabalhos pedagógicos e a codificação Espírita, além de ter sido o criador do neologismo 
– Espiritismo. Foi discípulo admirador de Johann Heinrich Pestalozzi, famoso reformador 
educacional de grande notoriedade e influência até os dias atuais, tendo estudado na 
Escola Pestalozzi, no castelo de Yverdon-les-Bains -Suiça.
 
Aluno disciplinado e com dons para a magistratura, aos 14 anos já ensinava aos colegas 
ao criar cursos gratuitos como forma de incentivo e ajuda. Bacharelou-se em ciência e le-
tras aos 18 anos quando retornou então ao seu país natal. Foi poliglota conhecendo com 
maestria os idiomas: francês, alemão, inglês e holandês e de dominar, perfeitamente, os 
idiomas italiano e espanhol. 

Em 1824 volta a residir em seu país natal quando publica um plano de aperfeiçoamento 
do ensino público visando qualidade e didática nas escolas. Casa-se com Amélie Gabrielle 
Boudet em 06 de fevereiro de 1832. A partir de 1834 passa a traduzir do alemão para o francês, as obras de François Fénelon, de-
dicando-se, também, a democratização do ensino público, lançando diversas obras sobre educação.  Torna-se membro de diversas 
sociedades acadêmicas como a Academia Real de Arras e da Real Academia de Ciências Naturais. Entre o período de 1835 a 1840, 
mantém em sua própria residência, cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia Comparada, Astronomia, Matemática, Fisiologia, 
Retórica e Francês.Foi em meados de 1854 que ouviu, pela primeira vez, sobre o fenômeno das “mesas girantes”, através do amigo 
Fortier, que já era conhecido como um grande magnetizador, só vindo, entretanto, a frequentar as reuniões onde tais fenômenos 
ocorriam em 1855. A seguir toma conhecimento da escrita mediúnica (psicografia) passando, então, ele mesmo, a se comunicar 
com os espíritos. Nesse trabalho tem a orientação de um espírito que se intitula um “espírito familiar” que vem a lhe informar, 
mais tarde, de já o conhecer desde os tempos das Gálias, quando então fazia uso do nome Allan Kardec. Surge aí o pseudônimo 
adotado, sob o qual publica as obras da codificação Espírita. Convencido enfim da veracidade da intervenção dos espíritos, Kardec 
passa a se dedicar a pesquisa e ao estudo empírico de uma estruturação para a compreensão da dimensão espiritual e interior do 
homem, integrando valores científicos, filosóficos e moral. 

Em 18 de abril de 1857 lança “O Livro dos Espíritos” - Princípios da Doutrina Espírita e, logo 
após, em 1º de janeiro de 1858, a Revista Espírita fundando, nesse mesmo ano, a primeira 
sociedade espírita regularmente constituída com o nome de “Sociedade Parisiense de Estudos 
Espíritas”. Passou os últimos anos de sua vida dedicando-se à divulgação e defesa do Espiritis-
mo vindo a falecer aos 64 anos a 31 de março de 1869 quando se dedicava a uma obra sobre as 
relações entre o Magnetismo e o Espiritismo, em decorrência da ruptura de um aneurisma.Está 
sepultado, em Paris, no Cemitério do Père-Lachaise tendo, em cima de sua lápide os dizeres: 
“Nascer, morrer, renascer ainda e progredir cem cessar, tal é a lei”, que era o seu lema.

Além do “Livro dos Espíritos”, Princípio da Doutrina Espírita (18 de abril de 1857), mais outros 
quatro foram lançados formando a obra fundamental do Espiritismo – ou melhor, Pentateuco 
Espírita que são:
• O Livro dos Médiuns – ou guia dos Médiuns e dos Evocadores, publicado em janeiro de 1861;
• O Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 1864;

•  Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, em agosto de 1865;
• A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, em janeiro de 1868.

Além desses, ainda sob o pseudônimo de Kardec, publicou mais outras cinco obras comple-
mentares. São elas:
• Revista Espírita (periódico de estudos psicológicos), publicada mensalmente de 1º de janeiro 
de 1858 a 1869;
• O que é o Espiritismo? (resumo sob a forma de perguntas e respostas), em 1859;
• Instrução prática sobre manifestações Espíritas – substituída pelo Livro dos Médiuns;
• O Espiritismo em sua expressão mais simples, em 1862;
• Viagem Espírita, de 1862;

E, ainda, após seu falecimento, os livros:
• Obras Póstumas, em 1890;
• O principiante Espírita; e
• A Obessão.



MATÉRIA PUBLICADA EM 01/02/1948, DIVULGANDO PALESTRA DE ELIAS SOBREIRA, 
FUNDADOR DA CASA DOS HUMILDES

NOTA: 

Discurso pronunciado pelo amigo Camille Flammarion, duran-
te seu sepultamento.

“Voltaste a esse mundo donde viemos e colhes
o fruto de teus estudos terrestres. Aos nossos
pés dorme o teu envoltório, extinguiu-se o teu
cérebro, fecharam-se-te os olhos para não
mais se abrirem, não mais ouvida será a tua
palavra...Sabemos que todos havemos de 
mergulhar nesse mesmo último sono, de volver 
a essa mesma inércia, a esse mesmo pó. Mas
não é nesse envoltório que pomos a nossa
glória e a nossa esperança. Tomba o corpo, a
alma permanece e retorna ao Espaço.
Encontrar-nos-emos num mundo melhor e no
céu imenso onde usaremos das nossas mais
preciosas faculdades, onde continuaremos os
estudos para cujo desenvolvimento a Terra é
teatro por demais acanhado (...) Até à vista,
meu caro Allan Kardec, até a vista!”

-Camille Flammarion



 
“O que é uma SESSÃO ESPÍRITA?”

 
Segundo o dicionário espírita, é a reunião de pessoas numa Casa Espírita, com o objetivo do estudo e da prática da Doutrina dos 
Espíritos. Pode ser pública, como as sessões doutrinárias e de passes, ou privada, como as mediúnicas de orientações dos Espíri-
tos, de desobsessão ou de educação e desenvolvimento da mediunidade.
A finalidade da Sessão espírita é o de ajuda tanto ao ente desencarnado quanto ao encarnado que se encontram em situações de 
sofrimento e aflição.
As sessões espíritas são realizadas, rigorosamente, em dias e horários determinados pelas Casas Espíritas, alicerçadas na doutrina 
pura, onde participam pessoas preparadas sempre com o propósito cristão de auxílio e caridade. Não há pagamento para esse 
serviço, mas requer, dos médiuns que dela participam, uma conduta de respeito, preparação, autodisciplina e o estudo constante 
da doutrina, bem como que sejam vinculados à Casa (Centro Espírita) onde frequentam.
Existe uma padronização (dias e horários determinados pelo regulamento de cada Centro Espírita) 
e certa complexidade para a execução dos trabalhos uma vez que, tanto no plano terrestre quanto 
no espiritual, há o empenho na preparação, proteção e vigilância da(s) sala(s) onde se dará o aten-
dimento. Esta preparação começa bem antes do horário marcado e não pode ser negligenciada 
nem levada sem os cuidados especiais necessários.
Quanto aos médiuns participantes (de incorporação e médiuns doutrinadores) devem procurar 
ter um dia equilibrado evitando discussões, raivas e agitações diversas. Devem estar muito bem 
preparados física, mental e espiritualmente.
Os trabalhos iniciam e terminam sempre com uma prece e há a supervisão de um dirigente para 
eventuais dificuldades que surjam. Silêncio é fundamental bem como respeito, elevação moral e 
adaptação a um ambiente muito bem preparado por mentores espirituais.











NA HORA DO PASSE
(2ª Parte – para os que transmitem o passe)

Na edição anterior (CH Notícias setembro 2015) falamos de como agir quando queremos receber um passe. Agora vejamos alguns 
cuidados para os médiuns passistas. 

1) Antes dos trabalhos de passe: 
a) Procurar ter um dia equilibrado, evitando contrariedades bem como os noticiários de rádio e televisão com conteúdo imoral e 
violento; 
b) Manter o pensamento elevado durante todo o dia;
c) Não fumar, não fazer uso de bebidas alcoólicas, não comer carne e nem comidas pesadas de difícil digestão.

2) Ao entrar na Câmara de Passe (antes do início dos trabalhos):
a) Desligar o celular;
b) Encaminhar-se à cadeira e, em prece, fazer pequena meditação para acalmar a mente, relaxar o corpo e entrar em sintonia 
com o plano superior;
c) Fazer silêncio respeitando o colega que também se encontra em preparação;

3) Ao entrar na Câmara de Passe (com o início dos trabalhos):
a) Ao sinal do dirigente dos trabalhos fazer a prece coletiva inicial;
b) Posicionar-se, em pé, no lugar escolhido para aplicar o(s) passe(s);
c) Receber o paciente ajudando-o a sentar-se corretamente, verificando se pernas e braços estão descruzados e as palmas das 
mãos viradas para cima solicitando (se for o caso), que o mesmo retire seus objetos pessoais do colo colocando-os em local apro-
priado;
d) Ponha-se a uma distância confortável do paciente. Nem muito longe, evitando dores e cansaço desnecessário, e nem muito 
perto para não intimidar quem recebe o passe.
e) Em voz baixa, mas de forma audível ao paciente, solicitar que ele eleve o pensamento e faça uma prece;
f) Aplicar o passe conforme o padrão estudado na Casa com tranquilidade, fé e certeza da ajuda espiritual presente;
g) Informar ao paciente o fim do passe dizendo-o que já pode “seguir em paz” e verificando se ele levou seus pertences.
h) Evitar tocar a pessoa ou falar alto demais. Às vezes ela pode estar muito concentrada. Simplesmente repita que já pode sair.
i) Mantenha sempre um sorriso na chegada e saída do paciente. Muitos estarão recebendo o passe pela primeira vez e podem 
estar assustados e ansiosos sem saber como agir ou como se comportar. Ajude-o. 
 
4) E se algo acontecer: 
a) Simplesmente, e sem desespero, peça ao paciente que abra os olhos e converse um pouco, procurando ver se ele está cons-
ciente. Acalme-o. Peça para respirar com calma e que procure relaxar.
b) Se tudo estiver tranquilo repita todo o procedimento do passe;
c) Se o paciente apresentar sinais de incorporação chame o dirigente dos trabalhos que irá ajudar aplicando passes adequados e 
realizando os procedimentos necessários. Fique em prece;
d) Se a situação acima apresentada não for com a pessoa em quem você está aplicando o passe, continue seu trabalho com tran-
quilidade. Se necessário acalme o paciente à sua frente se ele apresentar medo ou preocupação. Informe-o que tudo está sob 
controle e que não há do que se preocupar ou temer.

5) O quê vestir:
a) Observe com cautela o que vai vestir no dia que for dar um passe. Use roupas confortáveis, mas que não sejam justas, curtas 
ou decotadas demais;
b) Não use adornos que possam fazer barulhos e prejudicar a concentração e a harmonia dos trabalhos
c) Cuide de sua higiene pessoal;
d) Não use perfumes fortes e nem em grandes quantidades.
 
Médiuns passistas; lembrem-se de que a aplicação do PASSE é um trabalho de caridade e de doação de energia onde, mais do 
que beneficiar, ajudar e demonstrar amor e fraternidade, também somos beneficiados com fluidos benéficos que nos revigoram 
e nos trazem paz e muitas energias salutares.
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Bibliografia do Pentateuco
05 livros fundamentais na Doutrina Espírita
Por Allan Kardec

PENSAMENTO E VONTADE 
Ernesto Bozzano

Valendo-se de inúmeras experiências científicas, Ernesto Bozzano demons-
tra que o pensamento e a vontade são duas forças plásticas e organizadoras. 
 
Formas-pensamento podem ser projetadas objetivamente (ideoplastia), sejam dos se-
res humanos, sejam dos Espíritos, tornando-se visíveis por médiuns videntes e tam-
bém por intermédio da fotografia escotográfica, isto é, a fotografia obtida na escuridão. 
 
Através do estudo dos fenômenos metapsíquicos, fica provado que o pen-
samento não é função do cérebro: este, sim, é condicionado por aquele. 
Confirma-se a existência e a sobrevivência da alma, demolindo o materialis-
mo científico e conferindo à idéia espírita “uma solidez científica inabalável”.

NA ERA DO ESÍRITO 
Espíritos Diversos (Francisco Cândido Xavier - J. Herculano Pires)

Este é o segundo dos quatro livros integrantes da série “Na Era do Espírito”, que contém 
estudos e dissertações sobre os principais problemas que afligem o ser humano. 
Os temas propostos pelos irmãos encarnados foram respondidos por Emmanuel e ou-
tros trabalhadores do plano espiritual, através da mediunidade de Chico Xavier, e em 
seguida comentados pelo filósofo e escritor espírita J. Herculano Pires, que abordou por 
novo ângulo cada assunto tratado.
Esta obra constitui valioso material de estudo doutrinário para todos os que se interes-
sam pelos problemas relacionados à nossa evolução espiritual.

Livros que compõem a série “Na Era do Espírito”:
Chico Xavier Pede Licença (1972), Na Era do Espírito (1973), Astronautas do Além (1974), 
Diálogo dos Vivos (1974).



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


