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Reflexão a luz dos Estudos Espiritas: A indignação popular 
diante da violência urbana 

“Lançai para diante o olhar; quanto mais vos elevardes pelo 
pensamento, acima da vida material, tanto menos vos magoa-

rão as coisas da Terra” 1

Todos os dias chegam aos nossos ouvidos alguma notícia so-
bre violência urbana, seja do nosso bairro, da nossa cidade ou 
de outras localidades do país. Quem não tem um amigo ou co-
nhecido que já teve o carro roubado? Ou que presenciou um 
assalto na via pública? Ou dentro de um transporte coletivo 
presenciou assaltos ou atrocidades, cujas lembranças causam o 
envenenamento imediato das funções estomacais?  
Os fatos chegam recheados de frases de efeito: Aonde vamos 
parar? Esse mundo tá perdido! Soubesse o que aconteceu ali na 
esquina? Como se já não fosse o suficiente, os jornais do meio 
dia que se ocupam exclusivamente com a temática da violên-
cia urbana. Jornais que fazem o levantamento do máximo de 
crimes ocorridos na capital e nas regiões metropolitanas do Es-
tado dando-nos a impressão de estarmos mergulhados no caos 
da barbárie humana. 
São essas vibrações envenenadas de angustias, sofrimento e 
medo que adentram os lares e os pensamentos daqueles que 
se dispõe a dar audiência ao crime. 
Sobre isto, é importante salientar os esclarecimentos que Allan 
Kardec nos concede, no Livro da Gênese2  quando relata que 
estamos mergulhados na “atmosfera espiritual terrestre, a qual 
é formada pelos fluidos mais próximos da materialidade e por 
consequência menos puros” sendo esses fluidos veículos do 
pensamento podendo este ter as propriedades modificadas, 
de acordo com a vibração emitida pelos sentimentos que per-
meiam esses pensamentos.
De posse deste esclarecimento, não fica difícil se dar conta da 
qualidade dos fluidos que circulam quando estamos nos ocu-
pando de conversações que reavivam em nossa tela mental o 
momento de um crime. 
Desta forma, é importante entender que os fluidos que nos 
cercam se impregnam por aquilo que compõe o nosso pen-
samento. Assim, Allan Kardec3   detalha a composição desses 
fluidos sob o aspecto moral, exemplificando que os fluidos “car-
regam a marca do sentimento do ódio, da inveja, do ciúme, do 
orgulho, do egoísmo, da violência, da hipocrisia, da bondade, 
da benevolência, do amor, da caridade, da doçura, etc.;” o que 
consequentemente é capaz de despertar sensações físicas no 
indivíduo por possuírem também propriedades de base física, 
podendo ser “excitantes, calmantes, penetrantes, adstringen-
tes, irritantes, dulcificantes, suporíferos, narcóticos, tóxicos, 
reparadores, eliminadores; tornam-se força de transmissão ou 
de poluição, etc.”.
Assim, podemos imaginar os efeitos que uma psicosfera enve-
nenada por pensamentos de revolta e medo causa em um indi-
víduo. Alguns conseguem abstrair-se das informações com faci-
lidade, outros lotam os consultórios psiquiátricos descrevendo 
sintomas ligados à síndrome do pânico. Para tanto, entendemos 
que em cada indivíduo as causas dos transtornos psicológicos 
podem surgir de fatores físicos e/ou espirituais, e que para cada 
caso existem fatores específicos. Contudo, Henrique Del Nero, 
psiquiatra e filósofo, chefe do Departamento de Ciência Cog-
nitiva da USP, afirma que: “A violência deixa as pessoas mais 
neuróticas. Existe uma inteligência contra a violência, mas o 
organismo fica ansioso quando não consegue descobrir uma 
solução inteligente, seja mística, crédula etc.; 4”.
Baseando-se nesse aspecto podemos apontar os conhecimen-

tos que a Doutrina Espirita nos concede como a solução inteli-
gente para lidar com as aflições que nos abate no cotidiano. Foi 
também sobre este aspecto que Allan Kardec nos alertou que 
o Espiritismo se bem compreendido, é um preservativo contra 
a loucura e o suicídio5. Apontamos os conhecimentos espiritas 
não como um emplasto momentâneo, mas como uma solução 
inteligente de lidar com nossas aflições. 
O Espiritismo nos concede o conhecimento da fé raciocinada e 
a confiança na justiça de um Deus soberanamente justo e bom. 
O consolador prometido por Jesus6 vem despertar em nossa 
consciência as palavras do Cristo e assim nos lembrar de que 
existem as Leis e a justiça de Deus. E que tudo que nos indigna 
na justiça dos homens seremos saciados pela justiça divina7. 
Porém, independente da nossa admissão para as questões con-
traditórias ao nosso brio, os ensinamentos do Espiritismo vem 
nos lembrar de, que aquele criminoso que roubou que praticou 
barbáries, enganado pela confiança de uma vida apenas ma-
terial, é nosso irmão em Cristo Jesus. Foi também por ele que 
Jesus disse que nenhuma ovelha se perderá8. Ele, o criminoso, a 
quem nossa indignação convertida em ira, deseja mentalmente 
que encontre a desgraça, seja na fatalidade de uma vingança 
ou no improbo de uma cela imunda. São nesses momentos de 
revolta, que fazemos pouco das Leis de Deus e da justiça que 
nos adverte que a cada um será dado segundo suas obras, por 
que Deus não faz acepção de pessoas9.  
  Sobre este ponto a educadora Heloísa Pires ao expla-
nar sobre a obra de Herculano Pires: Os três caminhos de Héca-
te, chama-nos atenção a respeito dos indivíduos que se perdem 
nos caminhos do crime: 
[...] Pobres criaturas que se julgam tão espertos, estão se afun-
dando num lamaçal de dor, [...] criando o seu próprio inferno, 
incapazes de pensar em longo prazo tentando resolver seus 
problemas já no aqui, no agora. E há de conte-los, há de ter 
instituições boas, não depósitos de indivíduos desajustados, 
grandes fazendas para auxilia-los na libertação das paixões in-
feriores, na mudança de hábitos10. 
À afirmação visionária de Heloísa Pires, sobre a possibilidade de 
uma solução de reabilitação que não sejam os depósitos de in-
divíduos desajustados, pode parecer uma utopia aos indivíduos 
fatigados pela realidade conhecida. Contudo, no que tange a 
questão da retirada do criminoso da sociedade para preservar 
os cidadãos, e para que o mesmo possa quitar os débitos da in-
fração contra as Leis dos homens; a humanidade terrestre nos 
mostra que ainda não conseguiu direcionar o progresso para 
executar sentenças que realmente atendam a finalidade de re-
abilitar e reinserir o criminoso na vida social.
No entanto, os estudos espiritas nos mostra que não existem 
criminosos irrecuperáveis perante as Leis de Deus e que todos, 
cedo ou tarde encontrarão o arrependimento, a expiação e a 
vontade de repararem seus crimes e se reajustarem perante as 
Leis que regem o universo11. É na reencarnação que é concedi-
do ao indivíduo uma nova oportunidade de seguir o caminho 
do bem. “De vez que, por todo o erro que viemos a perpetrar 
contra as leis do amor voltaremos por determinação misericor-
diosa de Deus, o amor supremo, a circunstância, a posição e as 
dimensões do erro cometido. A fim de aprendermos a corrigi, 
reconstruir, refazer e reajustar”12. 
Quantos criminosos do passado lamentaram os seus crimes, 
em estadia no plano espiritual, e hoje revestido no corpo do 
homem de bem tentam trilhar a vida no caminho honesto? 
Quem sabe quantos de nós hoje estamos nessa mesma marcha 
beneficiado pelo véu do esquecimento?
Então, não adianta nos aterrorizarmos diante da impunidade, 
das fugas em massa dos presídios, da violência urbana presente



Nicolas CamilleFlammarion, o poeta das estrelas, nasceu aos 07 meses em Montig-
ny- Le-Roy, (Haute Marne) á uma hora do dia 26 de fevereiro, um sábado de 1842, 
vindo a desencarnar em Juvissy no mesmo país - França, a 3 de junho de 1925.
Seu nome recebeu influência romana (Flammarion – “aquele que leva a luz”). Era o 
mais velho de 04 filhos de uma modesta família de lavradores e sempre revelou uma 
inteligência excepcional.Aos 05 anos sabia ler, escrever e já dominava princípios ru-
dimentares da gramática e da aritmética tornando-seo primeiro aluno da classe na 
Escola Comunal onde estudava. Seu primeiro mestre foi o Senhor Crapeleta quem 
tinha muito respeito e admiração.
Sua mãe pensando que a carreira eclesiástica pudesse ser um caminho seguro,co-
loca-opara estudar latim com o vigário Lassalle com quem Flammarion conhece o 
Novo Testamento e a Oratória. Já nas aulas de religião aprende que uma só coisa 
é necessária: “a salvação da alma”, e a lição que mais os mestres falavam: “De que 
serve ao homem conquistar o Universo se acaba perdendo a alma?”.  Foi educado 
em Langres e o padre Mirbelé quem lhe ensina a beleza da ciência e da grandeza da 
Astronomia
Em 1856, após uma epidemia de cólera, e por sérias dificuldades financeiras seus 
pais foram obrigados a entregarem tudo aos credores tendoa família de se muda 
para Paris. Flammarion contava então com 14 anos de idademas, de forma madura, reconhece no pai, o mais belo exemplo de 
energia e trabalho. Tinha o pai como modelo de dignidade.
Para manter-se,depois de muito procurar, começa a trabalhar como aprendiz auxiliar de gravador recebendo como pagamento 
casa e comida. Trabalhava de 15 a 16 horas por dia e vivia em péssimas condições, dormindosem conforto e tendo uma péssima 
alimentação. Além do mais o trabalho era áspero e difícil tendo um tirano como patrão que o tratava com rigidez e severidade além 
de insistir em exigir-lhe agilidade no serviço.

nos assaltos e nos latrocínios que nos angustiam. Não adianta 
praguejar contra o criminoso, nem buscar frases de fuga da re-
alidade dizendo que gostaria de mudar para bem longe, morar 
em outro país. Isso por que, não devemos nos preocupar em 
mudar de país para fugir da violência. Devemos nos preocupar 
em participar do processo de regeneração do planeta13 como 
um todo, uma vez que sobre isto, Jesus também nos alertou 
que os mansos herdarão a terra14. 
A partir dos conhecimentos fornecidos pelo Espiritismo pode-
mos entender que para todo o efeito existe uma causa15, não é 
diferente para os acontecimentos vulgares do dia a dia.  Assim 
relata Allan Kardec:
Os acontecimentos vulgares da vida privada são, o mais fre-
quentemente, a consequência da maneira de agir de cada um; 
este, vencerá segundo as suas capacidades, sua habilidade e 
sua perseverança, sua prudência e sua energia, onde um  outro 
fracassará pela sua insuficiência; de sorte que se pode dizer que 
cada um é o artificie de seu próprio futuro, que nunca é subme-
tido a uma cega fatalidade, independente de sua pessoa. Co-
nhecendo o caráter de um indivíduo, pode-se facilmente predi-
zer-lhe a sorte que o espera no caminho em que se empenha16. 
Desta forma, fica claro que para a resolução da violência urba-
na, existem fatores que dependem de nós como: a perseveran-
ça, a prudência e o nosso caráter incidindo sobre o modo de 
agir com o outro. E existem fatores que depende do outro, so-
bretudo no que tange o conhecimento de que existe vida além 
da vida. Que aquele que vive o imediatismo da vida presen-
te, tentando saciar os vícios e as vontades matérias do mundo 
material insaciável, fatalmente vai se direcionar ao escabroso 
caminho do mal, por que aparentemente para nós, não existem 
limites para os enganos dos vícios e das paixões inferiores.      
Entretanto, Deus que é inteligência suprema, observa os pas-
sos de suas criaturas como pai observa o filho que insiste em 
seguir por caminhos tortuosos, sabendo que uma experiência 
de errose transforma em dor e aprendizado e uma experiência 
de acerto se transforma em amor e aprendizado. Cabe a nós 
escolher o caminho a percorrer, por que todos estão fadados a 
seguir a mesma marcha do progresso: “Do átomo ao arcanjo17”. 

Basta escolhermos, se continuamos essa marcha hoje ou daqui 
a alguns séculos.
Nota da autora: A composição do referido texto tem o simples 
objetivo de compartilhar com os amigos as leituras e estudos 
efetuados sob a luz do espiritismo. Abordando tema do nosso 
cotidiano, sacio assim, a vontade de compartilhar o entendi-
mento construído para que todos possam beber da fonte do 
conhecimento.

Elisangela Gusmão
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Morou em Paris no último piso de uma casa na esquina da RueCassine com a Avenida do Observatório onde viveu as maiores tris-
tezas e decepções como também as grandes alegrias de sua vida. Nesta casa foi também onde escreveu suas maiores obras e onde 
viveu com sua preciosa secretária e esposa.
Desejoso de continuar seus estudos de matemática, inglês e latim se matricula na Associação Politécnica de Paris, onde estuda, à 
noite, gratuitamente. E, para conseguir obter o bacharelado complementa seus estudos em casa, sozinho à luz da lua já que nem 
sempre tinha vela para iluminar os livros.
Era um impaciente pelo saber e, irrequieto, buscava ocupar todo o tempo disponível com aprendizados diversos. Assim, ingressa 
na Escola de desenho dos frades da Igreja de São Roque, a qual frequentava todas as quintas-feiras.
O único dia da semana que tinha livre era o domingo que tratou logo de ocupá-lo assistindo as conferências feitas pelo abade sobre 
Astronomia, a matéria que mais gostava de estudar.
Era muito feliz apesar da vida difícil que levava, de estudar demais, e de trabalhar em exagero.E, ainda assim, se queixava muito de 
que o tempo não lhe deixava fazer um décimo daquilo que desejava. 
A primeira obra que escreveu foi “O Mundo antes da Aparição dos Homens”, o que fez aos 16 anos de idade, escrevendo, logo em 
seguida “Cosmogonia Universal”, um livro de quinhentas páginas.
Sempre contou com a amizade do irmão e melhor amigo, Ernest Flammarion que, sendo livreiro e fundador das EdiçõesFlamma-
rion,publicavatodos os seus livros. 
Ainda com 16 anos (1858), num domingo, ao desmaiar durante a missa é atendido pelodoutor EdouvardFornié. Este, ao ver em 
cima da sua cabeceira um manuscrito do livro “Cosmogonia Universal” acha que é uma obra muito interessante e promete-lhe 
uma colocação no Observatório de Paris como aluno de Astronomia no Departamento de cálculo do “Bureau des Longitudes”. Se-
ria uma excelente oportunidadese não fosse o diretor,Levèrrier, que não admitiu a ideia de um rapazola acompanhá-lo em estudos 
de ordem tão transcendental passando a persegui-lo duramente.
Em 1862 não aguentando mais as perseguições, deixa o Observatório de Paris publicando, no mesmo ano, a sua obra “Pluralidade 
dos Mundos Habitados”, atraindo a atenção de todo o mundo estudioso.
A partir de então, começa a escrever livros populares de astronomia que viriam a ser traduzidos para diversas línguas além de uma 
série de revistas cientificas e astronômicas. Dedicou-se a deixar para a humanidade maravilhosos ensinamentos sobre as regiões 
silenciosas do infinito.
Em 1874 casa com SylvieFlammarionmas em 1919 fica viúvo e volta a se casar com GabrielleCamilleFlammarion (Gabrielle Re-
naudot em solteira). Em 1882funda a revista L´Astronomie que é editada até hoje e que provocaria o surgimento do Boletim As-
tronômico do Observatório de Paris. Em 1883 funda o Observatório de Juvisy-sur-Orge, onde passou a realizar seus trabalhos de 
astronomia, climatologia e meteorologia. Foi também seu diretor até o fim da vida.  Mme.Flammarion, sua esposa e secretária é 
quem assume a direção após sua desencarnação vindo, por sua vez,a desencarnar dois anos depois
Em 1896 descobriu o chamado “Ciclo de Flammarion”, período de 54 anos no qual se repetem nas mesmas regiões da Terra os 
eclipses do Sol. Em 28 de janeiro de 1887 reúne em sua residência, vários astrônomos, amigos da ciência e colaboradores para criar 
a Sociedade Astronômica da França  visando a popularização da astronomia.
Flammarion, diariamente, ao retornar do trabalho passava pelo Teatro Odéon detendo-se para folhear as publicações mais em 
evidência. Certa vez, em meados de novembro de 1861, ao abrir uma delas, fixou seus olhos sobre o título: “Pluralidade dos Mun-
dos”.Era exatamente oassuntoda nova obra em que ele trabalhava eque pretendia lançar no ano seguinte. A publicaçãoera “O Livro 
dos Espíritos”, de Allan Kardec. Intrigou-lheasinformações, atribuída aos espíritos, ali reveladas. Resolveu verificar procurando o 
escritor do livro. Torna-se então o seu amigoe passa a assistir as reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas.
Em 1870 torna-se espírita convicto e começa a exercitar-se, semanalmente, na “escrita automática” chegando a obter diversas 
mensagens assinadas por Galileu algumas das quais, Kardec, inseriu em “A Gênese”. Logo é convidado a ingressar na Sociedade Pa-
risiense de Estudos Espíritas, como “Membro Associado Livre” tendo opróprio Presidente, Allan Kardec assinado seu documento.
Foi o orador escolhido para proferir as palavras de despedida no túmulo de Kardec.
Flammarion frequentou aindasessões com as médiuns Madame Girardin, Eusápia Paladino e a médium de efeitos físicos, Mme. 
Huet e teve contato com alguns grupos literários, entre elesode Victor Hugo – escritor francês que, por sua vez era um admirador 
dos trabalhos de Nicolas Camille.
Apesar do contato direto com Allan Kardec e das experiências pessoais nas mesas mediúnicas, Flammarion passa a ter dúvidas 
da própria mediunidade e dos fenômenos de escrita automática. Esta dúvida viria a lhe perseguiria pelo resto de sua vida. Não 
que negasse a existência dos espíritos nem a comunicabilidade com eles. Suas dúvidas referiam-se apenas à identificação entre as 
comunicações predominantemente anímicas das comunicações mediúnicas.
“Há espíritas de uma fé cega, que estão certos de estar em comunicação com os espíritos. Não há argumentação entre eles. Estes 
não me perdoam de não partilhar de forma alguma de suas certezas, que se tornam crenças religiosas em suas casas. Mas há entre 
estes, outros que compreendem que apenas o método científico nos pode conduzir ao conhecimento da verdade. Estes se torna-
ram meus amigos” (FLAMMARION, 1911.p.239).
Escreve Léon Denis: “E também CamilleFlammarion teve suas horas de incertezas”.
Nicolas CamilleFlammarion foi um homem cujas obras iluminaram o século XIX. Foi pesquisador científico e divulgador da Astro-
nomia além de pesquisador de fenômenos paranormais e espíritas
Após 60 anos de pesquisas, estudos e práticas constantes afirmou que acreditava em telepatia, duplo-etéreo, e nas manifestações 
mediúnicas.Apesar das dúvidas acerca da sua mediunidade, não nos deixa dúvidas acerca de sua convicção ao ser enfático, em sua 
defesa da imortalidade do espírito,ao escrevero livro “A Morte e Seu Mistério”: 
Trecho transcrito:
“Esses fatos, devidamente comprovados, provam que a morte não existe, que é apenas uma evolução, sobrevivendo o ente hu-
mano a essa hora suprema, a qual não é de modo nenhum a última hora. Mors januavitæ: a morte é a porta da vida. O corpo é so-
mente um vestuário orgânico do espírito; ele passa, muda, desagrega-se: o espírito permanece. (...) (FLAMMARION, 1922c.p.323)



MATÉRIA PUBLICADA EM 27 DE MARÇO DE 1980

CamilleFlammarion, o mais polêmico espírita contemporâneo de Kardec,deixou a existência corpórea 
nos braços da esposa Gabrielle, na Biblioteca do Observatório na tarde do dia 3de junho de 1925. Esta-
va com 83 anos.Pela manhã havia passeado com a amada companheira pelos jardins do Observatório 
de Juvissy e feito a seguinte observação: “Que mistério é a vida, que mistério é a morte...”Foi enter-
rado nesse mesmo jardim onde todos os anos, na data do seu desencarne, membros da Sociedade 
Astronômica da França reúnem-se para reverenciar sua memória.

Algumas de Suas obras que servem para alimentar a doutrina Espírita:
“Os Mundos Imaginários e os Mundos Reais”, “As Maravilhas Celestes”, “Deus na Natureza”, “Descrição 
Geral do Céu”, “O Mundo antes da Criação do Homem”,”As Casas Mal-Assombradas”, “Narrações do 
Infinito”, “A Morte e seus Mistérios”, “O Fim do Mundo” e outras.    
 
          Foto do túmulo de Camille Flammarion.



Afinidade [do latim affinitate] 

1. Relação de afim. 
2. Semelhança, analogia. 
3. Lei de Afinidade, conforme ensinamento dos Espíritos: os semelhantes se atraem, 
os diferentes se repulsam e os positivos predominam sobre os negativos.

Carma [do sânscrito karmam] 

1. Nas filosofias hinduistas, o conjunto das ações dos homens e suas conseqüências. 
2. Vocábulo emprestado das doutrinas hinduistas que, no meio espírita, tem-se vul-
garizado como equivalente da lei de causa e efeito, também chamada lei de ação e 
reação, lei do retorno, lei da causalidade, porém sem aquele conteúdo de inalterabili-
dade encontrado em sua acepção original, já que o Espiritismo incorpora, ao seu lado, 
a lei de misericórdia ou das compensações, pela qual os atos bons podem abrandar ou 
neutralizar efeitos dos atos ruins desta ou de pregressas existências.

Druida [do latim druida] Antigo sacerdote da Gália e da Bretanha. Sábio de modos solenes.

Messias [do hebraico mashiah, pelo la-
tim messias]

1. Pessoa apontada como escolhida e enviada por Deus para revelar um caminho de 
redenção às demais criaturas. 
2. Líder carismático, pessoa esperada ansiosamente. 
3. Jesus é o Messias, considerado o ungido de Deus e modelo e guia da humanidade 
pelos Espíritos superiores.



Metempsicose
 [do grego metempsychosis,: meta: mudança + en: em + psiquê: alma;pelo latim metempsychose] - 1. Transmigração da alma de 
um corpo para outro. Diz respeito à transferência de almas.
É o termo genérico usado para a crença da transmigração da alma de um corpo para outro do mesmo tipo, esteja este vivo ou não.  
Professa a possibilidade de a alma humana reencarnar e animar outros corpos(animal ou vegetal) depois de um tempo mais ou 
menos longo no mundo dos mortos até que transcorra o tempo de sua purificação para que possa retornar à fonte da vida
Doutrina filosófica de origem indiana, amplamente difundida na Antiguidade e que foi transportada para o Egito, Grécia, Roma, 
e China, e professada, principalmente, entre os hinduístas, budistase os tibetanos. Acredita-se que seus maiores propagadores 
foram Pitágoras e Platão. Como se denota a METEMPSICOSE e o ESPIRITISMOsão doutrinas opostas. Enquanto uma (METEMP-
SICOSE) aceita o movimento cíclico, de um mesmo espírito, retornar em nova existência animando um corpo vegetal, animal ou 
outro corpo humano não se operando senão na Terra,a outra (ESPIRITISMO), não aceita essa possibilidade deretrogradação evo-
lutiva. A alma só progride a cada encarnação; nunca regride. Pode até ficar estacionária, mas não retrogradar. Este é o principal 
ponto da doutrina. No momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser Espírito e entra no período de 
humanidade, não tem mais relação com o seu estado primitivo e não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente.
Os Espíritos lecionam, que “a reencarnação é um mecanismo de progresso constante, sem retrocesso; que o homem é um ser 
cuja alma nada tem de comum com a dos animais; que as diferentes existências podem realizar-se, quer na Terra, quer, por uma 
lei progressiva, em mundos de ordem superior, até que se torne Espírito purificado”.
Pela Teoria da METEMPSICOSE, todo Espírito que não tiver agido com nobreza ou usado mal suas funções orgânicas e psicológicas 
enquanto encarnado, a ela terão que retornar como animais ou seres inferiores. 
Essa concepção nos remeter a uma errônea interpretação do fenômeno da ZOANTROPIA que, na verdade, se trata de uma defor-
mação espiritual de Entidades muito perturbadas que assim se apresentavam nos cultos o que levava a acreditar que isso aconte-
cia por punição ou por auto-suplício impondo o retrocesso à vida animal. Seria uma forma de pagamento, com juros, das dívidas 
contraídas pelos desvarios praticados. Uma degradação espiritual que não era absoluta. A alma, entretanto, poderia sair dessa 
espécie de prisão voltando à humanidade logo que pagasse seus débitos.
Observa-se que, não só em espécie animal poderia ser o castigo. Por exemplo, tinha-se que a punição dos homens tímidos consis-
tia em passar a corpos de mulheres (seres inferiores) que ficariam expostos ao desprezo e às injúrias.
Como nos ensina Allan Kardec: O Livro dos Espíritos: “.No momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para 
ser Espírito e entra no período de humanidade, não tem mais relação com o seu estado primitivo e não é mais a alma dos animais, 
como a árvore não é a semente. No homem, somente existem do animal o corpo, as paixões que nascem da influência do corpo e 
o instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do Espírito de tal animal 
e, por conseguinte, a metempsicose, tal como a entendem, não é exata..”
Leitura complementar recomendada:
# Capítulo VI de “A Gênese”, parte referente à “Criação Universal”(comunicação de Galileu, recebida por Flamma-
rion e integrada por Kardec na codificação);
#CapítuloX, “Gêneseorgânica”, especialmente no número 26 e seguintes, referentes ao “Homem Corpóreo”, e 
# Capítulo XI, “Gênese Espiritual”.
# A Evolução Anímica”, de Gabriel Delanne, 
# “Depois da Morte”, de Léon Denis, o capítulo XI da parte segunda intitulado “A Pluralidade das Existências”

SER ALEGRE...
Todos nós, humanos deste planeta de provas e expiações, chamado Terra, desejamos ser felizes. Não há ninguém que não o 
queira bem como não há um único ser que seja total e completamente feliz. Nós, espíritas, sabemos que é uma condição inerente 
aos terráqueos a busca da evolução. Somos seres repletos de dores, erros, egoísmos, mesquinhez e muitas imperfeições mais,e é 
justamentepor isso, que nos sintonizamos neste quadro de felicidades momentâneas. Só conseguimos atingir pequenos estágios 
de alegrias, momentâneas e incompletas. Estamos aqui para as provas e as expiações e são elas que nos brecam para o alcance 
da meta da felicidade Absoluta.
Façamos nossas provas com resignação. Expiemos nossos erros com fé. Aliviaremos assim nossas dores e deixaremos nossos co-
rações mais leves prontos para um passo mais à frente. Cada batalha vencida é um momentoúnico de alegria que, aos poucos,vai 
nos deixando mais e mais perto da perfeição e, com ela, da felicidade real, total, final.
E a felicidade a que tanto buscamos é exatamente esta. A do dever cumprido, a do coração aliviado porque puro, das metas al-
cançadas, das dores aliviadas, e da alma elevada porque nada mais a amarra ao soloterrestre. Todo o mal, todo o erro ficou para 
traz no passado. Foi vencido. Aniquilado.
Entretanto, não é porque não temos condições de sermos completamente felizes que não podemos ter alegrias e de sorrir com 
prazer. Façamos isso sempre porque a alegria é o bálsamo que nos alivia as tristezas e as depressões dando ânimo e força para 
seguirmos em frente. Cada sorriso dado é uma lágrima evitada em nós mesmos e/ou nos que nos cercam. Assim, cada passo 
corretamente dado e cada alegria sentida nos faz lembrar que estamos evoluindo, crescendo moral e espiritualmente. Estamos 
sendo vencedores. Imagine que nossos corpos são como coadores em que a vida vai passando, deixando depositadas as imper-
feições, os resíduos e as impurezas. A cada vida que passa as impurezas retidas vão diminuindo. Esse filtro / vida é descartado a 
cada novo renascer ficando menos denso até que o que reste seja só o líquido claro, puro e límpido. 
Um dia não precisaremos mais do filtro porque nossa alma afinal estaráevoluída e conseguiremos então vivenciar a verdadeira 
Felicidade. Até lá, tentemos sermos sempre alegres, bons, benevolentes, caridosos. Enfim, Sejamos o que Deus quer e espera de 
nós os Filhos Seus.
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Bibliografia do Pentateuco
05 livros fundamentais na Doutrina Espírita
Por Allan Kardec

Subtítulo: Dissertações mediúnicas sobre importantes questões que preocupam a humanidade
De Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. 

A obra, publicada originalmente pela FEB em 1938, versa sobre os mais va-
riados temas - na verdade, respostas que Emmanuel oferecia, segun-
do o seu entendimento, para questionamentos feitos pelos seus indagadores.
Com estilo sucinto e muitas vezes duros, os temas abordados encontram opiniões for-
madas sobre assuntos de filosofia, ciência e religião, tanto aqueles referentes aos as-
suntos mais genéricos como sobre os acontecimentos contemporâneos à obra.

O mistério do ser ante a dor e a morte 
De Herculano Pires. Este é um estudo da problemática existencial à luz da Filosofia, da 
religião e da ciência.  

Herculano Pires, em toda a sua obra, mas principalmente em três livros – Concepção 
Existencial de Deus, O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte e Revisão do Cristianismo 
explica que “do sensível ao inteligente todos sofreram”, mas que cabe ao homem da 
Terra controlar, extirpar a dor.
Tomando como base a colossal obra de Léon Denis, O Problema do Ser, do Destino e 
da Dor, Herculano procura desenvolver mais amplamente as importantes questões da 
origem e destino do Ser, com base na realidade científica e filosófica. 



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


