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O DIVINO CONVITE

                                                                      Casimiro 
Cunha

“Vinde a mim, vós que sofreis!...”
E a palavra do Senhor,
Tocando nações e leis, 
Ressoa, cheia de amor.

Herdeiros tristes da cruz,
Que seguis de alma ferida,

Encontrareis em Jesus
Caminho, Verdade e Vida.

Famintos de Paz e Abrigo,
Que lutais no mundo incréu, 

Achareis no Eterno Amigo
O pão que desceu do Céu.

Almas sedentas de pouso,
Que à sombra chorais cativas,

Tereis no Mestre amoroso
A fonte das águas vivas.

Vinde, irmãos, a Jesus Cristo,
O Guia que nos conduz!
Vosso caso está previsto

Em suas lições de Luz.

(Mensagem extraída do livro: GOTAS DE LUZ, psico-
grafado por Chico Xavier)



“Espíritas amai-vos, Eis o 1º maNdamENto; iNstruí-vos, Eis o 2º maNdamENto”1

                                                                                                                                  
                                                                                                                                         Juana Feitosa

A Lei do amor é o mais importante preceito da doutrina espírita; a maior lição que Jesus nos deixou foi sem dúvida 
a necessidade de amar. O dicionário Aurélio nos lembra que o amor é um sentimento que predispõe alguém a desejar 
o bem de outrem, é afeição, simpatia, carinho e zelo. Será que amamos verdadeiramente ou estamos disfarçando 
nosso egoísmo, vaidade e insegurança sob o pretexto do amor? Estamos seguindo o Evangelho de Mateus e fazendo 
para o outro, e com o outro o que gostaríamos que fizessem conosco?          

Como bem disse Lázaro², o amor é o requinte do sentimento e a fonte das virtudes que constituem as afeições 
sinceras e duradouras, que deverá um dia matar o egoísmo em seus diversos aspectos. 

“Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os 
mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se, quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática 

deste princípio: “Não façais aos outros os que não quereis que os outros vos façam, mas fazei, pelo contrário, todo o 
bem que puderdes” (FéneLOn)³.

Se pelo amor acontece o aperfeiçoamento, será importante que o conhecimento seja compartilhado pela instrução 
coletiva e esclarecimento fraterno. 

“Esclarecer é também amar (...) Necessitamos encarar essa nova fórmula de amor (...) conscientes de que todo 
bem conseguido por nós, em proveito do próximo, não é senão o bem de nossa própria alma, em virtude da realida-

de de uma só lei, que é a lei do amor, e um só dispensador dos bens, que é Deus” (EMMANUEL)4.

Através da instrução esclarecedora, o aprendizado será concretizado e a reforma íntima possível. Mas para tal, é 
preciso abandonar as máscaras, reconhecer e aceitar as sombras que existem em cada um, para a partir de então 
iluminar essas sombras e, galgando os degraus do crescimento, fazer viver espíritos melhores.

“O homem que se ilumina conquista a ordem e a harmonia para si mesmo. E para que a coletividade realize se-
melhante aquisição, para o organismo social, faz-se imprescindível que todos os elementos compreendam os

sagrados deveres da autoiluminação. (...)
Quem se ilumina, cumpre a missão da luz sobre a Terra. E a luz não necessita de outros processos para revelar a 

verdade, senão o de irradiar espontaneamente o tesouro de si mesma” (EMMANUEL)4.

Compartilhar conhecimento com o outro, estimular nele o aprendizado e a busca pela iluminação transformadora 
são formas de exercer a caridade, demonstrar amor e assim contribuir com a Lei do Progresso. A evolução individual 
e coletiva permite a aproximação dos mundos felizes, porém essa aproximação só será possível quando a humani-
dade for capaz de amar indistintamente e estiver moralmente transformada pela instrução. Portanto, é inegável que 
o amor e a instrução são os reais mandamentos da vida, que só serão cumpridos efetivamente quando baseados na 
reciprocidade e apoio mútuo.

______________________________________________________________________________________________
¹ O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Evangelho Segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec.
² LÁZARO, Paris, 1862. Evangelho Segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec.
³ FÉNELON, Bordeaux, 1861. Evangelho Segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec.
4 EMMANUEL. O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier.

José Bento monteiro Lobato. Nasceu na cidade de Taubaté, no estado de São Paulo, em 18 de abril 
de 1882. Filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato, e neto de fazendeiros, do 
Visconde de Tremembé, morou na fazenda até terminar o colegial.

Juca, apelido que Lobato recebeu na infância, brincava em companhia de suas irmãs com legumes e 
sabugos de milho que eram transformados em bonecos e animais, conforme costume da época.



Uma forte influência de sua própria experiência reside na criação do personagem Visconde de Sabugosa.
Ainda na infância, Juca descobriu seu gosto pelos livros na vasta biblioteca de seu avô. Os seus prediletos tratavam 

de viagens e aventuras. ele leu tudo que lá existia, mas desde esta época incomodava a ele o fato de não existir uma 
literatura infantil tipicamente brasileira.

em homenagem ao seu nascimento, neste dia comemora-se o Dia nacional do Livro Infantil.
Começou a escrever ainda criança para jornais das escolas que freqüentou em Taubaté.
Desde muito cedo, Lobato sempre adorou desenhar e escrever. Pensou em cursar Belas Artes, mas foi desencora-

jado pelo avô materno, o Visconde de Tremembé, que tinha sua custódia após a perda prematura dos pais. Aos 16 
anos perde o pai, vitima de colapso pulmonar e aos 17 a mãe vitima de depressão.

Em 1904 formou-se em Direito o na Faculdade de Direito de São Paulo do Largo São Francisco, em São Paulo. Du-
rante a graduação venceu um concurso literário da própria faculdade e começou a colaborar com as publicações dos 
alunos. Participou de vários jornais da faculdade.

Morou numa republica estudantil, na qual fundou com um grupo de amigos o grupo literário: “O Cenáculo”, o qual 
escrevia artigos para um jornal de Pindamonhangaba. Para escrever durante várias épocas de sua vida, Lobato usou 
muitos pseudônimos.

Após graduar-se no curso de Direito, Lobato retornou a Taubaté e escreveu criticas de arte no Jornal da cidade.
Em 1906 monteiro Lobato foi nomeado promotor público interino em Taubaté. em 1907 foi nomeado promotor 

numa pequena cidade na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, 
chamada Areias.

Em 1908 Lobato casou-se com sua noiva Maria Pureza nativida-
de. Desta união resultou os filhos:  quatro filhos, Marta (1909), edgar 
(1910), Guilherme (1912) e Rute (1916). 

nesse mesmo período, Lobato traduziu artigos para o Jornal “O es-
tado de São Paulo”, escreveu para “A Tribuna”, de Santos- SP além de 
fazer caricaturas para a “Revista Fon-Fon” do Rio de Janeiro.

Em 1911, aos 29 anos herdou do seu avô, o Visconde de Tremembé, 
uma fazenda e resolveu administrá-la, para onde mudou-se com toda 
a família. não obteve muito êxito.

A Fazenda Buquira, a qual Lobato visitava na infância quando per-
tencia a seu avô, o Visconde de Tremembé, e onde viu a geada, conhe-
ceu o caipira caboclo, e teve inspiração para seus personagens e paisagens de seus livros (como a pequena cachoeira 
que inspirou o Reino das Águas Claras), é atualmente centro de visitação, sendo que a casa-sede da fazenda ainda se 
encontra em seu estado original, situada à margem da rodovia atualmente denominada “Estrada do Livro”, que liga a 
cidade de Monteiro Lobato à Caçapava.

nessa época, escreveu um artigo para o jornal “O estado de São Paulo” intitulado: “Uma Velha Praga”, uma crítica 
contra as constantes queimadas no campo.

Tal artigo, provocou grande polêmica, e rendeu a Lobato o convite para escrever outros artigos. Assim, tornou-se 
critico respeitado e colunista do Jornal.

Foi nesse período que ele criou o personagem Jeca Tatu.
Pouco depois, Lobato vendeu a fazenda e passou a residir definitivamente em São Paulo.
em 1918, um ano após sua mudança para São Paulo publicou o livro Urupês, uma coletânea de contos. no mesmo 

ano, Lobato comprou a Revista do Brasil, que posteriormente deu origem à Editora Monteiro Lobato & Cia., editora 
essa, que revolucionou o mercado editorial brasileiro e publicou obras de grandes escritores nacionais.



Revolucionou o mercado de livros com relação a distribuição dos mesmos, pois vendia seus livros de porta em por-
ta, em mercearias, pelo correio, em todo o país. Foi um dos primeiros editores a colorir capas de livros, de torná-las 
atraentes, além de ilustrá-los. Definitivamente, Lobato inovou o mercado literário.

Teve o personagem Jeca Tatu, do seu livro Urupês, usado na campanha presidencial de 
Rui Barbosa, o que rendeu ao seu livro maior sucesso ainda.

Sua editora foi a maior do Brasil.
Porém, depois dos longos cortes de energia em São Paulo, o que impossibilitava o fun-

cionamento da gráfica, problemas com bancos e a suspensão das compras do governo, 
determinadas pelo então presidente Arthur Bernardes, a gráfica não conseguiu superar 
a crise e acabou falindo.

No ano de 1920 publicou “A menina do Narizinho Arrebita-
do”, ele então aos 38 anos iniciava a literatura infantil brasileira.

Em 1921 uma coleção de fábulas de Lobato foi adotada pelo 
Governo do estado de São Paulo para uso didático.

No ano de 1925 fundou a Editora Nacional, onde traduziu 
diversos livros estrangeiros e editou várias obras nacionais.

em 1927, Lobato mudou-se com a família para Nova York, onde exerceu o cargo de adido 
comercial nomeado pelo presidente da república do Brasil.

Em 1931, Lobato deixou o posto de adido comercial e retornou ao Brasil encantado com 
a experiência na América e convicto da necessidade de exploração de recursos minerais a 
fim de contribuir para o desenvolvimento do país. empenhou-se na campanha em prol dos 
nossos recursos, fundando o Sindicato do Ferro e a Cia. de Petróleo Nacional.

Teve grande importância na política do Brasil, uma vez que lutou pelo que acreditava e contra a opressão do regime 
político da época.

Em América (1932) publicou as suas primeiras impressões sobre a luta na qual se engajara. em seguida vieram 
História do Mundo para Crianças (1933), Na Antevéspera e Emília no País da Gramática (1934), na qual defendia 
uma gramática normativa revisada. Meses depois, seu livro História do Mundo Para Crianças sofreu crítica, censura 
e perseguição da Igreja Católica. O padre Sales Brasil escreveu um libelo contra Lobato chamado “A literatura infantil 
de Monteiro Lobato ou comunismo para crianças”.

O livro “Caçadas de Pedrinho”, publicado em 1933, que faz parte do Programa Nacional Bi-
blioteca na escola, do Ministério da educação, está sendo questionado pelo movimento negro, 
por conter “elementos racistas”. O livro relata a caçada a uma onça que está rondando o sítio. 
“é guerra e das boas, não vai escapar ninguém, nem tia Anastácia, que tem cara preta”.

O criador do Sítio do Pica Pau Amarelo era materialista ferrenho, porém, o desencar-
ne dos filhos Guilherme e edgard, ambos por tuberculose, respectivamente em 1938 e 
1943, o escritor incursionou pelos caminhos do espiritismo.

Desde então, o grande escritor passou a estudar o espiritismo, 
e a realizar sessões mediúnicas, cujas atas ainda existem e consta-
tam a profunda pesquisa que Lobato fez da eternidade do espírito. 

e se ainda resta dúvida, é só conhecer suas últimas palavras a sua amiga Maria José 
Sette Ribas: “Minha filha, amanhã, ou depois, se vir no jornal que eu 
morri, você não vai chorar. Sabe bem que não morremos, e esta foi, ape-
nas, uma de minhas passagens sobre a terra. Somos imortais.”

Lobato foi um homem de visão, enxergava os problemas vividos pela 
sociedade Brasileira e tinha muitas idéias e vontade em solucioná-los.

em 1945 foi morar na Argentina, pois o regime político brasileiro da 
época por vezes o perseguira.

Lá ele fundou uma editora, a “Editorial Acteon”, além de escrever para 
jornais de lá.

Um ano depois retornou ao Brasil. 
Deixando a frase “estou ansioso por verificar, pessoalmente, se a 

morte é vírgula, ponto e vírgula ou ponto final”, Monteiro Lobato desencarnou repen-
tinamente em 07 de julho 1948, vítima de um derrame cerebral. 

Legando vasta herança ao povo brasileiro, primeiro por sua defesa, não somente da indústria do petróleo, 
mas de todo patrimônio nacional; depois, pelos relatos das aventuras ocorridas no que, até hoje, encantam



imaginário popular; e, por fim, pelas atas de suas reuniões mediúnicas, que hoje podem ser utilizadas 
como mais uma comprovação da realidade dos Espíritos desencarnados e de suas capacidades.

Sob forte comoção nacional, seu corpo é velado na Biblioteca Municipal e o sepultamento realizou-se no 
Cemitério da Consolação em São Paulo. 

CONSUMO CONSCIENTE

Diz-se verde tudo aquilo que ainda não é maduro, que não está pronto. 
Somos os trabalhadores da ultima hora de consciências e atitudes ainda tão verdinhas.
A vida pede mais que consciência ecológica.
A vida pede atitudes.
Somos livres para escolher as sementes, somos livres para plantá-las ou não.
A espiritualidade nos responde amorosamente a questão 705 do livro dos  espiritos...“A terra produziria sempre o 

necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as neces-
sidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário”,

#PENSENISSO



“Os que desanimam de lutar e trabalhar, renovar e evoluir são os que verdadeiramente morrem, conquanto vivos, 
convertendo-se em múmias de negação e preguiça, e, ainda que a desencarnação passe, transfiguradora, por eles, 

prosseguem inativos na condição de mortos voluntários que recusam viver.”

“Cultivemos a verdade, a justiça, a lógica e a ordem, buscando a caridade e reservando, em todos os nossos atos, 
um lugar para ela, porquanto a caridade é a força do amor e o amor é a única força com bastante autoridade para 

sustentar-nos a união fraternal, sob a raiz sublime da vida, que é Deus.”

(Frases extraídas do livro ESTUDE E VIVA, pelos espíritos emmanuel e André Luiz, psicografia de Chico Xavier e Wal-
do vieira)

 

akásico [do sânscrito ákasa] Diz respeito ao céu, celeste.

imo Aquilo que está no lugar mais fundo, o âmago, o íntimo.

infortúnio [do latim infortuniu] Infelicidade; desgraça; calamidade; desventura.

Factual [do latim factu + -al]
1. Relativo a, ou que se fundamenta em fatos. 2. estudo de 
fatos. (Variante: fatual)

Xifópago [do grego xíphos + pegnymi > 
pago]

1. Corporalmente unido desde o nascimento a outro. 2. Ir-
mãos siameses, inseparáveis.



CAMPANHA DO QUILO

Paulo, na 1ª epístola aos Coríntios, ao falar das três virtudes – fé, esperança e caridade, afirma que dentre elas a 
mais excelente é a caridade. no evangelho Segundo o espiritismo, ao se discorrer sobre essa epístola coloca-se que a 
caridade está ao alcance de todos, sejam ricos, pobres, sábios, ignorantes, bem como dos religiosos, espiritualizados 
ou ateus. Desse modo, compreende-se que buscar fazer o bem ao seu próximo, e também a si mesmo – posto,o pri-
meiro beneficiado com o bem-estar do seu próximo é a si mesmo, é mais simples do que se supõe.

e sabe-se que a verdadeira caridade está além do benefício material que se possa levar àqueles que estejam em 
uma situação de carência material. então, é de se supor que alguns leitores nesse ponto estejam se questionando 
acerca do título desse breve texto... Afinal, a Campanha do Quilo visa conseguir doações para instituições de carida-
de, correto? Certamente, contudo, essa tarefa de assistência ao próximo vai além, existem mais beneficiados do que 
nosso simplório conhecimento pode conceber.

O auxílio material é um dos objetivos de tal tarefa. Os legionários do quilo se dispõem a abdicar de um momento 
de repouso (posto a campanha ser realizada em finais de semana) para permanecerem algumas horas de pé, seja 
caminhando na busca de alimentos, seja aguardando nos sinais de trânsito em busca de donativos. Incumbidos da 
principal tarefa da campanha: levar a mensagem do evangelho do Cristo a todos os que estiverem dispostos a aceitá
-la. esse simples ato, pode ser imensamente significativo para os que sofrem, que estão desenganados, se sentindo 
abandonados e esquecidos pelo nosso Pai. Talvez possa ser difícil imaginar que uma pequena mensagem tenha tanto 
poder, mas lembremo-nos que é a mensagem do nosso Pai Celestial que está impressa nesses pequenos papéis, e que 
tal qual a semente de mostarda, podem fazer germinar a fé do nosso semelhante. Quanto aos legionários, além de 
receberem a oportunidade de serem portadores dessa mensagem, recebem também a oportunidade de trabalharem 
em si a paciência, a tolerância, a piedade, o amor, e também de combaterem o orgulho, a preguiça, a indolência e o 
julgamento de seu próximo, a cada oportunidade de trabalho aceita.

Portanto meus irmãos, se a instituição espírita que frequentarem, oferecer a oportunidade de trabalho na Cam-
panha do Quilo, seria fantástico conhecerem pessoalmente o trabalho, se voluntariando e recebendo os benefícios 
de poder “arregaçar as mangas” (desde que bem protegidos por filtros solares, ou ao abrigo de guarda chuvas – de 
acordo com a apresentação do tempo) e servir na seara do Senhor!  



                                                                      FAMÍLIA ESPIRITUAL

Família, pelo Dicionário Aurélio, é o laço de parentesco ou, o “grupo de indivídu-
os que professam o mesmo credo, têm os mesmos interesses, a mesma profissão, 
são do mesmo lugar de origem, etc”. É o primeiro grupo ao qual nos vinculamos, 
quando nascemos, e no qual permaneceremos até o desencarne tendo, por base, 
a lei, a consanguinidade e as circunstâncias da vida. 

é o grupo familiar constituído pelos laços de sangue; pela matéria. São frágeis, 
dissolvem-se moralmente e extinguem-se com o tempo.

Há ainda um segundo grupo familiar com o qual nos afinamos. Surge por conse-
quência do nosso encarne neste ou naquele planeta referindo-se, assim, à humanidade como uma unidade de forma 
geral.

Entretanto, existe também um terceiro parentesco, que é o mais importante e imperiosamente bem mais forte e 
duradouro e que se dá pelo laço da união Espírito a Espírito. É a chamada Família Espiritual unida antes, durante e 
depois de sucessivas encarnações, ao longo do tempo, pela simpatia e pela comunhão de ideais. (evangelho segundo 
o Espiritismo, cap. XIV, item 8). 

é uma união bem mais profunda prendendo os espíritos que, numa aju-
da mútua, desde experiências de relações comunais anteriores, buscam 
o desenvolvimento intelectual e moral. Progridem porque estabelecem 
laços sólidos, pelo amor e pela solidariedade. Fortificam-se pela purifica-
ção das provas, dores e sofrimentos se perpetuando no mundo Espiritual 
através das diversas encarnações. 

neste caso não é o pai carnal que gera o espírito, que já existia antes 
mesmo de adquirir o novo envoltório carnal. E é esta é a grande diferença 
em relação à família terrena.

No capítulo 12, versículo 46-50 do Evangelho de Mateus, é o próprio 
Jesus que nos dá o conceito de Família Espiritual: “Enquanto Ele ainda 
falava à multidão, a mãe e os irmãos dele estavam de fora, procurando falar-lhe. e alguém disse-Lhe: “Olha, tua mãe e 
teus irmãos estão lá fora e procuram falar-te”. Mas ele respondeu ao que lhe falava: “Quem é minha mãe e quem são 
meus irmãos?” E estendendo a mão para seus discípulos, disse: “Eis minha mãe e meus irmãos; porque aquele que 
fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe!”  estava Jesus se referindo e definindo 
a Família Espiritual de forma que todos pudessem entender. 

Já na Doutrina Espírita, no Capítulo XIV de o Evangelho segundo o Espiritismo, é Allan Kardec que vem em nosso 
socorro para explicar, com muita lucidez, a referida passagem assim se exprimindo: “Os que encarnam numa família, 
sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, Espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que 
se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena”.

Os espíritos que se afinam pela afeição mútua, pela simpatia e pela semelhança de ideais, se buscam e se entre-
laçam para uma feliz convivência. Se, por acaso, alguns encarnam, nem por isso se afastam. é pelo pensamento que 
eles mantêm o liame de amizade e afinidade e quando renascem, geralmente participam da mesma família terrena 
ou círculo de amizade. 

Na obra “Entre a terra e o Céu” encontramos a seguinte definição dada por Clarêncio: “A Família espiritual é uma 
constelação de Inteligências, cujos membros estão na Terra e nos Céus. Aquele que já pode ver mais um pouco auxilia 
a visão daquele que ainda se encontra em luta por desvencilhar-se da própria cegueira. Todos nós, por mais baixo nos 
revelemos na escala da evolução, possuímos, não longe de nós, alguém que nos ama a impelir-nos para a elevação. 
Isso podemos verificar  nos círculos da matéria mais densa. Temos constantemente corações que nos devotam estima 
e se consagram ao nosso bem”.

Entretanto, nem sempre o Espírito reencarna entre pessoas que pertencem à sua Família Espiritual. Pode este até 
reencarnar entre pessoas e até em país estranho ou em uma cultura diversa e conviver com 
pessoas com que não guardam nenhuma afinidade, antipáticas e antagônicas desde épocas 
anteriores Isso ocorre a depender das experiências necessárias ao adiantamento moral e 
evolutiva do espírito.  Pode ser uma experiência, uma provação ou, até mesmo, como forma 
de ajuda para algum ser imaturo e menos evoluído. esse mútuo antagonismo servirá de pro-
va e a convivência boa ou má dependerá da capacidade e maturidade do espírito em prova. 
Nascemos exatamente onde, quando e com quem precisávamos para o nosso crescimento 
moral e intelectual. nossos inimigos do passado e de hoje, se unidos na mesma família



 é para se harmonizarem, superar as diferenças, derrubar os conflitos e finalmente, compreender, tolerar e perdoar.
o Livro dos Espíritos, Cap. IV, “Da Pluralidade das Existências” nos explica a questão moral de “como pode ocorrer 

de dois seres nascidos de pais diferentes serem mais irmãos pelo Espírito, do que se o fossem pelo sangue ao passo 
que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se”. 

Já no item 19 do Capítulo IV de o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec esclarece: “Deus permite que, nas 
famílias, ocorram essas encarnações de Espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova 
para uns e, para outros, de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e 
por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se 
esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de Espíritos, como se dá na Terra com as raças 
e os povos”.

e, finalmente, no Capítulo VI de a Gênese o Espírito Galileu ressalta: “Uma mesma família humana foi criada na 
universalidade dos mundos e os laços de uma fraternidade que ainda não sabeis apreciar foram postos a esses mun-
dos [...] É a grande família dos Espíritos que povoam as terras celestes; é a grande irradiação do Espírito divino que 
abrange a extensão dos céus e que permanece como tipo primitivo e final da perfeição espiritual”. 

espíritos de maior elevação moral e intelectual, que já atingiram o direito de viver em mundos mais felizes, não 
desfazem seus laços de afeição com os que amam e que, temporariamente, seguem vivendo na Terra ou em outros 
mundos de espíritos em etapas evolutivas anteriores. Tanto pelo contrário; 
mais forte é seu desejo de continuar ajudando os irmãos menos felizes. 

Só a nossa capacidade de amar, cuidar e velar a nossa família terrena po-
derá dar amplitude a nossa família espiritual que tende sempre a crescer 
num elo legítimo fraterno. Quanto mais amor, afeto, e atenção dedicar-
mos, desde logo, aos que nos cercam, e quanto mais libertos das nossas 
imperfeições e medos estivermos, mais ela crescerá.

Um dia todos nós, unidos pelo laço de amor, seremos membros compo-
nentes de uma só família espiritual, a mesma que Jesus também pertence.  
A legítima família espiritual universal.

Certamente temos, ainda, muito a fazer e a aprender, com o dever de 
fazer o bem a todos e investir o melhor que pudermos na nossa família consanguínea. e, enquanto todo o nosso 
amor puro não prevalecer, continuaremos a retornar ao plano espiritual que a nossa elevação moral nos estabelecer. 



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

CampaNHa do QuiLo - o Bom ComBatE
De Elias Sobreira. Ed. CEPE.

escrito pelo instituidor da Campanha do Quilo no Brasil, 
Elias Alverne Sobreira.
O livro trata da história da Campanha do Quilo, o método 
para fundar uma Campanha do Quilo, os dez mandamen-
tos da Campanha do Quilo, os benefícios que a Campanha 
oferece etc.
Elias Sobreira é o fundador da Associação Espírita Casa 
dos Humildes em Recife.

FRANCISCO DE ASSIS, pelo Espírito Miramez, psico-
grafia de João nunes Maia.

Além de descrever lances desconhecidos da vida e 
obra de Francisco de Assis este trabalho enfoca, à 
luz da reencarnação, a ação inestimável dos espíritos 
enobrecidos em favor da reforma íntima das criatu-
ras. São analisados, com riqueza de detalhes, fatos 
históricos como as Cruzadas e a Inquisição, bem 
como sua nefasta influência nos rumos do progres-
so, gerando sofrimento e dor que se estendem até 
os nossos dias.
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html
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ATIVIDADES

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 antes das reuniões  
públicas; 
Terças, 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.

http://www.forumespirita.net/fe/artigos-espiritas/f-pessoa-machado-
de-assis-monteiro-lobato-(dentre-outros)-e-a-visao-espirita/#ixzz4m-

Nybpwwy
“O evangelho Segundo o espiritismo”. Capítulo XIV, item 8. 18

“A Gênese” - Capítulo VI, item 56.
 “O Céu e o Inferno” - Segunda parte, Capítulo II.

 “A Gênese” - Capítulo XVIII, itens 20 e 21.



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

19 h 30

Reunião Pública de Estudos Espíritas: 
1ª Sexta do mês: André Luiz > estudando também Chico Xavier; 
2ª Sexta: emmanuel > estudando também Amélia Rodrigues; 
3ª sexta: Joanna de Ângelis > estudando também Divaldo Franco; 
4ª sexta: Bezerra de Menezes > estudando também Herculano Pires.

Domingo 16 h evangelização Infantil e Reunião da Juventude espírita.
Domingo 16h Reunião Pública de estudo de “O evangelho Segundo o espiritismo”.


