
 Recife, Agosto de 2017 - Ano III - nº 26

CH Notícias 

Leia todas as edições do CH Notícias no Blog: 

 blogchnoticias.blogspot.com.br

 
CONHECER-SE A SI MESMO

O que muitas vezes impede que vos corrijais de um defeito, 
de um vício, é, certamente, o fato de não perceberdes que o 
tendes. Enquanto vedes os menores defeitos do vizinho, do 
irmão, nem sequer suspeitais que tendes as mesmas faltas, 
talvez cem vezes maiores que as deles. Isto é consequência do 
orgulho, que vos leva, como a todos os seres imperfeitos, a não 
achar nada de bom senão em vós. Deveríeis analisar-vos um 
pouco como se não fôsseis vós mesmos. Imaginai, por exem-
plo, que aquilo que fizestes ao vosso irmão, foi vosso irmão 
que vos fez. Colocai-vos em seu lugar: que faríeis? Respondei 
sem segundas intenções, pois acredito que desejais a verda-
de. Fazendo isto, estou certo de que muitas vezes encontrareis 
defeitos vossos que antes não havíeis notado. Sede francos 
convosco mesmos; travai conhecimento com o vosso caráter, 
mas não o estragueis, porque as crianças mimadas muitas ve-
zes se tornam más e aqueles que as mimam em excesso são 
os primeiros a sentir os efeitos. Voltai um pouco o alforje onde 
são colocados os vossos e os defeitos alheios. Ponde os vossos 
à frente e os dos outros para trás e tende cuidado para não 
baixar a cabeça quando tiverdes vossa carga à frente. 

La Fontaine

(Dissertações Espíritas; Sociedade Espírita de Sens, 9 de 
março de 1863)



O “Renuncie a Si Mesmo” e a Construção da Reforma Íntima 

Elisângela Gusmão

Jesus disse a seus discípulos: “Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-
me” (MARCOS 8.34).

Por vezes, quando ouvimos reflexões do evangelho sobre a referida passagem, sempre encontramos 
posições articuladas para identificar o que o outro precisa renunciar para seguir a Jesus. Entretanto, aquele 
que reflete a luz das verdades eternas deve em primeiro plano sondar a si mesmo.

É comum no meio que estamos inseridos seja na família, no trabalho, com os amigos ou nas instituições 
religiosas recebermos sugestões mentais sobre o que cada um deveria renunciar para se por a caminho com 
o Cristo. Contudo, é necessário fazermos uma reflexão reversa sobre aquilo que eu identifico no outro. Ou 
seja, é necessário voltar ao ponto de partida das sugestões mentais que nos cercam. 

Muitas interpretações do renuncie-se a si mesmo permeiam nas visões exteriores dos vícios e paixões 
materiais. De fato, é sim um caminho interpretativo, entretanto, se refletirmos a lição em sua profundidade 
e levarmos em conta os ensinamentos da espiritualidade maior, que nos diz que, o fundo vale mais que a 
forma, inevitavelmente lembraremos o ensinamento de Jesus dado aos Fariseus quando questionado sobre 
a higiene exterior. 

“E o Senhor lhe disse: Agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato; mas o vosso interior 
está cheio de rapina e maldade. Loucos! Quem fez o exterior não fez também o interior?” (LUCAS 11:39,40).

Frente às observações do evangelho, indispensável é renunciar-se a si mesmo. O que significa renunciar 
ao meu exame sobre o outro, renunciar a minha intolerância, renunciar o meu preconceito, renunciar o 
meu orgulho, renunciar o meu egoísmo, renunciar aos meus padrões de julgamento, e acima de tudo reco-
nhecer que a sondagem que executo no outro representa os sinais da minha inferioridade. 

Diante dessa perspectiva, J. Herculano Pires1 nos concede um questionamento que nos chama a reflexão: 
“Quem, e com que autoridade moral e espiritual, está em condições de julgar o valor dos outros, e quem 
dispõe de autoridade espiritual para escolher os que vão fazer o julgamento?”.

Também é importante tomarmos como lição outra observação do referido autor: “A chamada reforma 
íntima esquematizada e forçada não modifica ninguém, apenas artificializa enganosamente os que a se-
guem. As mudanças interiores da criatura decorrem de suas experiências na existência, experiências vitais e 
consciências que produzem mudanças profundas na visão íntima do mundo e da vida”2.

As experiências da existência do outro, que possivelmente eu julgue ou condene, serão elas os recursos 
capazes de executar a mudança profunda em sua visão íntima.

Por esta razão, para todas as sugestões mentais elencadas no comportamento alheio, tomemos como 
reflexão à resposta da espiritualidade maior na questão 604 do Livro dos Espíritos. 

“— Tudo se encadeia na Natureza por liames que não podeis ainda perceber, e as coisas aparentemente 
mais disparatadas têm pontos de contato que o homem jamais chegará a compreender no seu estado atual. 
Pode entrevê-los por um esforço de sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver atingido 
todo o seu desenvolvimento e se libertado dos prejuízos do orgulho e da ignorância poderá ver claramente 
na obra de Deus. Até lá suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas de um ponto de vista mesquinho. Sabei 
que Deus não pode contradizer-se e que tudo, na Natureza, se harmoniza através de leis gerais que jamais 
se afastam da sublime sabedoria do Criador.”

______________________________________________________________________________________
1Livro: Mediunidade e vida – Capítulo XIII.  J. Herculano Pires
2Capítulo I da mesma obra.



                               ALBERT EINSTEIN

Infância e juventude
Nascido em 14 de março de 1879 em Ulm, Württemberg, Alemanha, ALBERT EINS-

TEIN cresceu em um uma família judaica de classe média. Seu pai, Hermann EINS-
TEIN, foi um vendedor e engenheiro que, junto com seu irmão, fundou a Elektrotech-
nische Fabrik J. EINSTEIN & Cie, uma empresa que fabricava equipamentos elétricos 
em Munique. Sua mãe, Pauline Kock, cuidava da casa da família. EINSTEIN teve uma 
irmã, Maja, dois anos mais nova.

EINSTEIN freqüentou a escola fundamental no Luitpold Gymnasium, Munique. Ele 
gostava de música clássica, mas se sentia sufocado com a rígida educação prussia-
na. Ele também tinha um problema de fala, e precisava falar devagar e com pausas. 

EINSTEIN dizia que dois acontecimentos marcaram sua infância: conhecer um compasso, aos 5 anos, e um livro de 
geometria, aos 12. Outro fato importante ocorre também na mesma época em que deveria realizar o bar mitzvah, a 
confirmação judaica, que EINSTEIN se recusou a realizar. Provavelmente isso se deveu à característica da personali-
dade de EINSTEIN, de demonstrar independência com relação à autoridade e à tradição. Essas noções começaram 
a se desenvolver, ao que tudo indica, quando sua família recebeu um estudante judeu pobre, Max Talmud, dez anos 
mais velho. Os dois se tornaram grandes amigos, e foi através de Max que EINSTEIN conheceu os textos a respeito de 
ciência, geometria, matemática, e a Crítica da Razão Pura, de Immanuel Kant.  

Aos dezesseis anos, dois antes da idade padrão, realizou os exames de admissão para a 
Escola Politécnica Federal Suíça (hoje a ETH-Zurique). Ele não conseguiu alcançar o padrão exi-
gido em várias disciplinas, mas obteve notas excepcionais em física e matemática. Seguindo o 
conselho do diretor da Politécnica, frequentou a Escola Cantonal em Aarau, Suíça, entre 1895 
e 1896 para completar o ensino secundário. Enquanto se hospedava com a família do pro-
fessor Jost Winteler, apaixonou-se por sua filha, Marie Winteler, que se mudou para Olsberg, 
Suíça, onde obteve um cargo como professora.  

Movimento relativo
Em 1889, a família EINSTEIN convidou o estudante de medicina Max Talmud para fazer uma 

refeição em sua casa. Talmud se tornou um tutor informal para o jovem ALBERT. Em um dos 
livros que compartilhou com EINSTEIN, o autor se imaginava andando ao lado da eletricidade 
contida em um fio telegráfico. O menino então começou a pensar como um raio de luz se pareceria se você pudesse 
correr ao lado dela na mesma velocidade. Se a luz fosse uma onda, então o raio de luz se pareceria estacionário, 
como uma onda congelada, mesmo que, na realidade, o raio estivesse se mexendo. Esse paradoxo o fez escrever seu 
primeiro artigo científico, aos 16 anos: “The Investigation of the State of Aether in Magnetic Fields” (“A Investigação 
do Estado do Éter em Campos Magnéticos”). Essa questão do movimento relativo iria permear seus pensamentos nos 
próximos dez anos.

Em 1894, a empresa de seu pai não conseguiu um contrato importante para eletrificar a cidade de Munique e foi 
forçado a se mudar para Milão, Itália. ALBERT foi deixado na casa de um parente para terminar os estudos. Ele, entre-
tanto, cansado do rigor da escola, usou um atestado médico alegando exaustão nervosa e foi para Milão com os pais.

Para terminar o ensino médio, ele entrou em uma escola especial, gerenciada por Jost Winteler, em Arau, Suíça. Ele 
ficou muito amigo da família Winteler e se apaixonou por Marie, a filha de Jost. 

Casamento e família
EINSTEIN relembrava os tempos em Zurique como os melhores anos de sua 

vida. Lá, ele conheceu muitos amigos e também sua futura esposa, Mileva Maric, 
uma estudante de Física da Sérvia.

Einsten entrou no Instituto Politécnico da Suíça e se graduou. Após isso, en-
frentou muitas crises. Como ele gostava de estudar por conta própria, ele faltava 
aulas e ganhou a inimizade de muitos professores. Um deles era Heinrich Weber, 
que escreveu uma carta dizendo que EINSTEIN não deveria ser aceito em nenhu-
ma posição acadêmica. Além disso, seus pais se opunham ao relacionamento 
com Maric, por conta de sua origem e religião ortodoxa. EINSTEIN e Maric con-
tinuaram juntos e até tiveram uma filha em 1902, que, ou faleceu de alguma doença ou foi dada para a adoção – os 
fatos são desconhecidos.

Desesperado e desempregado, EINSTEIN aceitou empregos de tutor para crianças, mas não prosseguiu. . Em 
1902, entretanto, o pai de seu amigo de longa data Marcel Grossman o recomendou para um cargo de atenden-                                                                                                                                         



te no escritório de patentes da Suíça, em Bern. Nessa época, o pai de EINSTEIN fica muito doente e, antes de morrer, 
dá sua bênção para o casamento com Maric. EINSTEIN então se casa em 1903 e, em 1904, tem um filho, Hans ALBERT. 
Eduard, o segundo filho, nasceu em 1910.
Em cartas reveladas em 2015, escreveu ao seu antigo amor, Marie Winteler, sobre seu casamento e seus ainda fortes 

sentimentos por ela. Einsten e Maric se divorciaram em 1919, após viverem separados por cinco anos.
Posteriormente, casou-se com Elsa Löwenthal no mesmo ano. Elsa era sua prima materna em primeiro grau e pa-

terna em segundo grau. Em 1933, eles emigraram para os Estados Unidos. Em 1935 Elsa EINSTEIN foi diagnosticada 
com problemas cardíacos e renais e morreu em 20 de dezembro de 1936. De seus filhos com Maric Hans EINSTEIN 
foi o único a gerar descendência, tendo um menino, Bernhard Caesar, nascido em 1930; o único neto conhecido de 
EINSTEIN.
O ano do milagre
No escritório, ALBERT EINSTEIN avaliava patentes para dispositivos eletromagnéticos. Ele dominou o trabalho rapi-

damente, e lhe sobrava tempo para refletir sobre a transmissão de sinais elétricos e a sincronização eletromecânica. 
Na escola politécnica, ele estudou as teorias eletromagnéticas do físico escocês James Maxwell, que descreviam a na-
tureza da luz, e descobriu um fato que nem Maxwell sabia: que a velocidade da luz era constante. Porém, isso violava 
as leis do movimento de Isaac Newton. Isso levou EINSTEIN a formular o princípio da relatividade.
O ano de 1905 é considerado o “ano do milagre” para EINSTEIN. Ele entrou no doutorado e teve quatro artigos 

publicado no Annalen der Physik, uma das melhores publicações de Física. Os artigos alterariam o curso da Física mo-
derna e voltariam as atenções do mundo acadêmico para EINSTEIN. No seu artigo sobre matéria e energia, EINSTEIN 
deduziu a famosa equação E=mc².
No início, os artigos de EINSTEIN foram ignorados pela comunidade acadêmica, mas isso mudou quando eles rece-

beram a atenção de Max Planck, talvez o físico mais renomado da época. Com sua confirmação das teorias, EINSTEIN 
viu sua carreira emergir, e começou a realizar palestras internacionais e a ser convidado a assumir várias posições no 
meio acadêmico. Na Universidade de Berlim, ele foi diretor do Instituto Kaiser Wilhelm de Física, de 1913 a 1933.
Teoria da Relatividade
Em novembro de 1915, EINSTEIN completou a teoria geral da relatividade, que ele considerou sua obra-prima. Em 

1921, recebeu o Prêmio Nobel de Física por sua explicação sobre o efeito fotoelétrico.
Na década de 20, lançou a nova ciência da cosmologia. Suas equações diziam que o universo era dinâmico, ora ex-

pandindo, ora contraindo, contradizendo teorias prévias de que o universo era estático, que ele mesmo endossava. 
Em 1929, o astrônomo Edwin Hubble descobriu que realmente o universo estava expandindo, confirmando o traba-
lho de EINSTEIN.
EINSTEIN fez uma viagem à América do Sul, em 1925, visitando países como Argentina, Uruguai e também o Brasil. 

Além de fazer conferências científicas, visitou universidades e instituições de pesquisas. Em 21 de março passou pelo 
Rio de Janeiro, onde foi recebido por jornalistas, cientistas e membros da comunidade judaica. Visitou o Jardim Bo-
tânico e fez o seguinte comentário, por escrito, para o jornalista Assis Chateaubriand: “O problema que minha mente 
formulou foi respondido pelo luminoso céu do Brasil.” Tal afirmação dizia respeito a uma observação do eclipse solar 
registrada na cidade cearense de Sobral por uma equipe de cientistas britânicos, liderada por Sir Arthur Stanley Ed-
dington, que buscava vestígios que pudessem comprovar a teoria da relatividade, até então mera especulação. 
Seu programa turístico-científico no Brasil incluiu diversas visitas a instituições, como o Museu Nacional do Rio de Ja-

neiro, a Academia Brasileira de Ciências e o Instituto Oswaldo Cruz, e duas conferências: uma no Clube de Engenharia 
do Rio de Janeiro, em 6 de maio, e a outra na Escola Politécnica do Largo de São Francisco, atual Escola Politécnica da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, dois dias depois. Enquanto EINSTEIN rodava o mundo para falar sobre suas 
novas teorias, os nazistas estavam conquistando o poder, sob a liderança de Adolph Hitler.
Ao mesmo tempo, em universidades norte-americanas no início daquele ano, realizou sua terceira visita de dois 

meses como professor na Caltech, em Pasadena. Junto de sua esposa Elsa, voltando de navio para a Bélgica, foram 
informados de que sua casa havia sido invadida pelos nazistas e seu veleiro pessoal confiscado. Após o desembarque 
em Antuérpia, foi imediatamente ao consulado alemão onde apresentou seu passaporte e formalmente renunciou à 
cidadania alemã.No mesmo dia enviou uma carta na qual apresentou sua renúncia à Academia Prussiana de Berlim. 
Posteriormente soube que o novo governo alemão tinha instituído leis que proibiam os judeus de ocupar cargos ofi-
ciais, incluindo lecionar em universidades. 
O historiador Gerald Holton descreveu que “praticamente nenhum protesto sonoro foi levantado por seus colegas”, 

milhares de cientistas judeus foram subitamente forçados a desistir de seus cargos universitários e seus nomes foram 
retirados das listas de instituições em que eram empregados. Pouco depois, as obras de EINSTEIN estavam entre os 
alvos da queima de livros dos nazistas, e o Ministério da Propaganda Joseph Goebbels proclamou: “o intelectualismo 
judaico está morto”.

EINSTEIN também tomou conhecimento de que seu nome estava em uma lista de alvos de assassinato, com uma 
“recompensa de 5 mil dólares por sua cabeça”. Uma revista alemã o incluiu em uma lista de inimigos do regime com



a frase “ainda não enforcado”.
Mudança para os Estados Unidos
Em 1932, EINSTEIN decidiu deixar a Alemanha para sempre. Ele obteve uma posição no Institute for Advanced 

Study (Instituto para Estudo Avançado), em Princeton, Nova Jersey, que se tornou uma Meca para físicos ao redor do 
mundo. Lá, ele passaria o resto de sua carreira tentando desenvolver uma teoria do campo unificado – que unifica as 
forças do universo e leis da Física – e refutar a interpretação aceita da Física quântica.

No verão de 1939, foi persuadido a escrever uma carta para o presidente Franklin D. Roosevelt para alertá-lo da 
possibilidade de uma bomba nazista. Acredita-se que a carta é o fator-chave que motivou os Estados Unidos a inves-
tigar sobre armas nucleares. Roosevelt encontrou-se com EINSTEIN e logo após os Estados Unidos iniciaram o Projeto 
Manhattan. EINSTEIN era um pacifista pronunciado. Durante um discurso aos alunos do Instituto de Tecnologia da 
Califórnia (Caltech), observou que a ciência era muitas vezes disposta a fazer mais mal do que bem. Esta aversão à 
guerra também o levou a fazer amizade com o autor Upton Sinclair e a estrela de cinema Charlie Chaplin, ambos co-
nhecidos por seu pacifismo. 

Carl Laemmle, chefe da Universal Studios, deu ao físico um passeio em seu estúdio 
e o apresentou a Chaplin. Tiveram uma comunicação instantânea, com Chaplin o con-
vidando junto de sua esposa, Elsa, a sua casa para jantar. Chaplin disse que a persona-
lidade exterior de EINSTEIN, calma e gentil, parecia esconder um “temperamento alta-
mente emocional”, a partir do qual chegou a sua “energia intelectual extraordinária.” 
Chaplin também lembrou que Elsa lhe contou sobre a época em que concebeu a teoria 
da relatividade. Durante o café da manhã, parecia perdido em pensamentos e ignorou 
sua comida. Ela lhe perguntou se algo o incomodava. Ele se sentou em seu piano e 
começou a tocar. Continuou tocando e escrevendo notas durante meia hora, em segui-
da, subiu para seus estudos, onde permaneceu por duas semanas, com Elsa trazendo 
sua comida. No final das duas semanas, desceu as escadas com duas folhas de papel 
que ostentavam sua teoria. Seu filme, Luzes da Cidade, teve lançamento alguns dias 
mais tarde, em Hollywood, e Chaplin os convidou a juntarem-se a ele como seus convidados especiais, descrito por 
Isaacson como “uma das cenas mais memoráveis da nova era das celebridades.” Ambos chegaram juntos, em gravata 
preta, com Elsa se juntando a eles, “radiante”. O público aplaudiu quando eles entraram no teatro. Chaplin visitou 
EINSTEIN em sua casa em uma viagem mais tarde a Berlim, e recordou o seu “pequeno apartamento modesto” e o 
piano em que tinha começado a escrever sua teoria. Chaplin especulou que era “usado possivelmente como graveto 
pelos nazistas.

ALBERT EINSTEIN se tornou cidadão norte-americano em  1940. O Projeto Manhattan foi levado adiante, mas 
EINSTEIN nunca foi convidado para fazer parte dele. Isso se deu provavelmente porque o governo não confiava nele, 

por conta de sua associação com organizações de paz e socialistas.
Em agosto de 1945, EINSTEIN estava de férias e soube que uma bomba 

atômica havia sido detonada em Hiroshima, no Japão. Ele se envolveu 
em um esforço internacional para conter a bomba e, em 1946, formou o 
Comitê de Emergência de Cientistas Atômicos. No ano seguinte, escreveu 
um artigo dizendo que os EUA não deveriam monopolizar a bomba atô-
mica. Ele também se tornou um membro da National Association for the 
Advancement of Colored People (Associação Nacional para o Avanço de 
Pessoas de Cor), em prol dos afroamericanos.

Após a guerra, EINSTEIN continuou a trabalhar em vários aspectos da 
teoria geral da relatividade, como buracos de minhoca, a possibilidade de 
viajar no tempo, buracos negros, a criação do universo, etc. No entanto, 

ele ficou muito isolado do resto da comunidade de físicos, por conta de seus estudos obsessivos.  Na última década 
de sua vida, ele renunciou à vida pública.

Cérebro removido
No verão de 1950, seus médicos descobriram que um aneurisma em sua aorta abdominal estava ficando maior. 

Quando foi encontrado, os médicos tinham poucas opções de tratamento e envolveram o vaso sanguíneo inflamado 
com papel celofane na esperança de evitar uma hemorragia. EINSTEIN parecia ter recebido bem a notícia, assim 
como recusou quaisquer tentativas cirúrgicas adicionais para corrigir o problema. Recusou a cirurgia dizendo: “Quero 
ir quando eu quiser. É de mau gosto ficar prolongando a vida artificialmente. Fiz a minha parte, é hora de ir embora 
e eu vou fazê-lo com elegância”. Em 18 de março de 1950, assinou seu testamento. Nomeou sua secretária, Helen 
Dukas, e amigo Otto Nathan como seus executores literários; deixou todos os seus manuscritos para a Universidade 
Hebraica de Jerusalém, a escola que ajudou a fundar em Israel; e legou seu violino para seu primeiro neto, Bernhard 



Caesar EINSTEIN. 
EINSTEIN também organizou seus assuntos funerários. Queria uma cerimônia simples e sem lápide. Escolheu não 

ser enterrado já que não queria ter um túmulo que poderia ser transformado em um local turístico, e, ao contrário 
da tradição judaica, pediu para ser cremado. Seus últimos dias foram relativa-
mente pacíficos. Morreu na manhã de segunda-feira em 18 de abril de 1955, no 
Hospital de Princeton às 1h15 da manhã, com 76 anos de idade, tendo continu-
ado a trabalhar até quase o fim de sua vida. Suas últimas palavras pronunciadas 
em alemão não puderam ser entendidas pela enfermeira. 

Durante a autópsia, o patologista de plantão do Hospital de Princeton, Tho-
mas Stoltz Harvey, removeu o cérebro de EINSTEIN para preservação. Harvey 
dissecou o órgão em cerca de 240 secções, vedou algumas das partes em para-
fina para preservá-las e outras foram deixadas flutuando livremente em formol. 
Conforme as pesquisas em seu cérebro continuaram, logo tornou-se público o 
ocorrido e o patologista realizou uma conferência de imprensa, dizendo que pretendia estudar o órgão para a ciên-
cia. Por não ser um neuropatologista, especialistas do campo questionaram sua capacidade de estudar o cérebro, e 
tentaram persuadi-lo a entregá-lo. Mas Harvey recusou. Desde então, o órgão vem sendo objeto de diversos estudos 
científicos. Pessoas têm pesquisado motivos anatômicos em relação à inteligência. Seus restos mortais foram crema-
dos e suas cinzas espalhadas, muito provavelmente ao longo do rio Delaware, perto de Princeton, por seus amigos. 
Em sua palestra no memorial de EINSTEIN, o físico nuclear Robert Oppenheimer resumiu sua impressão sobre ele 
como pessoa: “Era quase totalmente sem sofisticação e totalmente sem mundanismo [...] Havia sempre com ele uma 
pureza maravilhosa ao mesmo tempo infantil e profundamente teimosa”.

Eisntein e a religião
Muitas vezes “acusado” de ser ateu e de introduzir a duvida a respeito de Deus, ALBERT EINSTEIN elaborou e se-

guiu um pensamento religioso complexo e profundo, entendendo que a religião e a ciência eram complementares.
Uma das pesquisas mais profundas desse relacionamento entre ciência e religião na vida e obra de EINSTEIN está 

no livro EINSTEIN e a Religião, de Max Jammer, professor de Física e colega de EINSTEIN em Princeton. 
Em 1949, o próprio EINSTEIN escreveu, em Notas Autobiográficas, que sua religiosidade tinha se baseado tanto 

num sentimento de depressão e desespero quanto no reconhecimento da futilidade da rivalidade humana na luta 
pela vida. A religião trazia algum alívio, segundo ele disse.

Outra questão importante para se entender o pensamento de EINSTEIN com relação à religião e Deus, e que está 
ligado à sua admiração pelo filósofo Baruch (posteriormente Benedictus) Espinosa (1632-1677), que negou a concep-
ção judaico-cristã de um Deus pessoal, mas tinha a crença na existência de uma inteligência superior que se revela na 
harmonia e na beleza da natureza. EINSTEIN, como Espinosa, “negava a existência de um Deus pessoal, construído 
com base no ideal de um super-homem, como diríamos hoje”.

Numa oportunidade em que lhe pediram para definir Deus, EINSTEIN disse: “Não sou ateu, e não creio que possa 
me chamar panteísta. Estamos na situação de uma criancinha que entra em uma imensa biblioteca, repleta de livros 
em muitas línguas. A criança sabe que alguém deve ter escrito aqueles livros, mas não sabe como. Não compreende 
as línguas em que foram escritos. Tem uma pálida suspeita de que a disposição dos livros obedece a uma ordem mis-
teriosa, mas não sabe qual ela é. Essa, ao que me parece, é a atitude até mesmo do mais in-
teligente dos seres humanos diante de Deus. Vemos o Universo, maravilhosamente disposto 
e obedecendo a certas leis, mas temos apenas uma pálida compreensão delas. Nossa mente 
limitada capta a força misteriosa que move as constelações. Sou fascinado pelo panteísmo 
de Espinosa, mas admiro ainda mais sua contribuição para o pensamento moderno, por ele 
ter sido o primeiro filósofo a lidar com a alma e o corpo como uma coisa só, e não como duas 
coisas separadas”.

Num texto em que comentava um livro que negava a existência de Deus, EINSTEIN disse: 
“Nós, seguidores de Espinosa, vemos nosso Deus na maravilhosa ordem e submissão às leis 
de tudo o que existe, e também na alma disso, tal como se revela nos seres humanos e nos 
animais. Saber se a crença em um Deus pessoal deve ser contestada é outra questão. Freud 
endossou essa visão em seu livro mais recente. Pessoalmente, eu nunca empreenderia tal ta-
refa, pois essa crença me parece preferível à falta de qualquer visão transcendental da vida. 
Pergunto-me se algum dia se poderá entregar à maioria da humanidade, com sucesso, um 
meio mais sublime de satisfazer suas necessidades metafísicas”.

Fica mais do que claro que EINSTEIN não era e nem tinha qualquer apreço pelo ateísmo.
Como Jammer destaca, ele não questionava a utilidade da educação religiosa, mas se opunha a ela – como no caso 

de seus filhos – “quando desconfiava que o principal objetivo era ensinar cerimônias religiosas ou ritos formais, em 
vez de desenvolver valores éticos”.



SALVE O PLANETA

Em meio ao cinzento o colorido traz VIDA!
Uma única ação, uma simples ação!
A simplicidade de agir com o coração nos faz homens de fé! 
Fé no futuro! Fé num mundo melhor!
O papel que recolhemos do chão, a calçada que varremos, a torneira que fechamos, o irmão que alimentamos, o 

jardim que cuidamos.
Todas as vezes que nos devotamos a fazer uma destas simples ações, estamos adubando o terreno onde nossas 

melhores sementes foram ou serão plantadas. 

Estamos contribuindo com o SAGRADO.
SAGRADA é a vida, SAGRADO é tudo que reflete a cultura do bom, do belo do útil.
Afinal, quem não sorri ao andar por verdes cantos, ruas limpas, jardins cheirosos?
São ações tão simples que às vezes não nos damos conta que são gestos da mais pura fé! 

O bem pelo bem!
Agir pelo simples fato de querer colorir o mundo com o belo, e assim arrancar sorrisos das crianças que correm 

livres e dos idosos que caminham lentos, estes mais atentos a beleza da vida que já foi corrida.
Paremos um pouco, desaceleremos o ritmo louco da rotina e pensemos: Estamos contribuindo com o colorido da 

vida? Estamos adubando o terreno da melhor forma? Estamos Fazendo o belo e o útil acontecer?

Simples ações mudam o mundo! 
Nós podemos TUDO, nós podemos mais!
Vamos lá! Vamos a – COR – dar ao mundo para onde queremos um dia voltar!



COLMÉIA FRATERNA YVONNE PEREIRA

Idealizada pela Sra. Zildete Mendonça, a Colméia Fraterna Yvonne Pereira, foi fundada em janeiro de1996 na Casa 
dos Humildes.

O nome Colméia sugere o espírito de cooperação e união no trabalho. O que realmente acontece.
Com o intuito de prestar atendimento espiritual e social as gestantes carentes, um grupo de voluntárias (chamadas 

carinhosamente de Abelhinhas), atua em “várias áreas” com as futuras mamães.
Todas as tardes de quarta-feira ocorrem os encontros onde as gestantes recebem aulas da Doutrina Espírita ligada 

aos temas atuais; orientação sobre o período gestacional; saúde e cuidados com o bebê; artes em geral (bordados 
diversos, crochê, pintura), finalizando com um delicioso lanche preparado pelas Abelhinhas.

É dever de toda gestante não faltar nenhum encontro durante a gestação. As faltas apenas são abonadas em dias 
de exames, com a declaração do local de realização do pré-natal.

Apesar das dificuldades financeiras, mensalmente são distribuídas banheiras com enxovais completos para as ges-
tantes que irão parir naquele mês.

No dia da entrega do enxoval, vários itens são sorteados, além de oferecida uma premiação especial para a futura 
mamãe mais assídua.

Abelhinha Lucy

O AMIGO INFALÍVEL

Viste calamidades que jamais esperaste. 
Cultivaste afeições que te armaram ciladas. 

Carinho que plantaste produziu menosprezo. 
Não permitas, porém, que a tristeza te arrase. 

Trabalha, espera e serve. 
Não desistas do bem. 

Tens um amigo infalível. 
Conta com ele. É Deus. 

 (Pelo espírito: Emmanuel , psicografia do médium: Francisco Cândido Xavier, trecho extraído do livro: Passos da Vida - Edição 
Ide)

Abstração [do latim abstractione] Estado em que a pessoa se encontra alheia da realidade cir-
cundante; estado de profunda meditação.

Ascetismo - [do grego áskesis + -ismo] Doutrina que considera o exercício da ascese como o essen-
cial da vida moral.

Ascese [do grego áskesis]
1. Exercício prático que leva à realização da virtude, à pleni-
tude da vida moral. 2. Caminho para a plenitude espiritual, 
roteiro do progresso do Espírito.

Empirismo [do grego empeiria]
Doutrina filosófica, segundo a qual todo o conhecimento hu-
mano deriva tão somente da experiência.



AFLIÇÕES
Ao lermos o capítulo V do Evangelho Segundo o Espiritismo - Bem-aventurados os aflitos, temos acesso a belíssimas men-

sagens e reflexões sobre os motivos das provas as quais estamos submetidos em cada reencarnação. Bem como, é possível 
encontrar ânimo para o embate diário contra as más inclinações ainda presentes no imo de cada ser imperfeito que está tendo a 
oportunidade de caminhar novamente sobre o planeta Terra. Contudo, é necessário além do estudo, a aplicação desse conheci-
mento, diante das adversidades da vida cotidiana.

O ideal é traçar um plano prático de como reagir frente aos problemas, aos sofrimentos, aos “atropelos” com os quais nos de-
paramos. Como fazer isso? Em primeiro lugar ao estudar adquirimos a consciência da necessidade e também da dádiva que nos 
é oferecida ao lidarmos com as adversidades (sim, não reviremos os olhos, por mais que ainda não tenhamos verdadeiramente 
a capacidade de agradecer pelas provas que enfrentamos, elas são oportunidades oferecidas por um Pai MISERICORDIOSO), por-
tanto não assumir a postura de “vítima das circunstâncias” é um passo importantíssimo. Somos responsáveis pelo que nos acon-
tece, esteja a razão presente nessa passagem sobre a Terra ou em passagens anteriores – basta lembrar da Lei de Ação e Reação. 

Não se permitir vencer pelo desânimo, ou pela melancolia também é uma atitude necessária, inclusive vital; exemplificando: 
aquele empreendimento profissional fracassou e será necessário reiniciar do zero, privações financeiras se apresentarão... então, 
pode-se optar por duas atitudes: 1 - entender-se um “desgraçado, que não merece que nada de bom lhe aconteça” e não reagir, 
entregando-se ao desânimo; ou opção 2 – reagir e continuar lutando para se reestruturar, tendo a certeza de que existe um mo-
tivo para estar-se passando por esta dada situação, e é por sermos seres em evolução que temos a capacidade de vencer aquele 
obstáculo, e nos tornarmos mais maduros e fortalecidos, passada cada batalha empreendida.

Poder-se-ia falar de diversas atitudes para o enfrentamento das aflições, contudo somos individualidades, com necessidades, 
evolução e entendimentos de mundo e também da doutrina espírita diferentes, desse modo, não existe “fórmula mágica” ou 
“receita de bolo”, cabe a aplicação do conhecimento já adquirido diante das adversidades. É fácil obter êxito? É possível, existi-
rão momentos em que poderemos nos abater, entretanto já estamos em condições de reagir, e lembremo-nos de que estamos 
sempre amparados pelo amor de Deus e pelo amor da espiritualidade amiga, assim sendo, nunca estaremos abandonados às 
nossas provas!  



                CENOBITAS OU ANACORETAS?

Durante a idade média1, nos primórdios do cristianismo (por volta do século III), por causa dos costumes rudimen-
tares em voga, era muito comum que alguns indivíduos, querendo levar uma vida recolhida no isolamento, para 
contemplação ou simplesmente por fuga das perseguições religiosas, buscassem a solidão indo viver nos deserto 
ou em lugares afastados. A vida religiosa era também uma opção para desenvolvimento intelectual e filosófico. Tor-
navam-se, por consequência, monges e buscavam, pela contemplação da natureza, encontrar a bondade de Deus. 
Eram os eremitas, anacoretas, monges ou cenobitas que privilegiavam o individualismo. Admiravam, noite e dia, o 
céu, as estrelas, o firmamento, e tudo que tivesse vida ao seu redor, para que, com mansidão, encontrassem a Deus.  
Viviam, assim, sozinhos em lugares desertos, levando uma vida de orações, penitências, e da prática de algum tipo 
de apostolado.  Era uma vida extremamente difícil que não satisfazia a todos. A solidão e os perigos diários propi-
ciavam sérios desajustes mentais aos que não estivessem muito bem preparados, espiritualmente, para assim viver. 
Para que houvesse uma ajuda mútua e um suporte espiritual, sem fugir, de todo, ao estilo de vida adotado, é que 
começaram a surgir as comunidades monásticas organizadas e duas grandes vertentes tiveram início: os Anacoretas 
e os Cenobitas.

ANACORETAS 
O termo Anacoreta, provem do latim medieval anachorēta, e do termo grego Ανα-χωρέω, que significa “retirar-se”; 

viver totalmente isolado de uma comunidade.  
Os Anacoretas, já conhecidos desde os tempos judaicos, começaram a se expandir e a se multiplicar como opção 

para a liberdade de credo tendo em vista as ameaças e perseguições frequentes2.  
Entretanto, para se tornar um anacoreta era preciso recusar a todos os bens materiais que possuísse e passar a 

viver, sozinho, em algum lugar totalmente fora do contato com qualquer outro indivíduo, em cabanas ou covas, que 
poderia localizar-se, entretanto, nas cercanias de algum monastério.  Era uma vida exclusiva de preces, orações, silên-
cio, meditações, penitencias e trabalhos manuais. Agiam assim porque pensavam que, separando-se da sociedade, 
obedeciam ao mandato cristão de “não ser parte do mundo”. Como se lê em João 15:19: “Se vós fôsseis do mundo, 
o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o 
mundo vos odeia”. 

Os Anacoretas viam, na solidão e privações do deserto, uma forma de aprender a autodisciplina estóica (ascetismo) 
acreditando que, só assim vivendo, alcançariam o desprendimento das coisas do mundo  permitindo-os atender ao 
chamado de Deus.

Eram liberados, entretanto, uma vez por semana, aos domingos, para irem à Igreja do monastério mais próximo, 
para assistirem aos oficios divinos e escutarem os conselhos dos presbíteros.

O anacoretismo surgiu e se firmou tomando como fundamento a Corrente Espiritual da Igreja de Cristo, ou a “Es-
piritualidade Monástica”, que buscava um coração limpo e puro. Para isso, era preciso levar uma vida desprendida 
de tudo que existisse e/ou fosse criado no mundo (apartamento do mundo) e praticar, incessantemente, a caridade. 
Essa limpeza do coração era o requisito fundamental para ser possuidor do Reino de Deus, e só aqueles que não fu-
gissem da vida de contemplação divina (vida contemplativa) consegueriam atingí-la.

CENOBITA ou CENOBÍTICO
Do latim – coenobĭum (‘convento, mosteiro’) e do grego κοινόβιο (koinós: comum) y βίος (bíos: vida’), significando 

vida comunitária. Seu adjetivo grego é κοινοβιακόν (koinobiakón) –  define um grupo de monges vivendo em comu-
nidade chamada cenóbio (latim – cenobium) – ou monastério.

Cenobitas eram os membros ou monges de uma comunidade religiosa que durante os primeiros séculos do cristia-
nismo professavam vida monástica e habitavam em cenóbios (tipo de habitação comunitária).

O Cenóbio foi então um movimento tradicional monástico durante o século IV. Teve sua origem no Monastério de 
San Millán de Suso, e enfatizava uma vida de retiro, como os eremitas, mas em pequenas comunidades (comunita-
rismo). Preservava, assim, o isolamento dos Cenobitas dos monges comuns (não cenobíticos) e da sociedade.  Cada 
comunidade de Cenobitas, geralmente possuía os mesmos interesses e princípios. Pertenciam a uma determinada 
ordem religiosa e ficavam subordinados pelas regras e preceitos por esta estabelecidos. A mais conhecida é a “Regra 
de São Bento”.

____________________________________________________________________________________________    
1 Idade Média é o período histórico que vai do século V ao XV. 

2A primera manifestação de vida anacoreta ocorreu no Egipto (vale de Nitria ou Scete) em torno de San Antonio Abad, que congregou, ao 
seu redor, um grande número de discípulos. É uma  região desolada que possui mais de cem mosteiros e se tornou o santuário dos Padres do 
Deserto e para as comunidades monásticas cenobitas.



Os Cenobitas viviam, assim, em monastérios compreendidos de um edifício ou um complexo de vários edifícios 
que podiam albergar cerca de 20 monges. Cada um desses edifícios ou vivendas eram separados, em seu interior, por 
celas que podiam ser habitadas por dois o três monges.

Os Cenobitas também eram mais sociáveis que os Anacoretas até porque, os monastérios onde viviam, estavam 
localizados perto de povoados e, em geral, possuiam igrejas que podiam ser frequentadas pelos habitantes das cer-
canias.

O movimento cenobítico mantinha, além do mais, uma ordem severa na vida dos monges. Administrava os bens e 
produtos da comunidade bem como a formação e instrução da fé, da disciplina, e dos interesses filosóficos do cristia-
nismo nascente. Praticavam atividades de meditação e o recolhimento próprio das comunidades religiosas com divi-
são do tempo de trabalho, orações e liturgias.  Juntavam-se para rezar, conjuntamente, de forma regular e constante. 
A regra geral, porém, era estarem submetidos, de forma espontânea, ao jugo de Cristo, para viverem no Espírito das 
Bem-Aventuranças3.  Era unicamente através da fé que venciam os vícios carnais e os pensamentos pecaminosos.

O monasticismo cenobítico ainda existe em diversas religiões, do Budismo ao Cristianismo, e tem sido a forma mais 
proeminente de vida monástica no mundo.

São Bento os considerava como uma fortíssima estirpe porque eram mansos e queriam fazer justa violência a si 
mesmos para vencerem o mal e realizarem o bem renunciando à cumplicidade com o poder das trevas, vestindo as 
armas pacíficas dos filhos da luz.

Em uma básica comparação pode-se afirmar que os ANACORETAS estão um degrau mais evoluido que os CENOBI-
TAS, porque só após muito exercício, junto com alguns irmãos de mesma ideología (extructi fraterna ex acie) é que 
se consegue viver no deserto lutando, sozinho, contra as trevas e o mal. Só os mais mansos, humildes e fortalecidos 
na fé é que vencem essa vida de isolamento total, radical e extrema. É preciso, muita treino, muita prática e adestra-
mento para se conseguir tal intento.

Se, durante o dia, ambos viviam da mesma forma – no completo isolamento, durante a noite porém se diferen-
ciavam. Enquanto os Cenobitas faziam a refeição em grupo (communicatio), quebrando o isolamento absoluto, per-
mitindo momentos de contato com a troca de poucas palavras, aos Anacoretas, com suas regras bastante severas, 
era imposto o isolamento pleno, quebrado só para a vivência litúrgica semanal e sem contato com qualquer outra 
pessoa. 

Os CENOBITAS e ANACORETAS de HOJE
Hoje, podemos encontrar, em plena sociedade moderna, uma forma mutante de Anacoretas e de Cenobitas. Dos 

Anacoretas herdou-se o traço do individualismo o que é percebido nas pessoas, não importando a idade quando, 
ligados na tecnologia ultramoderna, isolam-se em pleno caos das cidades trafegando com seus IPhones, IPads e 
Laptops entre milhões de pessoas, mas sem se darem conta que fazem parte de um meio social comum, ou quando, 
isolados em casa, diante de um computador, sequer interagem com os familiares ou ami-
gos. São individualidades completamente robotizadas que já não buscam mais a Deus. Dos 
Cenobitas restou a paixão pela comunicação maciça em grupos definidos; determinados 
através de redes sociais, onde o vício de assistir, repassar e compartilhar mensagens de for-
ma automática, sem ao menos ter a certeza da veracidade das mesmas, para centenas de 
estranhos, é a única atividade que parece interessar e unir essa sociedade eletrônica virtual 
quando tanto se poderia fazer entre amigos reais e verdadeiros.

_____________________________________________________________________________________________
3 São Pacômio, também conhecido como Abba Pacômio (nascido em 292 em Tebas, no Egito e faleceu entre 346 e 348) é considerado o “pa-

dre do monacato cenobítico”. Foi o primeiro monge a aproveitar pequenos grupos comunais, que já existiam, juntando-os numa federação de 
monastérios.

La Rioja é uma das comunidades espanholas onde a espiritualidade se ma-
nifestou mais profundamente. Situada na pequena Vila de San Millán de 
la Cogolla, no Caminho de Santiago ao redor da qual há uma profusão de 
monastério, igrejas e cenóbios.



       Monastério de Suso, fundado por San Millán no ano de 550

Afresco de Bento de Núrsia.

A Regra de São Bento, escrita por Bento de Núrsia no século VI, é um 
conjunto de preceitos destinados a regular a vivência de uma comuni-
dade monástica cristã, regida por um abade.

La Rioja é uma região atravessada pelo caminho de San-
tiago e recheada por um imenso passado pré-histórico, 
castelos, povoações medievais e mosteiros.



É com imensa alegria que o CH Notícias “inaugura” nessa edição o espaço do CHZINHO, para que nossas crianças 
e jovens possam compartilhar conosco seus aprendizados, conhecimentos e experiências com a Doutrina Espírita!! 
E nossoa evangelizadores trabalharam o tema  Espiritismo e Ecologia (TERRA NOSSO LAR) com nossas turminhas. E 
eles se expressaram da maneira mais linda e mais pura! Apreciem!











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

O consolador

Através da precisão de Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier, nos apresenta esta obra de 411 perguntas e respostas 
agrupadas conforme o tripé do espiritismo (Ciência, filosofia e religião). Vejamos como esse tripé foi resumidamente co-
mentado por Emmanuel: 

1. Ciência
“O concurso científico é sempre útil, quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Importa considerar 

todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade 
do Espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos, na sagrada melhoria das características morais do homem”.

2. Filosofia
“A Filosofia constitui, de fato, a súmula das atividades evolutivas do Espírito encarnado, na Terra. 
Suas equações são as energias que fecundam a Ciência, espiritualizando-lhe os princípios, até que unidas umas à outra, indissolu-

velmente, penetrem o átrio divino das verdades eternas”. 
3. Religião
“Religião é o sentimento Divino, cujas exteriorizações são sempre o Amor, nas expressões mais sublimes. Enquanto a Ciência e a 

Filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a Religião edifica e ilumina os sentimentos. 
As primeiras se irmanam na Sabedoria, a segunda personifica o Amor, as duas asas divinas com que a alma humana penetrará, um 

dia, nos pórticos sagrados da espiritualidade”.

Ousamos dizer que na obra O Consolador, Chico e Emmanuel conseguiram resumir os principais conceitos e reflexões do 
pentateuco kardeciano, deixando claro que a doutrina espírita é o Consolador Prometido por Jesus para ficar conosco 
eternamente. Não deixe de ler está que é uma das principais psicografias de Chico Xavier, temos certeza que não irá se 
arrepender. Boa leitura e reflexões transformadoras!   
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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.



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”.


