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Agradeço, Senhor 

Agradeço, Senhor,
Quando me dizes “não”

Às súplicas indébitas que faço,
Através da oração.

Muitas daquelas dádivas que peço,
Estima, concessão, posse, prazer,

Em meu caso talvez fossem espinhos,
Na senda que me deste a percorrer.

De outras vezes, imploro-te favores,
Entre lamentação, choro, barulho,
Mero capricho, simples algazarra,

Que me escapam do orgulho...

Existem privilégios que desejo,
Reclamando-te o “sim”,

Que, se me florescem na existência,
Seriam desvantagens contra mim.

Em muitas circunstâncias, rogo afeto,
Sem achar companhia em qualquer parte,

Quando me dás a solidão por guia
Que me inspire a buscar-te.

Ensina-me que estou no lugar certo,
Que a ninguém me ligaste de improviso,

E que desfruto agora o melhor tempo
De melhorar-me em tudo o que preciso.

Não me escutes as exigências loucas,
Faze-me perceber

Que alcançarei além do necessário,
Se cumprir o meu dever.

Agradeço, meu Deus,
Quando me dizes “não” com teu amor,
E sempre que te rogue o que não deva,

Não me atendas, Senhor!...

 Do livro Antologia da Espiritualidade, de Maria Dolores, obra psicografada pelo 
médium Francisco Cândido Xavier.



PLURALIDADE DOS MUNDOS HABITADOS
Anna Paula Borges

 A primeira referência que temos da existência de outros mundos habitados no espaço está descrito no Livro dos Espíri-
tos, na questão 55, quando Kardec pergunta aos espíritos superiores:  “Todos os globos que circulam no Espaço são habitados?! 
Respondem: “Sim”. E o homem da terra está longe de ser, como supõe o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. 
Entretanto, há homens que se julgam muito fortes e pretendem que só este pequeno globo tenha o privilegio de abrigar seres 
racionais. Orgulho e vaidade! Acreditam que Deus criou o Universo só para eles”.

 No livro, A caminho da Luz, nos fala que, nos mapas zodiacais, os astrônomos observaram a existência de uma grande 
estrela na constelação de cocheiro que recebeu o nome de cabra ou capela.  Descreve que dessa orbe vieram espíritos rebeldes 
e sofredores que chegaram na Terra para auxiliar na evolução da raça humana, como também, para evoluírem já que teriam sido 
exilados de Capela, pois esta, estaria passado por transição de categoria de  mundo de provas e expiações para um mundo de 
regeneração e aqueles espíritos rebeldes não teriam  mais condições de continuar naquele mundo. 

 As condições dos mundos habitados são diferenciadas pelo grau de adiantamento ou inferioridade moral e intelectual 
dos espíritos que ali habitam. Nos mundos inferiores, a existência é somente material, reinando as paixões, onde o padrão vi-
bratório é  baixo e pesado, são mundos inferiores à Terra.  Já nos mundos superiores,  a vida é toda de cunho espiritual, sendo 
o padrão vibratório alto e a moral e a intelectualidade andam juntas. Nos mundos intermediários, o bem e o mal andam juntos, 
havendo uma luta constante entre eles conforme o adiantamento moral de seus habitantes.

 A doutrina espírita divide o mundo em categorias: mundos primitivos; mundos de provas e expiações (a Terra); mundos 
de regeneração; mundos ditosos e mundos divinos ou celestes. 

 A Terra está passando por um período de transição planetária, onde a exemplo de Capela passamos de um mundo de 
provas e expiação para um mundo de regeneração, quando virtudes e defeitos se mesclam, não existem expiações, mas ainda 
haverá provas. 

 Kardec salienta que as transformações que passam o planeta Terra não serão por efeitos maravilhosos, mas sim um pro-
cesso de evolução espiritual do planeta. Espíritos   endurecidos no mal, recalcitrantes no erro, serão encaminhados para mundos 
inferiores, ao passo que na Terra já estão chegando espíritos sensíveis e conscientes da necessidade de desenvolverem o bem 
comum da coletividade, havendo um intercambio constante de habitantes de espíritos de outros mundos. 



José Maria de Eça de Queirós nasceu a novembro de 1845, numa casa na Praça do Alma-
da, em Póvoa de Varzim, no centro da cidade. Curiosamente (e escandalosamente para aquela 
época), foi registrado como sendo filho de mãe incógnita.

Fruto de um romance não aceito pela família materna, que fugiu de casa para que o rebento 
nascesse afastado do escândalo social, Eça foi batizado como ‘filho natural de José Maria de 
Almeida de Teixeira de Queiroz e de mãe incógnita’, não era incomum na época. Acontecia em 
casos similares nos registros de batismo quando a mãe da criança pertencia a estratos sociais 
elevados e havia a necessidade de ocultar a sua identidade por interesse da família. Foi o pai 
que assumiu a paternidade e a responsabilidade pelo filho. 

O pequeno Eça foi assim levado para a casa da sua madrinha, em Vila do Conde, onde per-
maneceu até aos quatro anos. Somente ao fim de quatro anos – curiosamente, seis dias depois 
da morte da avó de D. Carolina, que se dizia ser a grande opositora à sua união com José de 

Queirós – é que o jovem casal se casou, sem grande pompa. 
Ao contrário do que seria de esperar, Eça de Queirós, não foi levado a viver com os pais após o matrimônio destes. A razão 

disto prende-se com o fato de ele ter sido concebido antes do casamento, sendo, pois, encarado como uma vergonha para um 
jovem casal recém-casado. Em consequência disso foi levado para casa dos seus avós paternos (na chamada casa de Verdemilho) 
em Aradas, Aveiro, onde foi entregue aos cuidados de uma ama e onde permaneceu até aos dez anos.

Muitos defendem que esta infância desprovida de ternura ou de apoio paternal, influenciou a obra de Eça.
Terminou os estudos no Colégio da Lapa em 1861. Tinha então 16 anos.
Coisas do destino, dirão, desse destino que constitui provações delineadas antes do reingresso do Espírito à Terra, e tais pro-

vações foram, quiçá, por ele mesmo aceitas ou escolhidas, porque o Espírito, antes de tomar nova vestimenta carnal, e desde 
que já disponha de algum esclarecimento, pode escolher, de conta própria, certas e determinadas provas, por vislumbrar nelas 
a oportunidade de se desvencilhar de faltas cometidas em existências passadas e, consequentemente, adiantar-se na escalada 
do progresso espiritual.

Em 1861, matriculou-se na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra por imposição do 
pai que estudara na mesma Universidade. Eça, tal como o pai, apresentou desde cedo um interesse 
pela literatura, e no meio acadêmico encontrou muitos outros jovens intelectuais que partilhavam 
o mesmo interesse.

Num ambiente boêmio da cidade universitária de Coimbra estes jovens reuniam-se para trocar 
ideias, livros e formas para renovar a vida política e cultural portuguesa, que estava a viver uma au-
têntica revolução social com a introdução dos novos meios de transportes ferroviários que traziam, 
todos os dias, novidades do centro da Europa, influenciando esta geração para novas ideologias e 
valores.

No meio desta polêmica Eça de Queirós preferiu manter-se afastado, muito provavelmente por 
temor ao pai, amigo de Camilo Castelo Branco e ele mesmo escritor romântico. Reservou-se, pois, 
das primeiras polêmicas da Geração de 70, sem participar ativamente e agindo apenas como mero 
observador, embora tenha mais tarde sido um dos seus membros mais ativos.

Apesar disso, foi nesta altura que, incitado por Antero de Quental, a quem votava grande e sincera admiração, que era o sím-
bolo de toda a Academia Coimbra.

José Maria Eça de Queirós gravara em sua mente a seguinte frase de Antero: - «Abrir bem o coração à voz que vem de cima e 
cerrá-lo à das paixões da Terra. »

Que voz seria essa que vem de cima, senão aquela que os Espíritos guias nos sopram, nos incutem e nos inspiram?
E realmente Eça de Queirós só desenvolvia fluente e magnificamente os temas escolhidos, ou sugeridos pelo Alto, quando a 

voz que vem de cima se fazia sentir.
Ouçamos, por exemplo, o que a esse respeito escreveu o apreciado homem de letras, Gentil Marques: 
“O Sol da manhã inunda-lhe o quarto. Ele ergue-se, espreguiça-se um pouco, passa as mãos pelo rosto magro a afugentar as 

visões. Estivera sonhando acordado, afinal... Inspirado, numa excitação quase febril, Eça de Queirós volta à secretária, senta-
se, liberta-se da papelada com um safanão brusco, escolhe algumas folhas branquinhas e bem cortadas do seu almaço favorito 
e começa a escrever a «Ladainha da Dor», no rastro da ideia que a onda lhe encharca o espírito... Escreve então: «... O músico 
Berlioz, ao voltar das bandas moles da Itália e das ilhas da Grécia de lívidos escarpamentos, sem serenidades idílicas e sem 
mirtos - recebeu nas ruínas das Sorveiras, junto de Niza, onde trabalhava na sua sinfonia de Harold, toda cheia de mar, esta 
carta de França.”  Lê uma, duas, três vezes o que escreveu.

Para a tomar fôlego. Quer que essa carta, recebida por Berlioz, seja verdadeiramente excepcional, digna do seu respeito e 
da sua admiração por um Heine ou até pelo próprio Berlioz. De lábios entreabertos, de olhos colados ao fulgor do Sol, sem o 
ver, de mãos estendidas sobre o papel, Eça de Queirós deixa-se tomar aos poucos pelo Espírito autor dessa carta fantástica. 
Agora ele não faz mais paragens. Escreve sem hesitação, indiferente a repetições e a rimas. Tudo lhe vem no ar, espontâneo, 
de quem se sente iluminado por dentro.

Eça de Queirós pensa terminar aí, também, a sua “Ladainha da Dor”. Mas, irresistivelmente, continua a escrever guiado pelo 
estranho impulso, de que nem ele próprio sabe a origem. »

Mas nós espiritistas conhecemo-la perfeitamente. Aí está na descrição insuspeita de Gentil Marques, uma das manifesta-
ções mediúnicas de Eça de Queirós.



Em 1866, Eça de Queiroz terminou a Licenciatura em Direito na Universidade de 
Coimbra e passou a viver em Lisboa, exercendo a advocacia e o jornalismo.

Em 1869 e 1870, Eça de Queiroz fez uma viagem de seis semanas ao Oriente (de 23 
de outubro de 1869 a 3 de janeiro de 1870), em companhia de D. Luís de Castro, 5.º 
conde de Resende, irmão da sua futura mulher, D. Emília de Castro, com quem aos 40 
anos casou com Emília de Castro, e teve 4 filhos: Alberto (16-4-1894), António (28-12-
1889), José Maria (26 -2 -1888) e Maria (16-1-1887).

Tendo assistido no Egito à inauguração do canal do Suez: os jornais do Cairo re-
ferem «Le Comte de Rezende, Grand amiral de Portugal et Chevalier de Queiroz». 
Visitaram, igualmente, a Palestina.

 Aproveitou as notas de viagem para alguns dos seus trabalhos, o mais notável 
dos quais o Mistério da Estrada de Sintra, em 1870, e A Relíquia, publicado em 
1887.

Em 1870 ingressou na Administração Pública, sendo nomeado administrador 
do conselho de Leiria. Foi enquanto permaneceu nesta cidade, que Eça de Queiroz 
escreveu a sua primeira novela realista, O Crime do Padre Amaro, publicada em 
1875.

Tendo ingressado na carreira diplomática, em 1873 foi nomeado cônsul de Por-
tugal em Havana. Os anos mais produtivos de sua carreira literária foram passados 
em Inglaterra, entre 1874 e 1878, durante os quais exerceu o cargo em Newcastle 
e Bristol. Escreveu então alguns dos seus trabalhos mais importantes, como A Ca-
pital, escrito numa prosa hábil, plena de realismo. Manteve a sua atividade jornalística, publicando esporadicamente no Diário 
de Notícias, em Lisboa, a rubrica «Cartas de Inglaterra. »

Em 1888 foi nomeado cônsul em Paris, ano que publica “Os Maias”. Nesse romance observa-se uma mudança na atitude 
irreverente de Eça de Queirós, segundo o crítico João Gaspar Simões, o autor “deixa transparecer os mistérios do destino e as 
inquietações do sentimento, as apreensões da consciência e os desequilíbrios da sensualidade”.

Surge então uma nova fase literária, em que Eça deixa transparecer uma descrença no progresso. Manifesta a valorização das 
virtudes nacionais e a saudade da vida no campo. É o momento dos romances “A Ilustre Casa de Ramires” e “A Cidade e as Ser-
ras”, o conto “Suave Milagre” e as biografias religiosas. Em agosto de 1900 Eça fica acamado, resultado de uma doença incerta 
e nunca apurada que levaria à sua morte a 16 de agosto de 1900. Eça morre na sua casa de Neuilly-sur-Seine, perto de Paris, na 
idade muito prematura de 55 anos.

Em uma de suas comunicações, por meio da mediunidade de Fernando de 
Lacerda, diz-nos ele que seu Espírito, ao ingressar no Espaço e após o balanço 
de suas atividades no plano físico, verificou surpreso que esse balanço acusava 
saldo negativo. Nessa conjuntura apelou para Deus, dele obtendo absolvição. 
E então explica: é que ele, «se cedia para os outros, como mercancia utilitária, 
o riso e a ironia, tinha para seu uso larga reserva de dor e de amarguras; e que, 
talvez, só ainda por amorável abnegação ele parcamente fazia extravasar o fel, 
espremido em doses homeopáticas, nas rajadas de troça com que chicoteava 
o seu preclaro semelhante ridículo». No declinar de sua existência, vivendo 
em Paris, como membro da Embaixada Portuguesa, Eça reflete que realmente 
emprestara à personagem Gonçalo, de seu livro “A Ilustre Casa de Ramires”, 
todos os seus erros, suas excentricidades e todas as suas qualidades boas de 

então: - franqueza, doçura, bondade, imensa bondade, e também a vaidade, o gosto de se arrebicar, de luzir, e uma simplici-
dade tão grande, a ponto de dar, na rua, o braço a um mendigo ... Eça de Queirós enfrenta agora os seus derradeiros dias de 
vida e ele diz a seu amigo Ramalho Ortigão: - “Isto está muito mal. Muito mal... É o princípio do fim... Já vês, estou a seguir 
na linha do Destino. ” Aludia ele à fotografia tirada em Lisboa, em a qual figuravam, em meio de uma escada: Carlos Lobo de 
Ávila, Oliveira Martins e o Conde de Ficalho. “Quisera o destino, na opinião de Eça de Queirós, que esses três fossem tocados 
pelo dedo da morte. ” - E agora bem veem.... Na fotografia fatídica sou eu - declara Eça - que estou a seguir. E relata-nos Gentil 
Marques, esclarecido biógrafo de Eça: “O velho padre, que viera com a prima Conceição, inclinou-se sobre o vulto do moribun-
do, lançando-lhe a extrema-unção... Mas, conta-nos o escritor patrício Viana Moog, que o padre lhe perguntou se o ouvia, e 
logo acrescenta: “Ele já não podia responder, não obstante recebeu a extrema-unção.” E como poderia ele escutar as palavras 
do padre, se, como escreveu Gentil Marques, seu Espírito já estava, nesse momento, longe dali? As mãos de Eça encontraram, 
no Além, as outras mãos que se estendiam para ele. As mãos de Antero, de Oliveira Martins, do seu irmão Alberto, do Conde 
de Ficalho, do Carlinhos de Ávila.



Quem dera ser como a água.
Nasce na fonte, calma e serena, empresta-se da força dos ventos e move-se mundo afora com o único objetivo de ajudar. Levar a fertilidade 

ao solo, fazer florescer pastos, alimentar animais e humanos, saciar sede.
Deixa-se evaporar pelo calor do sol, volta para o céu, e chega perto de Deus em forma de algodão. Conversa com Ele, confessa alegrias, leva 

preces e volta em forma de gotas que alegram os olhos do sertanejo. Confessa tristeza, 
e de tanta dor que carrega pelos desatinos humanos, volta em forma de fortes lágrimas 
e inunda e encharca os solos, destroem aldeias...um pranto forte e sofrido.

Mas volta sempre humilde para sua origem... o útero materno, o seio da mãe terra. 
Renova-se e volta...sempre a nos ajudar!

Coincidências a parte, nos espíritas não acreditamos nelas, sou 70% água e a mãe 
terra também.

75% do meu coração é ÁGUA
75% do meu cérebro é ÁGUA
81% do meu sangue é ÁGUA
Emmanuel, no Livro “Segue-me”, pág. 131, diz:  “A água é passível de adquirir qua-

lidades de natureza sutil ou “fluídica” à indução de uma vontade como agente. Água 
magnetizada ou fluidificada.

A água fluidificada tem como agente as propriedades que lhe quiseres investir e tem 
um poder medicamentoso que atua sobre o perispírito e indiretamente contribui para 
restabelecer o corpo carnal.”

Portanto, sejamos água, sejamos remédio que cura, fluido que alimenta. Sejamos 
grandiosos, elevemo-nos pra perto de Deus e retornemos humildes pra servir e evoluir.

Cuidemos melhor deste fluido magnífico.
Água da minha água, terra da minha terra!

A senectude
Guttemberg A. C. Cruz

 Dentre tantos aspectos de nossa existência carnal, a senilidade é o que mais nos atormenta. Muitas pesquisas já foram feitas e a con-
clusão é que os mais jovens não pensam, ou pensam muito pouco na velhice; enquanto os adultos, vão se apercebendo mais desse estágio de 
nossas vidas.

 Em Aurélio buscamos o termo senilidade como enfraquecimento determinado pela velhice, decrepitude. Faz-se necessário a distinção 
entre senescência e senilidade. A senescência ou senectude é a somatória de alterações orgânicas, funcionais e psicológicas próprias do enve-
lhecimento normal, enquanto que a senilidade refere-se as modificações determinadas por afecções que frequentemente acometem a pessoa 
idosa.

 Dentro desse prisma, como a medicina enxerga essa condição? Houve época em que adoecer na senectude significava uma sentença 
de morte. Os recursos eram evitados sob a condição de que o tempo já tinha dado suas manifestações de partida. Procedimentos invasivos, 
medicações de última geração ou os modernos meios diagnósticos eram muitas vezes não utilizados.

 Atualmente, em muitos centros, o idoso é compreendido como um ser humano que necessita de uma terapêutica adequada, especial, 
lançando mão dos mais diversos meios.

 Hoje a compreensão é que esse estágio de vida irá se superar e uma atitude renovadora deve ser instituída.  Com todo esse avanço, 
ainda não conseguimos barrar o inevitável, a condição atemorizante e inexorável, a morte. Com a velhice vem a morte e com ela todos os me-
dos. O medo do aniquilamento, do esquecimento, o pavor da separação e do desconhecido.

 É na velhice que presenciamos o esgotamento de nossas forças, o pregueamento da pele, a alvura de nossos cabelos. A velhice é tão 
cheia de significados que por si só ela se basta. Não precisamos de significados para entendê-la. Precisamos de raciocínio e amor.

 Quando chega a velhice vem a colheita, e com ela o entendimento de como a obra de Deus é perfeita. Na velhice colhemos os frutos do 
amor da família, da compreensão do companheiro, da limitação de nossos ímpetos diante da magnitude da natureza e da infalível lei universal. 
Com ela nos deparamos que precisamos do próximo, que a vida necessita de renovação, que o corpo físico tem uma fragilidade e que precisa 
de cuidados, tão negligenciados em outrora.

 Mas esse estágio de magnificência do corpo, é um preparo para transcendência do espírito. Para os que viveram nas leis irrestritas do 
evangelho, o espírito se mostra manso, sábio, humilde e compreensível. Ele conclama sua imortalidade e sua iluminação. Ele espera uma nova 
etapa, como uma semente que desabrocha para o verdadeiro entendimento.

 Pensemos sempre na velhice como esse estágio, compreendendo cada perda física como ganho espiritual, cada necessidade como 
vivência e cada momento como experiência.

 E para aqueles em que a vida não teve complacência, em que a velhice suprimiu esse tão profundo paradigma, resta o esclarecimento 
espiritual, necessário, amoroso, solícito e verdadeiro, para que nossa mente não envelheça como o corpo, na decrepitude do materialismo.

 E como nos esclarece Kardec, “Nascer, crescer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. ”



Evangelização infanto-juvenil
Pela evangelizadora Tereza Morais

O caminho para a construção de uma humanidade mais amorosa e menos egoísta começa pela educação do espírito! Na fase em que o 
corpo se apresenta como criança, o espírito está mais receptivo a novos aprendizados e pode transformar-se em solo fértil para assimilar os 
ensinamentos do bem e a prática do amor. 

Evangelização é um processo de construção do ser integral, de oportunidade de reflexões que tenham como consequência a mudança nas 
atitudes para melhor, em que sementes do bem são plantadas nas consciências. Além das bases da doutrina espírita, temas como criação divi-
na, autoaperfeiçoamento, relações familiares e sociais, espiritismo e ecologia, podem ser trabalhados nas aulas utilizando-se de brincadeiras e 
expressões de arte, projetos, atividades práticas e colaborativas, e contextualizados em situações do dia-a-dia e fatos divulgados pelas mídias. 

O evangelizador é aquela pessoa que precisa ter conhecimento da doutrina espírita, mas também de práticas de educação e planejamento 
de aulas. É um trabalho prazeroso, em que se exercita a paciência, persistência, firmeza com brandura, disciplina, criatividade e que movimenta 
uma energia amorosa imensa!

Na CH as aulas de evangelização acontecem aos domingos, de 16 h às 17 h. Temos 6 turmas, por faixa etária: Maternal – 3 e 4 anos; Jardim – 5 
e 6 anos; 1º ciclo – 7 e 8 anos; 2º ciclo – 9, 10 e 11 anos; Juventude 1 – 12, 13 e 14 anos; Juventude 2 – acima de15 anos. 

Precisamos apresentar um modelo como Jesus para nossas crianças e jovens! A evangelização proporciona o aprendizado e vivência do evan-
gelho de Jesus e o conhecimento da doutrina espírita, tão necessário para enfrentar os conflitos da atualidade. 

“[...] a vida são os sacrifícios e labores pela conquista da realização interior e não o anestesiar da consciência, reduzindo o homem a um feixe 
de instintos, num impossível retorno às origens do primarismo que ficou no passado.” 

“Não relaciones dores, nem anotes dissabores. Quem se compraz, lamentando, na retaguarda, opõe-se ao crescimento e à conquista que o 
aguardam.”

Do livro Painéis da Obsessão, de Manoel Philomeno de Miranda, 
psicografado por Divaldo Pereira Franco. p.123 e 126.

“Não vimos erguer altar contra altar, mas levantar um onde não existia nenhum”. 
Trecho do discurso do Presidente da Sociedade Espírita de Marennes. 

Revista Espirita de 1864. 

Germe [do latim germen] 1. Estado primitivo e rudimentar de um novo ser; embrião. 
2. Causa; origem; princípio.

Rape(s) [do inglês rapping > rap]   
1. Golpe seco, batida rápida. 2. Pancadas, batidas feitas por Espírito de-
sencarnado para chamar a atenção ou tentar comunicação com encar-
nado.

Registro(s) akásico(s) Os registros na Espiritualidade das ações executadas em uma ou mais de 
uma encarnação de um Espírito.

Telegrafia humana 
Comunicação à distância entre duas pessoas vivas, que se evocam reci-
procamente. O mesmo que Telepatia.

A FÉ

Ao se refletir sobre o que seria a fé chega-se à conclusão de que ela verdadeiramente tem a capacidade de proporcionar a paz. Aquela paz 
interior ancorada na certeza de que tudo o que possa vir a acontecer tem uma razão e o que esteja acontecendo irá fortalecer espiritualmente 
e moralmente o indivíduo, seus contactantes, bem como a atmosfera do planeta onde estejam. 

Porém, para se raciocinar dessa maneira é necessário que a fé seja raciocinada, que cresça e floresça em terreno preparado... como fazer 
isso? Através da máxima: “Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. ” É chegado o tempo de não se aceitar a fé cega, que em tudo crê, porém 
nada compreende ou questiona. O consolador prometido trouxe a humanidade a oportunidade de questionar, de impulsionar o desenvolvi-
mento intelectual sobre a espiritualidade, de fortalecer essa virtude que se traz desde o primeiro instante de existência, que é a fé. 

Assim sendo, é preciso fortalecer a fé pelo estudo e aplicá-la na construção de ações de misericórdia, de benevolência, de paciência, de 
caridade, de amor, para consigo mesmo e para com o próximo, afinal foi Jesus quem ensinou a humanidade que dever-se-ia “amar ao teu Deus 
sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo”. Ou seja, é fundamental o exercício da fé, como exercitá-la? Agindo no caminho 
do bem, pois se sabe que cada um é responsável tanto pelo mal que tenha feito, como pelo bem que tenha deixado de fazer. Então, como diria 
um exponente cantor da música brasileira: “Andar com fé eu vou, que a fé não costuma faiá”. 



Aqui está um exemplo da comunicação espontânea, feita por um Espírito, sem a ajuda de um médium, acerca de um tesouro 
oculto: 

“Uma senhora acabava de perder o marido, depois de trinta anos de vida conjugal, e se encontrava prestes a ser despejada 
do seu domicílio, sem nenhum recurso, pelos enteados, para com os quais desempenhara o papel de mãe. Chegara ao cúmulo 
o seu desespero, quando, uma noite, o marido lhe apareceu e disse que ela o acompanhasse ao seu gabinete. Lá lhe mostrou 
a secretária, que ainda estava selada com os selos judiciais, e, por um efeito de dupla vista, lhe fez ver o interior, indicando-lhe 
uma gaveta secreta que ela não conhecia e cujo mecanismo lhe explica, acrescentando: Previ o que está acontecendo e quis 
assegurar a tua sorte; nessa gaveta estão as minhas últimas disposições. Deixei-te o usufruto desta casa e uma renda de... De-
pois, desapareceu. No dia em que foram levantados os selos, ninguém pôde abrir a gaveta. A Senhora, então, narrou o que lhe 
sucedera. Abriu-a, de acordo com as indicações de seu marido, e lá estava o testamento, conforme ao que ele lhe anunciara.” 

(O Livro dos Médiuns – Segunda parte – Das Manifestações espíritas – Capítulo XXVI – Das perguntas que se podem fazer 
aos Espíritos sobre os tesouros ocultos – item 295, nota da pergunta 31ª).

TESOURO OCULTO

José Cardoso frequentava as sessões espíritas da casa de Albuquerque, desde alguns meses. Persistente, por 
várias vezes submetera delicadas questões a Benício, o mentor espiritual.  Benício, paciente, atendia sempre, 
procurando encorajá-lo nas tarefas do bem. Agora, no entanto, em sucessivas reuniões Cardoso insistia, mais 
teimoso, com o amigo desencarnado,  indagando por tesouros ocultos. Debalde, os companheiros de ses-
são e o mentor espiritual tentaram dissuadi-lo do intento, mostrando impropriedade da ideia que se lhe fizera 
obcecante. O coitado queria descobrir ouro, desenterrar ouro. E repetia:

— Em nossa região já foram descobertos diversas arcas antigas e caldeirões recheados, em épocas diferentes. Aqui foi sede 
de mineração. Há muito ouro escondido... Existem Espíritos vigiando fortunas  enormes. Poderíamos fazer muitas obras de ca-
ridade.

Certa noite, feriu novamente o assunto, e Benício falou:
— Meu irmão, fique tranquilo. Sua petição é bem inspirada. Sua intenção é construtiva. Indicaremos caminho para um tesou-

ro no chão. Uma onda de espanto percorreu a pequenina assembleia. Companheiros entreolharam-se, assustadiços, receando 
estivesse ocorrendo qualquer mistificação. Cardoso esfregou as mãos, contente. Renteou com o médium em transe. E o mentor 
explicou:

— Cardoso, busque o seu quintal. Além do pátio empedrado, depois da cozinha, você vê todos os dias grande mancha de terra 
escura, que a tiririca está envolvendo. Cave lá, meu amigo.

E, entre os amigos surpreendidos, Cardoso anotou imediatamente os dados.
No outro dia, pela manhã, começou a cavar. Cavou até ficar exausto. Desapontado, não encontrou nenhum sinal de tesouro 

oculto. Na reunião seguinte, interpela o benfeitor sobre o sucedido. Bondoso, Benício esclarece:
— Você cavou muito bem. O caminho da riqueza está pronto.
E Cardoso interroga, aflito:
— Mas, como?!...
E o benfeitor espiritual: 
— Plante na cova rasgada um pé taludo de laranjeira, regue-a, trate-a com amor e, em breve, você terá o tesouro que procura, 

porque uma laranjeira, Cardoso, é princípio de um laranjal.

(Do livro Almas em Desfile, Hilário Silva, Francisco C. Xavier e Waldo Vieira)



TESOUROS OCULTOS (“BOTIJAS”)

“O Reino dos Céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual movido 
pelo gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo”

(Mateus, XIII, 44-46)

Os Tesouros Ocultos apesar de serem conhecidos em vários países surgiram, aqui no Brasil, por volta 
do século XIII e foram popularmente denominados de “BOTIJAS”. Como não havia bancos ou cofres para 
a guarda das moedas de ouro, prata ou cobre, dinheiro circulante da época, principalmente no interior 
do Nordeste, e por não haver grandes desvalorização monetária, os senhores ricos escondiam-nas, por 
medo de roubo ou perdas, em latas de metal, que não se deterioravam, dentro de paredes ou debaixo 
dos assoalhos das casas. Usavam também potes ou vasos de barros ou, ainda, baús ou malas revestidos 
com metal  para serem enterrados, fora das casas, marcando-os com pedras, nos jardins, pomares ou 

embaixo de árvores.
Esses tesouros permaneciam escondidos por não haver necessidade de uso, gerando seu esquecimento, pela idade avançada 

ou por uma marcação equivocada, fazendo que seu dono perdesse o local exato onde os tinha enterrado, ou, como era muito 
frequente, abandonados pela morte, repentina ou não, dos proprietários que nunca tinham confiança de informar a ninguém a 
existência ou a localização. 

Perdidos ou esquecidos, começaram, com o passar do tempo, a serem encontrados, ou pela novas construções e casas que 
foram surgindo, erguidas ou demolidas ou pelas escavações de terrenos para novas plantações. 

Tornou-se comum, assim a busca frenética na caça desses tesouros perdidos levantando a curiosidade e o interesse de muitos, 
principalmente dos incautos, egoístas e avarentos que desejavam enriquecer de forma fácil e repentina.  Estes, a todo custo, 
querendo encontrá-los pensavam que: se o tesouro fora deixado para trás, por pessoas que já haviam morrido, a melhor forma 
de saber onde encontrá-los seria utilizando-se da comunicação em salas espíritas, terreiros de umbanda ou através de médiuns 
inconsequentes que, trabalhando por dinheiro, certamente dariam a informação desejada ignorando, porém, que estes estariam 
amparados por Espíritos brincalhões, levianos e irresponsáveis que só queriam se divertir e enganar.

Reza a crendice popular, que muitos proprietários desses tesouros, arrependidos pelo peso que carregavam para além da 
morte, “apareciam” para alguém da família ou algum amigo, para mostrar o local onde estavam enterrados. Era preciso fazer 
isso para se livrarem deles, caso contrário, estariam perpetuamente presos à terra. Torna-se-iam, “almas penadas” condenadas 
a sofrerem nas chamas do inferno até que seus tesouros fossem encontrados.  Denominados de “Espíritos guardiões”, ou seja, 
aqueles que saíram desse plano terrestre levando consigo o segredo de seus tesouros estão referidos assim na questão 31ª do 
Livro dos Médiuns: “Os Espíritos que ainda não estão desmaterializados se apegam às coisas. Avarentos, que ocultaram seus 
tesouros, podem, depois de mortos, vigiá-los e guardá-los; e o temor em que vivem, de que alguém os venha arrebatar, constitui 
um de seus castigos, até que compreendam a inutilidade dessa atitude.” Assim, podem permanecer até que compreendam que 
é essa é uma atitude inútil que só  faz retardar a caminhada da evolução. 

A verdade, entretanto, é que algumas dessas “BOTIJAS” começaram a ser encontradas passando a mexer com a imaginaçõa 
das pessoas.  Muitas queriam enriquecer, outras, tementes à Deus, não queriam nem ouvir falar. Algumas diziam que o falecido, 
para ter paz de espírito, revelava, por sonho, o lugar a ser cavado. Outros afirmavam que, mesmo tendo recebido a revelação do 
local onde estava enterrado, o donatário1 teria que passar, primeiro, por uma provação para merecê-la como por exemplo ter 
que ir sozinho, à noite, para cavá-lo, sob pena de não encontrá-lo jamais. Outros diziam que, se alguém recebesse uma revelação, 
teria que guardar segredo do nome do doador, caso contrário teria visões macabras e seria perseguido por “almas penadas”. 
Afirmava-se também que, metade do que fosse encontrado, deveria ser destinado à missas pela alma sofredora que a doou. Se 
o tesouro não fosse desenterrado, o local passaria a ser mal assombrado pela alma doadora que ficaria a vagar até que alguém 
a libertasse. E mais, que, quem quer que fosse desenterrá-lo, não poderia sentir medo e teria que cavar em silêncio, sozinho. 
Não poderia demonstrar ambição, nem pensar em maldades ou proferir impropérios ou palavrões, caso contrário o tesouro se 
desfazeria. Por fim, se essas orientações não fossem seguidas, à risca, a vida da pessoa seria abreviada e ela morreria antes do 
tempo. Caso outra pessoa a encontrasse primeiro, todas as moedas se transformariam em carvão mas, se tudo desse certo e o 
tesouro fosse resgatado, a alma doadora alcançaria, por fim, o descanso eterno2.

No Livro dos Médiuns, na questão 295, com o título “SOBRE OS TESOUROS OCULTOS” os Espíritos respondem a questão 30ª: 
”Podem os Espíritos fazer que se descubram tesouros?” e eles nos repondem: “Os Espíritos superiores não se ocupam com essas 
coisas; mas, os zombeteiros freqüentemente indicam tesouros que não existem, ou se comprazem em apontá-los num lugar, 
quando se acham em lugar oposto. Isso tem a sua utilidade, para mostrar que a verdadeira riqueza está no trabalho. Se a Provi-
dência destina tesouros ocultos a alguém, esse os achará naturalmente; de outra forma, não.”

O espírito que está na erraticidade e que já se tornou merecedor de falar com um familiar, que ainda se encontra encarnado, 
certamente está numa fase evolutiva sabedor dos reais valores da vida. Entretanto, pode lhe ser permitido transmitir apenas o 
essencial para conforto e paz daqueles que quer bem, pela comunicações através de médiuns sérios e responsáveis. Pode ainda, 
em último caso tratar de assuntos de negócios se for para amenizar a dor e o desespero de encarnados que sejam merecedores,
_______________________________________________________________________________________________________

1 Donatário - jur aquele que é favorecido por uma doação.
2 De acordo com a Lei Brasileira, as “botijas” são patrimônio histórico devendo ser devolvidas, documentadas e guardadas,  adequadamente, 

no Município onde forem encontradas.



às vezes até durante o sono, sem intermédio de um médium.
Muito materializado ainda, o homem prefere sempre a riqueza dos bens aparentes e perecíveis que só perduram numa única existência 

(saúde, fama dinheiro..), esquecendo dos bens reais, verdadeiros: os tesouros imateriais do amor, da caridade, da fraternidade. E é exatamente 
isso o que Jesus tenta nos ensinar com a Parábola do Tesouro Escondido. A vida espiritual é eterna e os tesouro que devemos adquirir deverão 
ser imperecíveis para que possamos ter a posse permanente deles, mesmo após a morte.

Ensina-nos Rodolfo Calligaris: “Esse tesouro, é bem de ver-se, não é senão a alma humana”. E completa: “O reino dos céus está dentro de 
vós”, como dissera de outra feita o Divino Mestre, deixando bem claro que “o reino celestial significa, não um lugar no espaço, mas algo que 
se verifica no íntimo de cada um”.

Para nós, Espíritas, outro grande tesouro que devemos guardar no nosso baú chamado “coração”, é o conhecimento da Doutrina, devendo 
assim estudá-la, conhecê-la, e praticá-la, aplicando-a todos os dias de nossas vidas. Empreguemos nossos esforços, talentos e sacrifícios  para 
a conquista desse “tesouro” que niguém rouba e que não enferruja jamais.

Já no Livro Ceifa de Luz (capítulo 11) Emmanuel ensina que : a […] “riqueza real é atributo da alma eterna e permanece incorruptível naquele 
que a conquistou.  Somente com  estudo e trabalho dignificante consegue-se obter os verdadeiros tesouros da vida provando que “o que vale 
é o que se é e não o que se tem”.

Não que seja errado a posse de valores materiais mas que estes sejam buscados previdentemente sem ex-
cessos, sem exagero, e usados com equilíbrio e sabedoria, deixando que os valores espirituais, que nos trazem 
progresso moral, sejam mais intensos e verdadeiros. A justiça e sabedoria de Deus jamais nos deixará faltar o 
necessário.

Se ainda há quem procure informações com o mundo invisível sobre tesouros ocultos, a resposta é: procuram 
sim. Mas, os amigos Espírituais estarão sempre atentos para que nenhum de nós consiga encontrá-los para evitar 
que nos percamos num mar de pecados e perdições. É tempo de evoluir, de deixar a ignorância moral para trás 
e acender a chama de uma consciência maior repleta de sucessos no mundo eterno.

Alguns tipos de Botija e tesouros ocultos encontrados
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O Atendimento Espiritual pelo Passe

Como bem definiu Antônio César Perri de Carvalho, ex-presidente da FEB 
“Longe de elaborar regras e impor pontos de vista. O Atendimento espi-
ritual pelo passe é obra de recomendações sugestivas para o estudo e a 
reflexão na seara espírita sobre uma autêntica ação fraterna”.

No capítulo inicial, esta obra coordenada por Marta Antunes de Moura 
e publicada pela FEB, traz  a breve história do passe e relata a capacidade 
de curar desta ferramenta. O capítulo seguinte, descreve e analisa os fun-
damentos do estudo do passe: conceitos de energia e fluidos1, sejam eles 
cósmico ou universal, a qualidade e ação dos fluidos, as energias magnéti-
cas, os preceitos de saúde e as energias curadoras.  

No capítulo 3, a obra avança nos mecanismos do passe e suas relações 
com o pensamento, a vontade, a prece, o perispírito, os centros de força 
e plexos. Já no último capítulo, o livro aborda as finalidades e benefícios 
do passe, a equipe de passe, o passe dentro e fora da casa espírita e as 
irradiações mentais. 

Entender o uso da energia universal no tratamento espiritual é funda-
mental para o exercício do passe. O livro sugerido esclarece dúvidas e 
curiosidades sobre as ações que envolvem o mecanismo e a prática do pas-
se, portanto é uma leitura mais que indicada a todos que se interessam 
pelo tema.  

____________________________________________________________________
¹ Falando em fluidos, cabe lembrar os conceitos de Kardec: o fluido cósmico univer-
sal é a mãe fecunda de todas as coisas, a matéria elementar primitiva que constitui 
a inumerável variação dos corpos da Natureza. Já o fluido vital, é o princípio da vida 
material e orgânica e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o 
homem, independente da capacidade de pensar.
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Nossas pequenas sementes de amor a por em prática o AMOR , os ensinamentos do Cristo e a máxima da nossa doutrina: FORA 
DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO.

No ultimo dia 21/10 nossas sementes do amanhã, estiveram no LAR DE PAULO DE TARSO, onde em confraternização de amor, 
entregaram o fruto de seu trabalho na evangelização: BRINQUEDOS FEITOS COM MATERIAL RECICLADO E DESENHOS. Que a LUZ 
do Mestre Jesus acompanhe sempre estas sementes que hora são tão bem cuidados pelos nossos queridos evangelizadores. 
Valeu gente linda!

Ainda exercitando a CARIDADE, Fé em movimento, celebramos juntamente com nossas vovozinhas o dia dos avós e o dia das 
crianças num momento festivo no PARQUE SANTANA no ultimo dia 22/10/2017.

Aproveitamos a oportunidade para convidar a todos para visitar nossas vovozinhas!! 
Tenham certeza... elas são fonte da mais pura energia!
Venham beber desta fonte!



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

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.

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.


