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Os outros 

Dizes trazer o deserto no coração; entretanto, pensa nos outros. 
Muitos pisam teus rastros, procurando-te as mãos no grande va-
zio... 
Pára um pouco e perceberá a presença nas sombras da retaguarda. 
Enquanto gritas a própria solidão, compreenderás que a voz deles 
está morrendo na garganta, através de longos gemidos.
 Volta-te e vê. 
Compara os teus braços robustos com os ossos descarnados que 
ainda lhe servem de suporte às mãos tristes em que os dedos mir-
rados são espinhos de dor. Enxuga o teu pranto e observa os olhos 
fatigados que te contemplam... Falam-te a história de esperanças 
e sonhos que o tempo soterrou na areia da frustração. Referem-se 
ao frio cortante do lar perdido e à agonia da ramagem nas trevas... 
Pára e compadece-te.
Deixa que respirem, ainda mesmo por um momento só, no calor 
de teu hálito.
(...)
Dá também algo de ti aos que bracejam no torvelinho do sofrimen-
to, e, mesmo que possas ofertar apenas um pingo de amor aos 
que padecem, tua dádiva será filtrada pelas correntes da angústia 
humana e subirá, cristalina e luminescente, na direção dos céus, 
para enfeitar a glória de Deus.

Meimei

 
Obra: O Espírito da verdade - Francisco Cândido Xavier/Waldo 
Vieira
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O Fascinante Sermão da Montanha - Parte II
Ana Paula Macedo

Bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça, porque serão consolados.
E continuamos a subir a montanha...1 
A cada bem-aventurança Jesus vai nos mostrando o caminho para chegarmos ao alto, a Deus, em todo o esplendor de cria-

turas perfeitas.
Jesus vai nos exortando a depurarmos nossos defeitos, elevar nossos sentimentos e assim estarmos em harmonia com as leis 

universais.
Na primeira orientação (bem-aventurados os pobres em espirito), a virtude a ser desenvolvida é a HUMILDADE.
Na segunda, destaca-se a necessidade da RESIGNAÇÃO para que entendamos/aceitemos nossas aflições e possamos ser 

consolados.
No terceiro ensinamento, claramente Jesus conclama à MANSUETUDE, nos afastando da revolta, apaziguando nossos espíri-

tos para que possamos estar numa terra de paz, com o coração em paz.
Essas três primeiras orientações desafiam o homem a mudar por si mesmo, a rever hábitos mentais e atitudes seculares. Após 

mostrar que o caminho para a evolução começa no próprio homem, Jesus nos oferece a FÉ.
“Bem-aventurados os que tem fome e sede de justiça, porque serão consolados.”
É verdade que para o povo que o ouvia à época, a fome e sede eram constantes, não só pelas condições ambientais existentes 

naquela parte do mundo, mas pela subjugação aos poderosos que com as altas cargas tributárias não restava muito para que 
aquele povo subsistisse em condições mais dignas.

Essa situação, por sinal, é uma constante na história da humanidade, que por tirania, guerras ou mau uso de recursos colocam 
as pessoas em estado de necessidade extrema.

A esperança dada é que se faria justiça, o explorador seria afastado e não haveria mais fome e sede. 
Essa é a leitura puramente material.  Mas e a fome e sede espiritual, como seria saciada?
A única resposta é com a fé em Deus.
Não se está falando na fé com base em ritos, amuletos ou na crença do cumprimento da vontade do indivíduo, essa não res-

ponde à questão e muito menos sacia o ser.
Para sermos saciados precisamos ter a certeza da transcendência espiritual, a confiança na nossa ligação com o Divino, na 

certeza de que é Ele que realmente sabe o que é melhor para nós, para o nosso crescimento.
Dessa forma, essa virtude, a FÉ, potencializa todas aquelas já alcançadas: a humildade para aceitar o que nos é dado sem 

revolta, com resignação. E a resignação, amparada pela fé nos faz calmo o coração, nos tornando mansos diante das atribulações 
da nossa caminhada.

“E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida; aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede...” (João, 
6:35).

Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia.
 Avante aquele que tem a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, que aproxima seus sentimentos dos 

sentimentos de alguém, que é solidário com as pessoas, pois assim os outros e o Pai serão com ele.
         Esse patamar da nossa evolução espiritual é um dos que mais exigem de nós, pois devemos sair de nosso “padrão exis-

tencial” de egoísmo e avareza, para se compadecer do semelhante, para entender suas necessidades, que no fundo, não são 
diferentes das nossas.

         A vivência da misericórdia nos faz desenvolver a compaixão e daí o perdão, a superação do ressentimento.
         Se bem trabalharmos a humildade e mansuetude, virtudes essenciais para a conquistadas da nossa evolução, nos darão 

o equilíbrio necessário para cultivarmos o perdão em nossos corações ou, no mínimo, a tolerância, virtude tão necessária nos 
tempos atuais.

         Essa exortação do Mestre foi diversas vezes repetida durante sua passagem pela terra, nos preparando para entender-
mos a Sua verdadeira missão: Amar ao próximo como a si mesmo..., reconcilia-te com teu inimigo enquanto estais no caminho..., 
perdoar 70x7 vezes..., afastando a humanidade da Lei de Talião, do olho por olho...

        A misericórdia não vai nos fazer esquecer das ofensas, mas nos dará a compreensão do comportamento do outro, fará 
crescer a empatia dentro de nós, para que possamos abrigar o perdão em nossos corações e, então, abrir possibilidades infinitas 
de amar o próximo e deixarmos ser amados por Deus.

_______________________________________________________________________________________________________
1 Trata-se o texto de reflexões sobre o livro O Código do Monte do autor Sérgio Luís da Silva Lopes.



Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues foi, quando encarnada, notável 
poetisa, professora emérita, escritora consagrada, teatróloga, legítimo expoente 
cultural das Letras da Bahia. Nasceu na Fazenda Campos, Freguesia de Oliveira 
dos Campinhos, Município de Santo Amaro da Purificação, Estado da Bahia em 26 
de maio de 1861.

Qualquer de seus conterrâneos, por mais jovem que seja, conhece a vida dessa 
extraordinária mulher e seu esforço a fim de atingir os seus ideais. Estudou com 
o cônego Alexandrino do Prado, em seguida foi aluna dos professores Antônio 
de Araújo Gomes de Sá e Manuel Rodrigues M. de Almeida. Sua vocação para o 
magistério era inata. A par disso, matriculou-se no colégio mantido pela profes-
sora Cândida Álvares dos Santos e começou a lecionar no Arraial da Lapa. Poste-
riormente lecionou em Santo Amaro da Purificação por oito anos consecutivos.

Em 1891, graças à sua capacidade para lecionar e ao seu amor à causa do 
ensino, foi transferida para Salvador e lotada na Escola Central do Bairro Santo 
Antônio. Um de seus alunos, adolescente ainda, em 1905, foi selecionado para 
lecionar inglês pelo sistema do filósofo Spencer. Amélia Rodrigues não só o aju-
dou a compreender o pensamento daquele filósofo, como complementou o seu 
aprendizado. Disse a ele: “O jovem precisa de educação moral, que é o princípio 
fundamental da disciplina social; sem apelar para o coração, educar é formar no 
homem as mais duradouras forças da ordem social.”

O pensamento de Amélia Rodrigues se identifica com o pensamento de Féne-
lon, contido em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”: “Educar é formar homens 
de Bem, e não apenas instruí-los”. Aposentada, não abdicou de seu ideal de ensi-
nar. Retornou ao magistério de 

forma ainda mais marcante. Fundou o Instituto Maternal Maria Auxiliadora, 
que mais tarde transformou-se na “Ação dos Expostos.” Dedicou-se ao jorna-
lismo como colaboradora das publicações religiosas “O Mensageiro da Fé”, “A 
Paladina” e “A Voz”. Escreveu algumas peças teatrais, entre as quais “Fausta” e 
“A Natividade”. É autora dos poemas “Religiosa Clarisse” e “Bem me queres”. 
Produziu ainda obras didáticas, literatura infantil e romances. Desencarnou em 
Salvador em 22 de agosto de 1926.

No Plano Espiritual, continuou seu trabalho esclarecedor e educativo, ba-
seado principalmente no Evangelho de Jesus, fonte inspiradora de suas obras 
quando encarnada. Encontrou na Espiritualidade - seara infinita da imortalida-
de - maior expansão para seu espíri-to sequioso de conhecimento e faminto de 
amor, dando vazão aos anseios mais nobres. Aprofundou-se na mensagem de 
Jesus e, na atualidade, participa da falange de Joanna de Ângelis, mentora de Divaldo Pereira Franco. Pela psicografia do abne-
gado medianeiro, vem trazendo páginas de beleza intraduzível, que abordam os mais variados assuntos sobre o Evangelho, seu 
tema predileto, de onde extrai lições edificantes para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, necessitados de orientação 
e de consolo.



SOBRE A LIVRARIA DA CASA DOS HUMILDES
Por Rosa Carneiro

Necessita o espírita ler livros doutrinários sobre o espiritismo? Primeiro o Espiritismo é uma religião, mas também é filosofia e ciência. As-
sim, deve ser estudada e pesquisada. Em segundo lugar, existe atualmente um grande acervo de livros disponíveis no mercado especializado. 

Este acervo vem desde Kardec com o chamado “pentateuco”, as obras iniciais que condensam toda a história e princípios fundamentais 
da Doutrina, ou seja: “O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese”, os quais 
datam de pouco mais de um século e meio de existência. Existe ainda a coleção da “Revista Espírita”, que é uma coleção de 12 livros que relatam 
todo o início dos Estudos Espíritas.  Sendo a base da Doutrina, continua sendo obras necessárias ao estudo de todos aqueles que se interessam 
por seu próprio desenvolvimento.

Além disso, um importante acervo de outros livros contendo o ensinamento da Doutrina Espírita, bem como romances e literatura infantil, 
está disponível no mercado de livros. 

A Livraria, bem como uma Biblioteca, fazendo parte da estrutura do Centro Espírita, facilitam o acesso dos frequentadores e às pessoas que 
tenham interesse, por todo esse material existente. 

O papel da Livraria é conhecer o que existe disponível nas Editoras e adquirir os exemplares mais importantes e os mais recentes, com o 
objetivo de facilitar o acesso dos espíritas às fontes de informação da Doutrina.

CARTA PRA VOCÊ

Só um cantinho!
Pode ser pequenininho, mas te peço só um cantinho!
Pode ser assim, bem simples com piso ocre, paredes verdes e teto 
azul. Janelas sempre abertas, luz forte todo dia e a noite uma penum-
bra que inebria.
Lá o silêncio se faz e ao longe pode-se também ouvir um ruído gostoso 
que nos faz lembrar que é ventilada (sim o vento assobia) e que pássa-
ros habitam por perto e catam pra nos alegrar.
Não planta asflato por lá! 
Ele cresce rápido e toma conta de quase tudo!
Deixo você plantar noutro lugar!
Mas se você topar, esse será nosso cantinho... com teto azul...da cor 
da parede da casa de Deus! E se lá chover? Deixa a gente se molhar um 
pouquinho... é bom brincar na chuva!
Deixa também as janelas sempre abertas... o vento traz os beijos da vovó, o cheiro da torta da mamãe, a vontade de 
voltar!
Lá posso me perder entre as paredes altas e verdes, mas não se preocupe... subo nelas e volto sempre pra seu aconchego!
Para esse cantinho chamarei meus melhores parceiros e lá vai ser uma eterna festa! Se quiser, pode chamar também seus 
amigos! Acho que eles vão gostar!
Podemos chamá-lo de Pracinha do céu? Ahhhhhhhh.... Bem vindo a Pracinha do céu!
E se você topar, te prometo chegar em casa cansado, feliz, com o coração cheio de energia verde e nem um comprimido 
precisar tomar pra controlar aquela vontade louca de não parar quieto.

Crianças sofrem de déficit de natureza. Ficam presas em casas frias e cinzentas e tomam remédio para controlar um mal apelidado de 
TDAH. Receito-os uma dose verde todos os dias.

Receito aos adultos o ensinamento do LE (questão 779)... “O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas, nem todos pro-
gridem simultaneamente e do mesmo modo. 

Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contacto social. ”
Auxiliemos nossos pequenos! 



A senhora de Staël
Revista Espírita, novembro de 1858

Na sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, de 28 de setembro de 1858, o Espírito da senhora de Staël se comunica espontane-
amente e sem ser chamado, sob a mão da senhorita E..., médium escrevente; dita a passagem seguinte:

Viver é sofrer; sim, mas a esperança não segue o sofrimento? Deus não colocou no coração dos mais infelizes a maior dose de esperança? 
Criança, o desgosto e a decepção seguem o nascimento; mas diante dele marcha a esperança que lhe diz: Avance, o objetivo é a felicidade: Deus 
é clemente.

Por que, dizem os espíritos fortes, vir-nos ensinar uma nova religião, quando o Cristo pôs as bases de uma caridade tão grandiosa, de uma 
felicidade tão certa? Não temos a intenção de mudar o que o grande reformador ensinou. Não: somente viemos reafirmar nossa confiança, 
aumentar nossas esperanças. Quanto mais o mundo se civilize, mais deverá ter confiança, e mais também teremos necessidade de sustentá-lo. 
Não queremos mudar a face do Universo, viemos ajudar a tomá-lo melhor; e se, neste século, não se vier em ajuda ao homem, será muito infeliz 
pela falta de confiança e de esperança. Sim, homem sábio que lês nos outros, que procuras conhecer o que pouco te importa, e atiras longe de ti 
o que te concerne, abre os olhos, não desesperes; não digas mais: O nada pode ser possível, quando, em teu coração, deveria sentir o contrário. 
Vem assentar-te a esta mesa e espera: tu te instruirás de teu futuro, serás feliz. Aqui, há pão para todo o mundo: espíritos, vos desenvolvereis; 
corpos, vos nutrireis; sofrimentos, vos acalmareis; esperanças, florireis e embelezareis a vida para fazê-la suportar.

Staël.

Fonte: http://www.espirito.org.br/portal/codificacao/re/1858/11f-a-senhora-stael.html (1 of 2)7/4/2004 08:17:17

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

OS MENSAGEIROS

Esta obra foi o segundo livro da série ”A vida no Mundo”, ditada por André Luiz e psicografada por Chico Xavier em 1944. Ela 
retrata a renovação de André Luiz, o tédio com o passado e o desejo sincero de trabalhar em benefício do próximo. Narra 
André Luiz:
 “Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou-me o espírito. 
Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. (...) Guardava a certeza de que amigos espirituais, abnegados e 
poderosos, me haviam a auxiliado a alma pobre e imperfeita, na grande transição.”
Então, com pensamentos felizes e renovados, André é levado para ingressar no quadro de aprendizes e tem a oportunidade de 
conhecer o fascinante serviço de formação de médiuns para fins de tarefas específicas na Crosta.
“Não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio, simplesmente. O Centro prepara entidades a fim de que se 
transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no Umbral, na Crosta e nas Trevas. Acreditaria, porventura, 
que tanto trabalho se destinasse apenas a mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas. Este serviço é a cópia de 
quantos se vêm fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Preparam-se aqui numerosos companhei-
ros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos, nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro 
tão só a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores 
saem daqui às centenas, anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais, em quantidade 
considerável, habilitados pelo nosso Centro de Mensageiros.” Tobias.
Mais tarde, André Luiz tem ainda a oportunidade de realizar aprendizado na Terra, fornecendo bastas e enriquecedoras notí-
cias do desdobramento das tarefas que, como Emmanuel relata no prefácio do livro:
“Constituem o relatório incompleto de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem, junto aos homens e, 
acima de tudo, mostram a figura de um emissário consciente e benfeitor generoso em Aniceto, destacando as necessidades de 
ordem moral no quadro de serviço dos que se consagram às atividades nobres da fé”.
Ao término da obra, André Luiz conclui “A ascendência mental no equilíbrio orgânico, as forças radioativas, o campo das 
bactérias, a visão mais ampla da matéria organizada, compeliam-me a nova conceituação científica na arte de curar os corpos 
enfermos. 
Alargara-se, sobretudo, em minh’alma, o entendimento acerca do Médico Divino que restabelece a saúde do Espírito imortal 
(...) Compreendi, então, que a fé (...) Era, sim, uma fonte d’água viva, nascendo espontaneamente em minha alma. Traduzia-se 
em reverência profunda, aliada ao mais alto conceito de serviço e responsabilidade, diante das sublimes concessões do Eterno 
Pai. Encontrara um tesouro inacessível à destruição e um bem intransferível, por nascido e consolidado em mim mesmo”.
Boa leitura! 
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Com  INSTRUÇÃO E MOVIMENTO que mantemos acesa a chama do AMOR nos nossos jovens!
Juventude 1

Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. 
Em todos os seus ensinos, Ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade.

Evangelho Segundo Espiritísmo – Capitulo XV – Fora da Caridade não há Salvação

Participamos de entrega de sopa junto com as equipes dos centros Regeneração e André Luiz, que acontece no final das tardes do 
3º domingo de cada mês.

Experiência impar para nossos jovens.

Espíritas! amai-vos, este o primeiro ensinamento; instruí-vos, este o segundo.
Evangelho Segundo Espiritismo – Capitulo VI – O Cristo consolador

Fomos ao Parque Santana fazer uma caça ao tesouro com o tema As Leis Morais (O Livro dos Espíritos). Os jovens tiveram que 
achar 10 papeizinhos com os nomes das leis. 
E teve comentário? Troca de aprendizado? Depois sentamos para comentar sobre as mesmas.



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; 
2ª Sexta: Emmanuel; 
3ª sexta: Allan Kardec; 
4ª sexta: Bezerra de Menezes.

Domingo 16 h Evangelização Infantil e Reunião da Juventude Espírita.

Domingo 16 h Reunião Pública de Estudo de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”.

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.


