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“A subordinação da criatura, em suas expressões do mundo físico, 
é lógica e natural nas leis das compensações, dentro das provas 
necessárias, mas, no íntimo, zona de pura influenciação espiritual, 
o homem é livre na escolha do seu futuro caminho. Seus amigos do 
invisível localizam aí o santuário da sua independência sagrada.

Em todas as situações, o homem educado pode reconhecer onde 
falam as circunstâncias da vontade de Deus, em seu benefício, e 
onde falam as que se formam pela força da sua vaidade pessoal 
ou do seu egoísmo. Com ele, portanto, estará sempre o mérito da 
escolha, nesse particular.”

Questão 113 - Livro: ‘O Consolador’, Emmanuel por Francisco Cân-
dido Xavier

“Não temais porque o Senhor está conosco, e a obra é d’Ele, que 
nos cuida e nos ampara, embora as dificuldades que semeamos 
pelo caminho, em razão da nossa pequena percepção e da nossa 
visão imediatista e humana.
Um grande inimigo que precisa ser combatido com eficiência é o 
egoísmo, essa herança infeliz do processo da evolução antropoló-
gica, que retém o inimigo em algemas fortes.”

Livro: ‘Perturbações Espirituais’, Manoel Philomeno de Mirando 
por Divaldo Pereira Franco
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SERMÃO DA MONTANHA - PARTE 4
Ana Paula Macedo

BEM-AVENTURADOS OS LIMPOS DE CORAÇÃO, PORQUE ELES VERÃO A DEUS.                            
                                                                                                      (MATEUS 5:8)

E continuamos a subir a montanha do nosso aprimoramento como seres eternos que somos...
Quase no final da exortação das bem-aventuranças Jesus nos pede para termos limpos o coração.
Após nos termos afastado tanto do Criador, deixando que as camadas da mentira, cinismo, escarnio, tirania, orgulho, ironia, inveja e tantos 

outros vícios morais tomassem conta do nosso viver, Jesus amorosamente nos diz: “Limpem todo seu coração! Se esvaziem dos sentimentos 
mesquinhos e equivocados! Confiem em Deus! Sejam espontâneos!”

Em várias passagens da Boa Nova encontramos essa temática: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo (João, cap. II, v. 1 a 
12); Extirpar de si o que lhe faz mal, seja a mão ou o olho (Mateus, cap. V, v. de 29 a 30 e cap. XVIII, v. de 6 a 11); O que faz mal ao homem é o 
que sai da sua boca (Mateus cap. XV, v. de 1 a 20 e Lucas, cap. XI, v de 37 a 40) e, finalmente, que tenhamos o coração puro como das crianças 
(Marcos, cap. X, v de 13 a 16).

Vejamos que Sua mensagem é clara, nos livremos dos maus pensamentos e sentimentos e sejamos confiantes no Pai. Não guardemos o que 
nos faz mal.

 A limpeza de coração nos proporciona dois benefícios que vão desencadear uma série de consequências boas. O coração limpo deixa a alma 
leve e o corpo são.

 Os gregos já pregavam: mente sã, corpo são. Hoje a ciência nos prova que pensamentos pesados de culpa e ira se traduzem em doenças nos 
seres humanos. Hoje o espiritismo nos explica que essas chagas maculam nosso perispírito.

Não são raras as mensagens espiritualistas e de autoajuda da necessidade de (re) encontrarmos nossa criança interior, isto é, um retorno, 
ou descobrimento, do que temos de bom, puro, limpo e alegre. 

Ao deixarmos cair nossas camadas de impurezas, ao limpar as janelas da nossa alma, vamos nos conectando, enxergando Deus e Sua reali-
dade de Amor e Perfeição com o que nos criou e a tudo e todos que nos cercam.

A mensagem que Jesus nos deixa é a Espontaneidade, que será sempre amparada pela fé. Que nosso destino é a felicidade, e que nossa 
estrada pode ser sim iluminada e florida, quando permitimos nos limpar, remodelar nossos padrões de pensamento e recomeçar sempre que 
for necessário. 

“Torna-se-te indispensável exercitar o pensamento nos propósitos superiores, substituindo aqueles deprimentes e perturbados a que 
estas acostumado. Pensa bem, e te enriqueces de paz. Pensa mal, e te sombrearás estrada afora entre espículos e amarguras”. (Joanna de 
Ângelis, Fonte de Luz, psicografado por Divaldo Franco)

       Em novembro Recife recebeu no Parque Santana, no bairro de Casa Forte, uma ação do programa televisivo Bem Estar Global, em uma 
parceria com o Sesi. Durante o evento foram oferecidos serviços de saúde e bem-estar, gratuitos, para a população, além de atrações musicais, 
aulas de alongamento e danças que animaram o evento.

 A CH também marcou presença com as vovós nesse evento de solidariedade em ação, com muita animação e com a doçura de cada uma 
dessas senhorinhas, mostrando que o avançar da idade pode e deve ser vivido com alegria e dignidade!



      Manoel Philomeno de Miranda

Nossa homenagem a esse honorável benfeitor, quando lembramos o dia do seu nascimen-
to: 14 de novembro de 1876. 

Há 142 anos nascia, em Jangada, município do Conde, Estado da Bahia, o discípulo fiel da 
seara de Jesus, Manoel Philomeno de Miranda. Foram seus pais Manoel Baptista de Miranda 
e Umbelina Maria da Conceição.

Conheceu o Espiritismo através do médium Saturnino Favila, em 1914. 
Debilitado por uma enfermidade pertinaz, e tendo recorrido a diversos médicos, sem qual-

quer resultado positivo, foi curado pelo médium Saturnino Favila, na cidade de Alagoinhas, 
com passes e água fluidificada, complementando a cura com alguns remédios da Flora Medi-
cinal.

Por essa época conheceu José Petitinga, estabelecendo relações com ele, ao mesmo tempo 
em que começava a freqüentar as sessões da União Espírita Baiana que havia sido recente-
mente fundada, em 1915.

Discípulo de José Petitinga, tinha a mesma maneira especial de tratar e doutrinar os assis-
tentes das sessões da “União”, sempre baseadas num magistral versículo evangélico.

Desde 1918 Miranda participava assiduamente das sessões, interessado superiormente 
nos assuntos doutrinários do Espiritismo e um dos mais firmes adeptos dos seus ensinos.

Delicado, educado, porém decidido na luta, não dava trégua aos ataques descabidos, ar-
remetidos por religiosos e cientistas que tentavam destruir o trabalho dos espíritas. Na União 

Espírita Baiana (hoje Federação Espírita do Estado da Bahia), exerceu os cargos de 2º Secretário, de 1921 a 1922, e de 1º Secretário, de 1922 a 
1939, juntamente com José Petitinga e uma plêiade de grandes trabalhadores.

Dedicou-se com muito carinho às reuniões mediúnicas, especialmente, às de desobsessão.  Achava imprescindível que as instituições espí-
ritas se preparassem convenientemente para o intercâmbio espiritual, sendo de bom alvitre que os trabalhadores das atividades desobsessivas 
se resguardassem ao máximo, na oração, na vigilância e no trabalho superior. Salientava a importância do trabalho da caridade, para se preca-
verem de sofrer ataques das entidades que se sentem frustradas nos planos nefastos de perseguições. É o caso de muitas Casas Espíritas que, 
a título de falta de preparo, se omitem dos trabalhos mediúnicos.

Fez parte da diretoria da União Espírita Baiana desde 1921 até o dia da sua desencarnação, em 14 de julho de 1942. Também presidia as 
sessões mediúnicas e trabalhos do Grupo Fraternidade.

Durante esse longo período Miranda foi um baluarte do Espiritismo. Onde estivesse, aí estaria a doutrina e sua propaganda exercida com 
proficiência de um douto, um abnegado. Delicado no trato, mas heróico na luta.

Publicou, sem o seu nome, as obras “Resenha do Espiritismo na Bahia” e “Excertos que justificam o Espiritismo”, além do opúsculo “Porque 
sou Espírita” em resposta ao Pe. Huberto Rohden.

Sofrendo do coração, subia as escadas a fim de não faltar às sessões, sorrindo e sempre animado. Queria extinguir-se no seu cumprimento. 
Sentia imensa alegria em dar os seus dias ao serviço do Cristo. Sobre as suas últimas palavras, assim escreve A M. Cardoso e Silva: “Agora sim! 
Não vou porque não posso mais. Estou satisfeito porque cumpri o meu dever. Fiz o que pude... o que me foi possível. Tome conta dos trabalhos, 
conforme já determinei.” Era antevéspera da sua desencarnação.

Querido de quantos o conheceram - porque quem o conhecia não podia deixar de amá-lo, até o último instante demonstrou a firmeza da 
tranquilidade dos justos, proclamando e testemunhando a grandeza imortal da Doutrina Espírita.

Divaldo Pereira Franco nos conta como iniciou seu relacionamento com o amoroso Benfeitor, conforme relato no livro Semeador de Estrelas, 
da escritora e médium Suely Caldas Schubert:

“No ano de 1950 Chico Xavier psicografou para mim uma mensagem ditada pelo Espírito José Petitinga e no próximo encontro uma outra di-
tada pelo Espírito Manoel Philomeno de Miranda. (...) No ano de 1970 apareceu-me o Espírito Manoel Philomeno de Miranda, dizendo que, na 
Terra, havia trabalhado na União Espírita Baiana, tendo exercido vários cargos, dedicando-se, especialmente à tarefa do estudo da mediunidade 
e da desobsessão. Quando chegou ao Mundo Espiritual foi estudar em mais profundidade as alienações por obsessão e as técnicas correspon-
dentes da desobsessão. (...) Convidado por Joanna de Ângelis, para trazer o seu contributo em torno da mediunidade, da obsessão e desobses-
são, ele ficou quase trinta anos realizando estudos e pesquisas e elaborando trabalhos que mais tarde iria enfeixar em livros. Ao me aparecer, 
então, pela primeira vez, disse-me que gostaria de escrever por meu intermédio. Levou-me a uma reunião, no Mundo Espiritual, onde reside, 
e ali, mostrou-me como eram realizadas as experiências de prolongamento da vida física através da transfusão de energia utilizando-se do 
perispírito. Depois de uma convivência de mais de um mês, aparecendo-me diariamente, para facilitar o intercâmbio psíquico entre ele e mim, 
começou a escrever “Nos Bastidores da Obsessão”, que são relatos, em torno da vida espiritual, das técnicas obsessivas e de desobsessão. (...) 
Na visita que Manoel Philomeno me permitiu fazer à Colônia em que ele se hospedava, levou-me a uma curiosa biblioteca. Mostrou-me como 
são arquivados os trabalhos gráficos que se fazem na Terra. Disse-me que, quando um escritor ou um médium, seja quem for, escreve algo que 
beneficia a Humanidade - no caso do escritor - é um profissional, mas, o que ele produz é edificante, nessa biblioteca fica inscrito, com um tipo 
de letra bem característico, traduzindo a nobreza do seu conteúdo. À medida que a mente, aqui, no planeta, vai elaborando, simultaneamente 
vai plasmando lá, nesses fichários muito sensíveis, que captam a onda mental e tudo imprimem. Quando a pessoa escreve por ideal e não é re-
munerado, ao se abrirem esses livros, as letras adquirem relevo e são de uma forma muito agradável à vista, tendo uma peculiar luminosidade. 
Se a pessoa, porém, o faz por ideal e estando num momento difícil, sofrido, mas ainda assim escreve com beleza, esquecendo-se de si mesma, 
para ajudar a sociedade, a criatura humana, ao abrir-se o livro, as letras adquirem uma vibração musical e se transformam em verdadeiros can-
tos, em que a pessoa ouve, vê e capta os registros psíquicos de quando o autor estava elaborando a tese. O oposto também é verdadeiro. (...)

Eis porque vale a pena, quando estamos desalentados e sofridos, não desanimarmos e continuarmos as nossas tarefas, o que lhes dá um 
valor muito maior. Porque o trabalho diletante, o desportivo, o do prazer, já tem, na própria ação, a sua gratificação, enquanto o de sacrifício e 
de sofrimento exige a abnegação da pessoa, o esforço, a renúncia e, acima de tudo, a tenacidade, para tornar real algo que gostaria que acon-
tecesse, embora o esteja realizando por entre dores e lágrimas.”



Câncer e Espiritismo
                                                                                                                                                                 Ana Paula Macedo

 
Na verdade, falar sobre esse tema não caberia nessas pequenas linhas. O conhecimento humano nesse assunto é vasto e todos os dias se descobrem mais 

coisas e, aliando-se a isso, temos todas as informações trazidas do mundo espiritual pelos diversos espíritos que ajudam a humanidade dentre eles André Luiz, 
Joana de Ângelis, Bezerra de Menezes.... Diante disso, apresentamos algumas informações que permitam o posterior interesse no estudo desse assunto tão caro 
para a humanidade: a saúde e a vida.

             Esse tema é o foco desta edição tendo em vista que nos últimos dois meses a comunidade médica busca despertar a atenção da população para a 
prevenção do câncer, pinçando, dentre tantos, aqueles que mais acometem as mulheres ( câncer de mama e colo do útero) e os homens ( câncer de próstata). 
Pretendendo vencer preconceitos, já que muitos nem gostam de chamar a doença pelo seu devido nome, a Organização Mundial de Saúde – OMS apoia e divulga 
o Outubro Rosa e o Novembro Azul.

            O movimento Novembro Azul iniciou na Austrália em 2003. Em 2008 chega ao Brasil. Antes de mais nada, podemos dizer que essa campanha busca 
conscientizar os homens da necessidade de prestar atenção na sua saúde, pois, em geral, o público masculino tende a dar menos atenção aos exames de rotina 
e consultas médicas do que as mulheres.

No mundo, esse é o sexto tipo de câncer mais frequente e o segundo mais mortal entre os homens. Estima-se que 1 a cada 6 homens irão sofrer com o 
problema. Segundo dados da OMS a cada 7,6 minutos, um caso é diagnosticado e, a cada 40 minutos, há um óbito por câncer de próstata. A maioria dos casos 
ocorre em homens com mais de 65 anos de idade, por isso, exames preventivos devem ser iniciados por volta dos 45 anos. Vale lembrar que, nas fases iniciais, 
o câncer de próstata não causa sintomas, fazendo com que aproximadamente 95% dos casos de câncer de próstata já estejam em um estágio muito avançado 
quando seus primeiros sinais aparecem.

Como as causas do câncer são, em geral, multifatoriais, a prevenção é feita com uma dieta balanceada, prática de atividades físicas, controle do peso, dimi-
nuição do consumo de álcool e corte do cigarro (tabaco). E claro, a predisposição genética não pode ser esquecida, assim como a predisposição espiritual deve 
ser melhor estudada. 

A medicina nessa área vem se desenvolvendo muito, constatando que a incidência de neoplasias  na humanidade não é linear, não existe um só medicamento 
ou tratamento que possa curar o câncer, porque cada um se apresenta de forma única, cada paciente tem uma estória própria da doença. 

O reconhecimento pela ciência de que outros fatores além dos físicos podem desencadear o câncer, tais como os psicológicos, começam a levar nossos cien-
tistas para uma área mais transcendental e energética da vida. Para isso a AME – Associação Médica Espírita vem fazendo um excelente trabalho ao promover 
seminários e estudos provando a existência do espírito e dos conhecimentos transmitido por André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier.

O estudo da Doutrina Espírita nos facilita entender que estamos submetidos a um mecanismo de causa e efeito que nos premia com a saúde ou corrige com 
a doença, de acordo com nossas ações.

 “Herdeiro se si mesmo, o Espírito transfere de uma para outra etapa as conquistas e os prejuízos de que se faz possuidor, sendo-lhe impostos os deveres da 
reabilitação e do refazimento quando erra, tanto quanto do progresso quando se porta com equilíbrio. Mesmo quando sob a ocorrência das provas e expiações, 
encontra-se em processo de crescimento interior e na busca da meta iluminativa, que é a fatalidade da qual ninguém consegue evadir-se”, objetivamente já nos 
ensinava Manoel Philomeno de Miranda no seu livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. 

        Deste modo o câncer deve ser analisado como oportunidade de depurarmos nossos espíritos, corrigindo nossas arestas, mas o que fazemos dessa expe-
riência é o que realmente importa.  No livro, O Ser Consciente, Joana de Ângelis nos diz que as doenças Kármicas, podem, até, eliminar as sombras do passado, 
mas não ilumina a estrada do porvir. Isso depende de nossas ações, da maneira como arrostamos problemas e doenças.

O conhecimento espírita nos auxilia a transformar a carga mental da culpa, incrustada no perispírito, e  a mensagem consoladora do Evangelho Redentor é 
o bálsamo consolador de todos os momentos, prometido a mais de dois mil anos pelo Mestre dos Mestres: “Bem-aventurados os que choram, porque serão 
consolados.”

                                                                                                                                                                                     Novembro Azul, o homem também merece cuidados.

Chegando o NATAL, semente a plantar!

Diz-se verde tudo aquilo que ainda não é maduro, que não está pronto. 
Somos os trabalhadores da ultima hora de consciências e atitudes ainda tão verdinhas.
A vida pede mais que consciência ecológica.
A vida pede atitudes.
Somos livres para escolher as sementes, somos livres para plantá-las ou não.
A espiritualidade nos responde amorosamente a questão 705 do livro dos  Espiritos...“A terra produziria sem-
pre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a 
todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário”.
É chegado o período Natalino e como de costume, afloram os sentimentos de partilha. Hora de praticar o 
bem, de por o AMOR em movimento!
Doe...aquilo que não te faz falta, certamente fará a alegria de um irmão!

#PENSENISSO



Lar das idosas
Verônica Freitas

Em 2015 comecei a frequentar as palestras do centro espírita Casa dos Humildes.  Inicialmente, uma das primeiras atividades que exerci foi 
como legionária na Campanha do Quilo aos domingos. No entanto, ao me envolver mais com as atividades da casa conheci as 35 idosas que lá 
residem e me encantei! Na época, tinha acabado de perder a minha mãe e me encontrar com aquelas idosas preenchiam um pouco do meu 
vazio. Chamou-me atenção, como as 35 idosas entre elas as acamadas, sozinhas, ou doentes sempre estavam animadas e até mesmo as mais 
reservadas, tinham tanto a oferecer. Foi quando eu entendi que a dor da perda só pertencia a mim e que eu deveria usar aquele sofrimento para 
aprender alguma coisa e então, passei a questionar-me sobre o que podia fazer por elas. Para tanto, senti a necessidade de me envolver mais e 
percebi que visitas eventuais não eram suficientes. Afinal, a caridade “não é somente destinar verbas às obras filantrópicas, mas sim participar 
da vida em família, dos problemas dos semelhantes, das dificuldades dos necessitados, abrindo o coração para o mundo” (SCHUTEL, 2000). 
Naquele momento, senti que deveria fazer mais e então criei a Sexta do Doce e Carinho que consiste em um lanche realizado impreterivelmente 
toda sexta-feira às 15h. Durante os encontros, fui conhecendo cada uma, cada necessidade, cada vida e cada história. A ideia inicial era fazer 
apenas um lanche com uma conversa descontraída e um momento de laser, que passou a ser terapia, ajuda e conforto. Antes as idosas que 
para mim representavam apenas uma quantidade, agora passaram a ser nomes e momentos, como uma que é deficiente visual e me chama 
de chamego pelos beijos que eu dou e que abre um sorriso quando eu seguro sua mão, e Passinho que faleceu a pouco tempo, era conhecida 
assim por se dançarina de escola de samba. Na Casa dos Humildes ela já não podia dançar, estava acamada e não falava, mas que esperava 
toda sexta tocar um samba e mesmo sem conseguir, balançava o corpo da forma que conseguia. A Sexta do Doce e Carinho foi crescendo e 
agregando outras pessoas, agora também temos o “Dia da Beleza” com corte de cabelo e pintura das unhas das idosas, “Aniversariantes do 
mês” com um grupo de forrozeiros, “Cuidados paliativos” que conta com um grupo de farmacêuticos, conseguimos fazer também outras festi-
vidades e campanhas para arrecadar mantimentos e doações para trazer maior qualidade da vida para elas. Meu próximo projeto é de realizar 
atividades físicas capazes de promover a melhoria da aptidão física das idosas relacionada à saúde, já que sou Professora de Educação Física 
por formação. Para mim, cada um nasce com um propósito e eu encontro nessas idosas, o meu. Acredito que esse propósito, não é somente 
para o bem delas, mas pelo meu também, porque eu me sinto feliz com isto. Se cada um fizer um pouco e associar a teoria com a prática da 
doutrina espírita evoluiríamos bastante.

MAGNETISMO E ESPIRITISMO

De acordo com Hector Durville (1849-1923), médico psiquiatra e pesquisador no campo do ‘magnetismo animal’ ou mesmerismo – teoria 
elaborada pelo médico Franz Anton Mesmer, o magnetismo é “uma influência natural ou adquirida, que permite ao homem e à mulher atrair 
para si a consideração, o interesse, a simpatia, a confiança, a amizade e o amor dos seus semelhantes; obter as melhores posições sociais; 
chegar ao poder e à fortuna, ou pelo menos, ao bem-estar, que todos desejamos. Essa influência nos põe, imediatamente, em contato com as 
energias que nos cercam, com as simpatias que flutuam incertas e indecisas na atmosfera, e nos permite fixa-las em nós, para aumentar a nossa 
individualidade física e moral”1. 

Fluido ou éter, eram considerados à época como sinônimos de matéria cósmica primordial, que de acordo com o espiritismo se conhece 
como Fluido Cósmico Universal, o qual é aceito como energia cósmica fundamental – de acordo com a moderna astrofísica2. (MESSIAS, 2010)

Mesmer (1734-1815), além de médico, era também teólogo e doutor em filosofia, tendo postulado a existência de um fluido magnético 
universal, do qual se poderia fazer uso terapêutico – através da transmissão humana desses “fluidos magnéticos”2 – os quais atuariam sobre o 
paciente, o termo ‘magnetismo animal’ passou a ser empregado em 1773, tendo buscado trazer o magnetismo da condição de “sobrenatural” 
para uma condição natural3.

No início dos estudos dos fenômenos espíritas, tais como o das mesas girantes, Allan Kardec chegou a considerar o magnetismo (bem 
como a eletricidade, ou um fluido qualquer), como uma das explicações das causas daqueles fenômenos, tendo, contudo, mudado de ideia ao 
perceber que havia uma inteligência por trás daqueles fenômenos. Tendo obtido o esclarecimento dos Espíritos que os fenômenos eram jus-
tificados tendo como causa os Espíritos e o fluido seria o instrumento, desse modo, ambos eram necessários para a produção dos fenômenos 
estudados4. Desse modo, com o Espiritismo, houve uma confirmação da existência dos fluidos magnéticos e da capacidade dos seres humanos 
(estejam encarnados ou desencarnados) de o manipularem.

Assim sendo, o Espiritismo e o Magnetismo caminham juntos, trazendo explicações para fenômenos antes considerados sobrenaturais, 
mostrando que há o Fluido Cósmico Universal e que nós – Espíritos, podemos fazer uso desse fluido, empregando-o como Mesmer postulou, 
para curar desequilíbrios orgânicos na constituição física de nosso transitório corpo material, através da vontade/pensamento do Espírito que 
esteja manipulando esses fluidos. Podendo-se recorrer ao mestre Jesus como exemplo, o qual, curou inúmeros enfermos que encontrou em 
seu caminho, não só enfermos na roupagem carnal, mas também àqueles que ansiavam pela cura moral, através não só da magnetização dos 
fluidos, mas também do exercício do amor, da caridade e do trabalho abnegado junto ao seu próximo.

________________________________________________________________________________________________________________
1 Magnetismo Pessoal. Henri Durville. Editora Pensamento – São Paulo, 2007.
2 Expressando energias sutis I. Manoel Messias. Boletim da AME-BA – Maio/Junho de 2010. Disponível em: <http://www.amebrasil.org.br/

portal/docs/BOLETIM_MAI-JUN-2010-%20VERSO.pdf>. Acesso em: 18/11/2018.
3 Magnetismo Animal. Disponível em:< https://pt.wikipedia.org/wiki/Magnetismo_animal>. Acesso em: 

18/11/2018.
4 Livro dos Médiuns, segunda parte - capítulo IV – Das manifestações físicas. Allan Kardec. Federação Espírita Bra-

sileira – Brasília, 81ª edição. 2013.



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

                                                               Perturbações Espirituais 

“Este livro é um breve relato em torno do intercâmbio entre as duas esferas da vida, especialemente 
cuidando das perturbações espirituais resultantes da suprema ignorância que se permitem os Espí-
ritos infelizes, na sua luta inglória contra o Mestre Jesus e Sua doutrina.
De alguma forma, faz parte da série que iniciamos com o Transição planetária e o Amanhecer de 
uma nova era, abordando os desafios modernos em forma de obsessões coletivas e individuais, 
especialmente nas Sociedades Espíritas sérias dedicadas à renovação da sociedade,, bem como nos 
grupamentos humanos que se dedicam ao progresso e à felicidade das criaturas.
Jesus vela pela barca terrestre e condu-la com segurança ao porto de abrigo, sendo infrutuosas 
todas astentativas de dificultar-Lhe o ministério de amor e de misericórdia.
Desejamos com a presente obra alertar os companheiros inadvertidos ou descuidados dos deveres 
espirituais assumidos antes do renascimento carnal, quanto às suas responsabilidades morais na 
condição de trabalhadores da última hora, comprometidos com os benfeitores da Humanindade 
que neles confiam.”
  

Manoel Philomeno de Miranda

Boa Leitura!

AS ESTRELAS CAIRÃO DO CÉU

Oh! como é bela a luz do Senhor! que brilho prodigioso espalham seus raios! Santa Sião! bem-aventurados os que estão sentados à sombra 
de teus tabernáculos! Oh! Que harmonia é comparável às esferas do Senhor? Beleza incompreensível para olhos mortais, incapazes de perceber 
tudo quando não depende do domínio dos sentidos! 

Aurora esplêndida de um dia novo, o Espiritismo vem iluminar os homens. Os clarões mais fortes já aparecem no horizonte; os Espíritos das 
trevas, vendo que seu império vai desmoronar, são vítimas de raivas impotentes e já põem sua última energia em complôs infernais; o anjo 
radioso do progresso já estende suas brancas asas coloridas; as virtudes dos céus já se abalam e as estrelas caem de sua abóbada, mas trans-
formadas em Espíritos puros, que vêm, como anuncia a Escritura em linguagem figurada, proclamar sobre as ruínas do velho mundo o advento 
do Filho do Homem.

Bem-aventurados aqueles cujos corações estão preparados para receber a semente divina, que os Espíritos do Senhor lançam a todos os 
ventos do céu! Bem-aventurados os que cultivam, no santuário da alma, as virtudes que o Cristo lhes veio ensinar, e que ainda lhes ensina 
pela voz dos médiuns, isto é, dosinstrumentos que repetem as palavras dos Espíritos! Bem-aventurados os justos, porque o reino dos céus lhes 
pertencerá! 

Ó, meus amigos! continuai a marchar no caminho que vos é traçado; não vos constituais em obstáculos à verdade que quer esclarecer o 
mundo. Não; sede propagadores zelosos e infatigáveis como os primeiros apóstolos, que não tinham teto para abrigar suas cabeças, mas que 
marchavam para a conquista que Jesus havia começado; que marchavam sem ideia preconcebida, sem hesitação; que tudo sacrificavam, até a 
última gota de seu sangue, a fim de que o Cristianismo fosse implantado.

Vós, meus amigos, não necessitais de sacrifícios tão grandes. Não; Deus não vos pede vossa vida, mas o vosso coração, vossa boa vontade. 
Sede, pois, zelosos e marchai unidos e confiantes, repetindo a palavra divina: “Meu Pai, que seja feita a vossa vontade, e não a minha!”

Dupuch – Bispo de Argel – Bordeaux, 1863

Revista Espírita – Fevereiro 1868 – págs. 84/85



Bruno Tavares Expositor Espírita
www.blogdobrunotavares.wordpress.com

Associação Espírita Casa dos Humildes
www.casadoshumildes.com

Presidente: Albonize de França.
Vice-Presidente: Rosa Carneiro.
Deptº de Divulgação Doutrinária: Bruno Tavares.
Deptº de Mediúnico: Amaro Carvalho.
Edição: Ana Paula Macedo, Bruno Tavares, Juana 
Feitosa, Mônica Porto e Patrícia Casé.
Projeto Gráfico: Ingrid Cavalcanti.

EXPEDIENTE

CH Notícias
Nº 41 – Circulação mensal 

Distribuição on-line 
Recife-PE, 20/Novembro/2018

CONTATO
Rua Henrique Machado, nº 110 

Casa Forte - Recife/PE
(81) 3268-3954

casadoshumildes.com
blogchnoticias.blogspot.com.br

chnoticias@yahoo.com.br  
chnoticias2015@gmail.com

No mês de outubro, nosso tema central foi Relações Sociais.
Com o intuito de possibilitar a prática no processo de construção do conhecimento sobre temas do evangelho tais como: 
CARIDADE, SOLIDARIEDADE E EMPATIA.
Lançamos as crianças o convite para se engajarem na campanha PEQUENOS SERTANEJOS.
Projeto lindo que visa arrecadar BRINQUEDOS novos e seminovos para serem doados as crianças carentes da zona rural 
dos municípios de Inajá e Manari (sertão pernambucano) numa festinha realizada todos os anos pela ONG Ação Solidária 
no Sertão, exclusivamente para os PEQUENOS SERTANEJOS.
Relatos lindos dos nossos pequenos. Leiam e emocionem-se!

Joselma - Evangelizadora



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.


