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A PROPÓSITO DA IMITAÇÃO DO EVANGELHO

(Bordeaux, maio de 1864. Grupo de São João – Médium: Sr. Rul.)

Acaba de aparecer um novo livro; é uma luz mais brilhante que vem clarear 
a vossa marcha. Há dezoito séculos, por ordem de meu Pai, vim trazer a 
palavra de Deus aos homens de boa vontade. Esta palavra foi esquecida 
pela maioria dos homens, e a incredulidade, o materialismo vieram abafar 
o bom grão que eu tinha depositado em vossa Terra. Hoje, por ordem do 
Eterno, os Espíritos bons, seus mensageiros, vêm a todos os pontos do glo-
bo fazer ouvir a trombeta retumbante. Escutai suas vozes; são destinadas a 
vos mostrar o caminho que conduz aos pés do Pai celestial. Sede dóceis aos 
seus ensinos; os tempos preditos são chegados; todas as profecias serão 
cumpridas.

Pelos frutos se conhece a árvore. Vede quais são os frutos do Espiritismo: 
casais onde a discórdia tinha substituído a harmonia voltaram à paz e à 
felicidade; homens que sucumbiam ao peso de suas aflições, despertados 
pelos acordes melodiosos das vozes de além-túmulo, compreenderam que 
seguiam o caminho errado e, envergonhados de suas fraquezas, arrepen-
deram-se e pediram força ao Senhor para suportarem as suas provações. 
Provações e expiações, eis a condição do homem na Terra. Expiação do 
passado, provações para o fortalecer contra a tentação, para desenvolver o 
Espírito pela atividade da luta, habituá-lo a dominar a matéria e prepará-lo 
para as alegrias puras que o esperam no mundo dos Espíritos.

Há muitas moradas na casa de meu Pai, disse-lhes eu há dezoito séculos. 
O Espiritismo veio tornar compreensíveis estas palavras. E vós, meus bem
-amados, trabalhadores que suportais o calor do dia, que credes ter de vos 
lamentar da injustiça da sorte, abençoai vossos sofrimentos; agradecei a 
Deus, que vos dá meios de quitar as dívidas do passado. Orai, não com os 
lábios, mas com o coração melhorado, a fim de que possais ocupar melhor 
lugar na casa de meu Pai. Como sabeis, os grandes serão humilhados, mas
os pequenos e os humildes serão exaltados.

O Espírito de Verdade - 
Revista Espírita 1864 

(Comunicação Espírita - pág. 533)
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O Espírito de Verdade
Juana Feitosa

Em 25 de março de 1856 Allan Kardec toma conhecimento do Espírito de Verdade, esteio da codificação, através de uma comunicação 
mediúnica pela Senhorita Baudin. A descrição desse momento é apresentada por Kardec no capítulo intitulado: “A minha primeira iniciação no 
Espiritismo”, do livro Obras Póstumas 

“Kardec perguntou, educadamente: – Consentirás em dizer-me quem és?
Resposta – Para ti, chamar-me-ei A Verdade todos os meses, aqui, durante um quarto de hora, estarei à tua disposição.
Kardec prossegue - O nome Verdade, por ti adotado, constitui uma alusão à verdade que eu procuro?
Resposta: - Talvez; pelo menos, é um guia que te protegerá e ajudará.
Kardec: Terá animado na Terra algum personagem conhecido?
Resposta: - Já te disse que, para ti, sou a Verdade; isto, para ti, quer dizer discrição; nada mais saberá a respeito.”
Aproveitando essa efeméride espírita, nos propusemos a avaliar quem é o Espírito de Verdade e concluímos que Ele é Jesus pelos fatos 

apresentados ao longo desse artigo. 
Identificamos Jesus usando a expressão “Em verdade vos digo” por sessenta vezes. A importância da palavra Verdade para Jesus pode ser 

percebida especialmente em 2 passagens do evangelho de João 
“Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.” (João 14,6)
“E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.” (João 8,32)
Compararemos então, com base no levantamento do Anuário Espírita 2008, algumas falas de Jesus com as feitas pelo Espírito de Verdade:

                                        Jesus Espírito de Verdade

Vinde a mim, todos vós que estais cansados e oprimidos, e eu vos 
aliviarei; (Mt 11,28s)

Vinde a mim, todos vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis 
aliviados e consolados; (ESE, cap. VI, item 7)

Que vos ameis uns aos outros. (Jo 15,12) Amai-vos, também, uns aos outros. (Prefácio do ESE)

Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos… (Mt 
20,16)

Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no 
reino dos céus. (Revista Espírita, março de 1862, in Ensinos e Disser-
tações Espíritas, Os Obreiros do Senhor)

Toda a árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz fru-
tos maus. (Mt 17,17)

Jamais uma boa árvore produzirá maus frutos; jamais uma árvore 
má produzirá bons frutos. (Revista Espírita, abril/1860, em Ditados 
Espontâneos, Conselhos)

Em janeiro de 1864, junto à Sociedade Espírita de Paris, lemos nas instruções do Espírito Hahnemann, da Revista Espírita 1864, página 16:
“[…] cada um procurará, pela melhoria de sua conduta, adquirir esse direito que o Espírito de Verdade, que dirige este globo, conferirá quan-

do for merecido”.
Sabemos que Jesus é o dirigente do globo terrestre, portanto não temos como negar que Ele é o Espírito de Verdade. Mas como nova evi-

dência destacamos ainda a comunicação abaixo, recebida em maio de 1864, vinda do Espírito de Verdade, e registrada na página 399 da Revista 
Espírita 1864, sobre a Imitação do Evangelho (O Evangelho Segundo o Espiritismo):

“Um novo livro acaba de aparecer; é uma luz mais brilhante que vem clarear o vosso caminho. Há dezoito séculos eu vim, por ordem de meu 
Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Esta palavra foi esquecida pela maioria, e a incredulidade, o materialismo, vieram abafar 
o bom grão que eu tinha depositado sobre vossa Terra. […]. Há várias moradas na casa de meu Pai, eu lhes disse há dezoito séculos. Estas pala-
vras o Espiritismo veio fazer compreendê-las.”  

Que busquemos portanto com constância, empenho e lucidez nos aproximar cada vez mais da Verdade, para que possamos ser instrumen-
tos da sua luz e do seu amor redivivo.   



Benoît Jules Mure

É considerado um dos introdutores e grande incentivador da homeopatia no Brasil, onde também é 
referido como Bento Mure.

Filho de ricos comerciantes de seda de Lyon, em 1833, Benoît Mure foi acometido de tuberculose, 
e salvo pelo médico homeopata Conde Sebastien Gaeten Salvador Maxime Des Guidi (1769 – 1863), 
discípulo de Samuel Hahnemann, o primeiro homeopata da França e introdutor da homeopatia em Lyon. 
Após a cura, dedicou-se ao estudo da homeopatia, formando-se em Montpellier, uma escola de medicina 
de tradição vitalista. Teve contato com Hahnemann em Paris e com ele manteve correspondência. 

Mure trabalhou intensamente na difusão da homeopatia na Europa. Em Paris, fundou um dispensá-
rio, onde, com seus colaboradores, chegou a atender mais de mil pacientes por semana.

Aderiu ao movimento fourierista e decidiu vir para o Brasil a fim de implantar um projeto de coloni-
zação de acordo com o ideário de Fourier.

Chegou ao Brasil em 21 de novembro de 1840. No ano seguinte, tentou implantar um projeto do 
Falanstério do Saí. Após ter recebido licença do governo imperial e ter escolhido o local para a colônia, 

Mure partiu, em 22 de dezembro, com cem famílias, a bordo do navio Caroline para colonizar a península do Saí, na divisa do Paraná com Santa 
Catarina, no encontro dos rios São Francisco e rio Saí. Ali chegou a organizar a Escola Suplementar de Medicina e Instituto Homeopático de 
Saí, em 1842, destinado a ensinar a homeopatia a médicos já diplomados.

Fracassado o seu projeto, transferiu-se para o Rio de Janeiro em 1843, 
fundando aí o Instituto Homeopático do Brasil, do qual foi presidente até 
1848. Com João Vicente Martins - médico português naturalizado brasilei-
ro, diplomado cirurgião pela Real Escola de Cirurgia de Lisboa -, criou mais 
26 locais de assistência ambulatorial no Rio de Janeiro, apesar de sofrer 
ataques da Academia Imperial de Medicina, que o acusava de charlatanis-
mo. Na época, eram principalmente os médicos homeopatas que atendiam 
à população carente e aos escravos.

Em 13 de abril de 1848, Mure regressou à Europa. Casou-se com So-
phie Lemaire, homeopata experiente e reconhecida. O casal viveu no Cairo, 
no Sudão e depois em Gênova, onde abriu um ambulatório e também ensi-
nava a prática da homeopatia a leigos. Em 1854, durante uma epidemia de 
cólera na cidade, Sophie e Benoît dedicaram-se ao tratamento dos doentes 
com grande sucesso. Entretanto, o governo não reconheceu seus esforços 
e seus alunos foram processados por exercício ilegal da medicina. O casal 
decide então voltar para o Egito, onde Mure passou os últimos dois anos de 
sua vida, ainda dedicado ao ensino da homeopatia para leigos. 

Ali faleceu, aos 48 anos, aparentemente em consequência dos ferimentos que recebera durante um atentado. Depois de sua morte, em 
1858, Sophie permaneceu mais dois anos no Cairo, atendendo doentes, retornando à França em 1860. 

Falanstério do Saí



As águas de março e a fluidoterapia do planeta
Ana Paula Macedo

E já estamos em Março! Com o outono se avizinhando, preparando a terra, no hemisfério sul, para o recolhimento do inverno.
Após o verão onde tudo é luz, energia, onde a maior festa que nos joga em nuvens de prazeres primitivos, adentra o outono, e com ele as suas chuvas, as 

Águas de Março, como já cantava Tom Jobim.
 Percebemos, então, que até mesmo o planeta faz uso da água para se limpar/renovar e favorecer as transformações da natureza para as novas estações que 

sucessivamente virão.
Encontramos nas perguntas 536 e 539 do Livro dos Espíritos o que nossos sentidos e observações constatam:
“536. Os grandes fenômenos da Natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos, são devido a causas fortuitas ou todos eles têm um fim 

providencial? 
Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. 

a. Esses fenômenos sempre têm o homem por objeto? 
Algumas vezes eles têm o homem como razão imediata de ser. Na maioria dos casos, entretanto, têm por único objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da 

harmonia das forças físicas da Natureza. 

b. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em todas as coisas. Porém, sabendo que os Espíritos têm ação sobre a 
matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar 
ou dirigir? 

Evidentemente; e nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele tem agentes dedicados em todos os graus da escala dos 
mundos.

539. Na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é apenas um Espírito que age, ou eles se reúnem em massa, para produzi-lo? 
Reúnem-se em massas inumeráveis.”

E dessa forma, mais uma vez, enxergamos a grandiosa harmonia divina, entrelaçando nossas vidas ao ritmo do mundo e do Universo, sensibilizando os ho-
mens para a importância da água, também, para o seu equilíbrio energético. 

Como essa verdade sempre esteve diante dos nossos olhos, encontramos o uso sagrado da água em todas as religiões. Considerada como purificadora na 
maioria delas, incluindo o Hinduísmo, Cristianismo, Judaísmo, Islamismo, Xintoísmo. 

A água é essencial para os humanos e para as outras formas de vida. Ela age como reguladora de temperatura, diluidora de sólidos e transportadora de nu-
trientes e resíduos por entre os vários órgãos. Ajuda ao funcionamento normal dos órgãos, para em seguida ser eliminada pela urina e por evaporação nos poros, 
mantendo a temperatura corporal e eliminando resíduos solúveis, como sais e impurezas. 

A Ciência já comprovou que a água é um dos principais condutores de energia que existe, corroborando com os ensinamentos dos espíritos que a utilizam 
para transmitir aos enfermos as energias de que necessitam, para obterem o alívio das suas dores físicas e espirituais. 

Nesse sentido Bezerra de Menezes já dizia que a água é o elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada.    
Por sua vez, esclarece Emmanuel no livro O Consolador: “como um excelente condutor de energia, a água, quando fluidificada, transmite a quem a ingere os 

recursos magnéticos necessários ao seu equilíbrio psicofísico”.
              Por seu turno, André Luiz,  no livro Mecanismos da Mediunidade, ensina: “precioso esforço da medicação da medicina pode ser levado a efeito, mas 

há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar”.
Assim, no dia 22 de março, quando comemoramos o Dia Mundial da Água, façamos uma prece de agradecimento por ter esse elemento tão essencial para o 

planeta que tão docemente nos abriga e para a nossa vida material e espiritual.

“ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE E GESTÃO SUSTENTÁVEL 
DA ÁGUA E SANEAMENTO PARA TODOS”

Você sabia que, segundo a ONU, a escassez de água afeta 
mais de 40% da população mundial? Para permitir que todas 
as pessoas tenham acesso à água potável, a Agenda 2030 pre-
vê como meta uma gestão mais responsável dos recursos hí-
dricos, incluindo a implementação de saneamento básico em 
todas as regiões vulneráveis e a proteção dos ecossistemas 
relacionados à água, como rios e florestas.
A água é uma substância quimicamente simples mas fisica-
mente complexa, constituindo-se em um dos líquidos mais di-
fíceis de compreender. De fato, possui algumas propriedades 
invulgares que o distinguem de um qualquer outro líquido, tal 
como apresentar maior densidade na fase líquida do que na 
sólida. Por isso é que o gelo flutua. 
Água é vida. Uma verdade tão básica que é um lugar comum. Como pode um líquido incolor, sem cheiro ou sabor, ser essencial à 
vida no plano físico e importantíssimo também no plano espiritual? 
A ideia de viver sem água lembra filmes de ficção científica que preveem um futuro terrível: terra seca, fome, sede, conflitos para 
obter o recurso. No entanto, esse cenário já é uma realidade em diversas partes do mundo.
“A água, no mundo, não somente carreia os resíduos dos corpos mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas 
mãos perversas, útil nas mãos generosas e, quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênçãos de vida, mas consti-
tuirá igualmente um veículo da Providência Divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa 
material e purificando-lhes a atmosfera íntima.”  André Luiz (do livro Nosso Lar - Psicografia de Chico Xavier)



Meu guia espiritual

Nessa época, eu morava na Rua dos Mártires, nº 8, segundo andar, no fundo do pátio. Uma tarde, estava em minha sala de trabalho e ouvi pequenos golpes 
repetidos contra a parede que me separava do quarto vizinho. No começo, não prestei nenhuma atenção, mas como os golpes persistiam com mais força, mu-
dando de lugar, olhei minuciosamente dos dois lados da parede, tentando ouvir se viriam de outro andar, e não consegui descobrir. O curioso é que cada vez que 
eu procurava, o barulho parava e recomeçava assim que eu voltava a trabalhar. Minha mulher chegou por volta das dez horas. Veio à minha sala de trabalho e, 
ouvindo os golpes, me perguntou o que era. — Não sei, respondi, — faz uma hora que está assim. Procuramos juntos, sem sucesso, e o barulho continuou até a 
meia-noite, hora em que fui me deitar. No dia seguinte, havia sessão na casa do Sr. Baudin, contei o fato e pedi explicação.

Pergunta— Você sem dúvida ouviu sobre o fato que acabei de contar. Poderia me dizer a causa desses golpes que se fizeram ouvir com tanta persistência?

Resposta — Era seu Espírito familiar.

P — Com que objetivo batia assim?

R — Queria se comunicar com você.

P — Você poderia me dizer o que ele queria comigo?

R — Pode perguntar a ele, porque está aqui.
Observação: Naquela época não se fazia distinção entre as diversas categorias de Espíritos simpáticos. Eram confundidos com a denominação geral de Espí-

ritos familiares.

P — Meu Espírito familiar, seja quem for você, agradeço por ter vindo me visitar. Poderia me dizer que é?

R — Para você, me chamarei A Verdade e, todos os meses, aqui estarei à sua disposição, durante quinze minutos.

P— Ontem, quando bateu, enquanto eu trabalhava, tinha alguma coisa de particular para me dizer?

R — O que tinha a dizer era sobre o trabalho que você fazia, o que você escrevia me desagradava e eu queria fazê-lo parar.
Observação: O que eu escrevia era justamente sobre meus estudos relativos aos Espíritos e suas manifestações.

P — Sua desaprovação era quanto ao capítulo que eu escrevia ou sobre o conjunto do trabalho?

R — Sobre o capítulo de ontem; peço para revê-lo, releia-o esta noite, você reconhecerá seus erros e os corrigirá.

P — Eu mesmo não estava satisfeito com esse capítulo e o refiz hoje. Está melhor?

R — Está melhor, mas não o suficiente. Leia da 3ª à 30 ª linha e você reconhecerá um grave erro.

P — Eu mudei tudo o que tinha feito ontem.

R — Não importa! Isso não impede de o erro continuar. Releia e verá.

P — O nome Verdade que você assume é uma alusão à verdade que procuro?

R — Talvez. Ou ao menos é de um guia que o protegerá e o ajudará.

P — Posso evocá-lo em minha casa?

R — Sim, para assisti-lo pelo pensamento, mas para respostas escritas, vai levar muito tempo para obtê-las em sua casa.
Observação: Realmente, durante cerca de um ano, não consegui obter em minha casa nenhuma comunicação escrita e cada vez que encontrava um médium, 

de quem esperava obter alguma coisa, uma circunstância imprevista se opunha. Só obtinha comunicações escritas fora de casa.

P — Você poderia vir mais de uma vez por mês?

R — Sim, mas não prometo, até nova ordem.

P — Você foi alguma pessoa conhecida aqui na Terra?

R — Eu disse que para você, eu seria a Verdade, o que para você queria dizer discrição: não deve querer saber antes.
Observação: À noite, voltando para casa, apressei-me a reler o que tinha escrito e tanto na cópia jogada no cesto como na nova, na 30º linha reconheci um 

grave erro, que me espantei ter cometido. Depois disso, não aconteceu mais nenhuma manifestação do mesmo tipo, as relações com meu Espírito protetor esta-
vam estabelecidas e essas manifestações não eram mais necessárias, por isso cessaram. O intervalo de um mês, que ele tinha assinalado para suas comunicações, 
foi raramente observado no princípio: mais tarde, deixaram de ser realizadas. Era, sem dúvida, um aviso para eu ter que trabalhar por mim mesmo e não ter que 
recorrer a ele à menor dificuldade.

              
    9 de abril de 1856.

                  (Casa do Sr. Baudin – médium: Srta. Baudin)
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Bibliografia do Pentateuco
05 livros fundamentais na Doutrina Espírita
Por Allan Kardec

 Quando voltar a primavera

Em 1977, Amélia Rodrigues, a Poetisa da Boa Nova, pela psicografia de  Divaldo Franco, nos presenteia 
com esta obra que permite conhecer mais e melhor a Vida e a Obra de Jesus e dos Apóstolos, assim como 
os costumes e tradições dos povos daquela época. Além da riqueza do conteúdo histórico, a Autora espiri-
tual faz transbordar a taça da beleza, da poesia, da sensibilidade ao longo de toda narrativa.
Posto que milhares de anos de civilização não foram suficientes para eliminar da Terra o egoísmo e as 

diversas aflições morais, esta obra descreve passagens da vida de Cristo, evidenciando a pureza de seus 
ensinamentos e dando a exata noção da riqueza e força de seu evangelho, redivivo nas lições de amor e 
justiça da doutrina espírita.
Quando Voltar a Primavera nos dá uma exata noção da riqueza e da força do Evangelho de Jesus, agora 

redivivo nos postulados e nas lições de amor e de justiça da Doutrina Espírita.

                                                                                                                                                           Boa leitura! 

Água Fluidificada

Em um linguajar técnico científico a água é um composto químico, que é formado pela união de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, cuja fórmula 
química é H2O, estando presente em nosso planeta, permitindo que a vida material, tal como a compreendemos se desenvolva, bem como participando da 
composição da aparelhagem física material, a qual permite aos seres estarem encarnados no planeta Terra em busca de sua evolução. No livro ‘Fisiologia Trans-
dimensional’, do autor Décio Iandoli Júnior, há o conceito de fluido de acordo com o Houaiss: “qualquer substância capaz de fluir (por exemplo líquidos e gases) 
e que não resiste de maneira permanente as mudanças de forma provocadas pela pressão”, e o conceito de acordo com a física: “todo corpo ou substância que, 
pela fraca adesão de suas moléculas e as suas constantes modificações de posição, cede à menor força. Dividem-se em fluidos líquidos e gasosos, opondo-se ao 
estado sólido”, para o espiritismo o fluido nada mais é que a matéria quintessenciada, ou seja, a matéria que está contida na dimensão espiritual. O fluido cósmico 
universal (FCU) nada mais é do que a matéria em seu estado indiferenciado ou primitivo, ou seja, sem organização, e é com a influência do princípio inteligente 
que esse fluido se tornará em matéria de todo gênero que irá compor o universo. Assim sendo, a matéria quintessenciada ou imponderável diz respeito aos 
fluidos espirituais - promovendo os fenômenos espirituais, e a matéria ponderável, ou física compõe os fenômenos físicos. 

Qual seria então o papel dos Espíritos perante os fluidos? Poderiam manipular ou modificar tais fluidos? A resposta a essa pergunta é: sim! Conforme Kardec, 
em A Gênese: “o pensamento e a vontade são para os Espíritos, o que as mãos são para o Homem”, ou seja, mesmo que não se tenha conhecimento sobre a 
existência da imortalidade da alma, ou da existência dos fluidos, os espíritos, estejam encarnados ou desencarnados podem manipular esses fluidos através de 
suas emanações mentais e de seus desejos. Por isso Jesus exortou os homens a ‘orar e vigiar’, porquanto ao fazerem isso manteriam um padrão de pensamentos 

elevados, e consequentemente dariam origem a fluidos benfazejos que os auxiliariam em suas lutas diárias. 
Emmanuel em seu livro ‘Segue-me’, ao falar da água fluidificada esclarece que como a água se trata de um 

dos corpos mais simples e receptivos da Terra, permite que “a medicação do Céu seja impressa, através de 
recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, em processo invisível aos olhos mortais”. Por isso que, 
através da prece, de pensamentos de bondade e da vontade daquele irmão que está realizando o trabalho de 
fluidificação da água, é possível que essa água seja carregada de força magnética e princípios elétricos que 
podem aliviar, sustentar, auxiliar e até mesmo curar os que estiverem necessitados, podendo tal trabalho tam-
bém ser feito de maneira direcionada para as necessidades de um dado enfermo. 

Embora esteja-se falando de um fenômeno de matéria quintessenciada, um pesquisador chamado Masaru 
Emoto desenvolveu uma pesquisa material na qual expôs a água a determinadas músicas (como a clássica e ao heavy metal), bem como a determinados pensa-
mentos como de amor, ódio, mágoa, tendo-se observado os cristais de água, após o congelamento, em placas de Petri, e se constatado que a depender da emana-
ção a qual aquela água foi exposta, sua apresentação exibia diferenças. Pensamentos bons faziam com que a água desse origem a belos cristais, enquanto pensa-
mentos desordenados, ou músicas desordenadas originavam aglomerados disformes daquela água, ao invés da formação dos belos cristais.

Dessa maneira percebe-se que a fé e o desejo de auxiliar o próximo são imensuravelmente valiosos no exercício da caridade, a qual pode 
se manifestar das mais variadas formas, inclusive através da doação de fluidos salutares para o reequilíbrio de irmãos enfermos, tanto do cor-
po físico, quanto da aparelhagem perispiritual - que costuma ser a origem dos males físicos. Por isso, guardemos as palavras de nosso irmão 
Emmanuel: “ (...) O Espírito que se eleva na direção do céu é antena viva, captando potências da natureza superior, podendo distribuí-las em 
benefício de todos os que lhe seguem a marcha”, para que procuremos consolar mais do que sermos consolados.
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UMA BELA LIÇÃO PARA COMPARTILHAR COM SEUS FILHOS!

OS NOSSOS IRMÃOS MENORES – OS ANIMAIS!

Aqui, um grande ensinamento do nosso querido Chico Xavier, que podemos e devemos repassar com 
nossos miúdos. 
Chico Xavier tinha uma cachorra de nome Boneca, que sempre esperava por ele, fazendo grande 
festa ao avistá-lo. Pulava em seu colo, lambia-lhe o rosto como se o beijasse. 
O Chico então dizia: – Ah Boneca, estou com muitas pulgas !!!! Imediatamente ela começava a co-
çar o peito dele com o focinho. Boneca morreu velha e doente. Chico sentiu muito a sua partida. 

Envolveu-a no mais belo xale que ganhara e enterrou-a no fundo do 
quintal, não sem antes derramar muitas lágrimas. Um casal de ami-
gos, que a tudo assistiu, na primeira visita de Chico a São Paulo, ofer-
tou-lhe uma cachorrinha idêntica à sua saudosa Boneca. A filhotinha, 
muito nova ainda, estava envolta num cobertor, e os presentes a pegavam no colo, sem contudo desalinhá-la de 
sua manta. A cachorrinha recebia afagos de cada um. A conversa corria quando Chico entrou na sala e alguém 
colocou em seus braços a pequena cachorra. Ela, sentindo-se no colo de Chico, começou a se agitar e a lambê-lo. 
– Ah Boneca, estou cheio de pulgas!!! Disse Chico. 
A filhotinha começou então a caçar-lhe as pulgas, e parte dos presentes, que conheceram a Boneca, exclama-
ram: 
– Chico, a Boneca está aqui, é a Boneca, Chico!! Emocionados perguntamos como isso poderia acontecer. Chico 
respondeu: 
– Quando nós amamos o nosso animal e dedicamos a ele sentimentos sinceros, ao partir, os espíritos amigos o 
trazem de volta para que não sintamos sua falta. É, Boneca está aqui, sim, e ela está ensinando a esta filhota os 
hábitos que me eram agradáveis. Nós seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos ani-
mais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Por isso, quem maltrata um animal vai contra as 
leis de Deus, porque Suas leis são as leis da preservação da natureza.

                      E, com certeza, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que ainda não aprendeu a amar.



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.


