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Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça 
humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes 
e os mais viciosos deverão reformar-se, quando presenciarem os 
benefícios produzidos pela prática deste princípio: “Não façais aos 
outros os que não quereis que os outros vos façam, mas fazei, pelo 
contrário, todo o bem que puderdes”.
            Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do 
coração humano, que cederá, mesmo de malgrado, ao verdadeiro 
amor. Este é um imã a que ele não poderá resistir, e o seu contato 
vivifica e fecunda os germes dessa virtude, que estão latentes em 
vossos corações. A Terra, morada de exílio e de provas, será então 
purificada por esse fogo sagrado, e nela se praticarão a caridade, a 
humildade, a paciência, a abnegação, a resignação, o sacrifício, to-
das essas virtudes filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar 
as palavras de João Evangelista. Sabeis que, quando a doença e a 
velhice interrompem o curso de suas pregações, ele repetia apenas 
estas doces palavras: “Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros!”. 

Fénelon, Bordéus, 1861 - Evangelho Segundo o Espiritismo 
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ADULTERAÇÃO DA GÊNESE E SUA IMPORTÂNCIA NO MOVIMENTO ESPÍRITA
Valéria Pessoa

Agora, é o momento de assumirmos a responsabilidade de divulgarmos de maneira correta o que nos ensinaram os espíritos, na construção do último livro 
da Codificação espírita, “A Gênese”, através de Kardec. Digo a responsabilidade porque, como espíritas, se quisermos fazer bem a divulgação desta doutrina 
consoladora, precisamos ser fiéis ao que de fato é verdadeiro no espiritismo. Não se trata mais de acreditar ou não, se de fato houve ou não, alteração da Gênese 
original, escrita pelo nosso codificador Allan Kardec, porque as informações estão sendo apresentadas com provas incontestáveis, e o mais assustador, é ver ainda 
espíritas, refutando fatos, encobertos há 147 anos e que agora, neste momento surgem com força de revelação incontestável.

Quando do desencarne de Kardec, hoje completando 150 anos, segundo testamento, Amélie Gabrielle Boudet, sua única herdeira, repassa os direitos de sua 
obra espírita para a Sociedade Anônima, para que o trabalho fosse continuado. Em virtude de uma terrível crise política da França no ano de 1871, assume a 
direção desta sociedade Pierre Gaëtan Leymarie, um médium que trabalhou com Kardec, mas que por motivos pessoais, além de instituir remuneração para o seu 
cargo e passar a viver desta atividade, introduz nas publicações da Revista Espírita, teorias contraditas ao Espiritismo, como foi o caso da Teosofia, assim como a 
obra “Os Quatro Evangelhos de Roustaing”, evidentemente pela contribuição monetária que recebia do espólio de Jean Baptiste Roustaing.

Ora, se Kardec, lança a Gênese em 1868, sua primeira edição, mas até fevereiro de 1869, publica a quarta edição, sem nenhuma alteração, e ainda neste mês, 
providencia a impressão de dois mil exemplares, demonstra que reiterava o que constava naquele livro, até um mês antes do seu desencarne. Em dezembro de 
1872, portanto mais de três anos após o seu desencarne, Leymarie e seus companheiros que geriam a Sociedade, publicam uma quinta edição da Gênese com 
mais de duzentas alterações, com textos suprimidos, outros enxertados, mudança de ordem nos textos, dando outro sentido e na maioria das vezes, confundindo 
a lógica, e isto acontece sem a percepção dos guardiões da doutrina, uma vez que a Sra. Kardec estava escanteada e sem voz na instituição. 

Foi fundada uma outra Sociedade Espírita em dezembro de 1882, a União Espírita Francesa, tendo à frente Léon Dennis e Gabriel Delanne, entre outros, 
como oposição da Sociedade Anônima, com fidelidade ao Espiritismo e sem nenhum interesse econômico, fundaram um novo jornal espírita, Le Spiritisme. Em 
dezembro de 1884, o amigo e biógrafo de Kardec, Henri Sausse, publica um artigo neste jornal de título “A Infâmia”, denunciando a adulteração da obra A Gênese, 
sem nomear ninguém, motivado por ouvir da boca de um amigo pessoal de Leymarie, adepto de Roustaing, um comentário intrigante sobre a “necessidade” de 
seu amigo em “fazer correções” na obra de Kardec, uma vez que elas “não eram tão perfeitas”. Três palavras constavam nesta nova edição, “Revisada, Corrigida 
e Aumentada”, que o chocaram e que o estimularam a fazer um estudo comparativo minucioso com aquela publicada em 1868, comprovando as diversas muti-
lações de forma intencional. 

Em resposta, por cartas e publicações na Revista Espírita, Leymarie e Armand Desliens, se defendem devolvendo acusações e se utilizando de justificativas 
que ofendem a todos os espíritas pela forma arrogante de desqualificar Kardec. Suas informações, inclusive com a anuência do editor, mostram que Kardec teria 
feito inúmeras alterações desta obra em um mês, incompatível com o seu perfil e contradizendo uma sequência lógica, que permeia a construção de toda teoria 
cientifica, de uma hora para outra, sem que houvesse tempo hábil para tal, uma vez que entre a publicação da última e quarta edição feita com a sua autorização 
em fevereiro de 1869 e o seu desencarne em final de março de 1869, e sem nunca mostrar nenhum manuscrito que comprovasse que ele estaria revendo e 
“consertando” esta obra.

Inúmeras alterações, com o objetivo de desviar a Doutrina Espírita, de confundir os ensinamentos, influindo de forma tal e contaminando o movimento es-
pírita brasileiro, uma vez que durante muito tempo, tivemos os estudos da obra de Roustaing como sendo Espiritismo apoiado pela nossa Federação Nacional, e 
que até hoje retarda um posicionamento que auxilia a todas as casas espíritas, que ainda não têm conhecimento deste fato, adiando a substituição de A Gênese 
original pela adulterada, que ainda é tida como uma obra legítima.

Quando ouvimos a expressão “Espiritismo Kardecista”, um pleonasmo desnecessário, precisamos entender a trajetória do Espiritismo no Brasil, um povo 
originalmente de natureza mística e anímica, colonizado por uma cultura de um religiosismo ortodoxo, que tenha acolhido o que hoje vemos, mesmo que esse 
assunto fosse evitado falar, um “Espiritismo Roustainguista”, se é que poderia ser chamado assim. Muitas são as incoerências nas adulterações feitas na obra A 
Gênese, mas, sem dúvida, todas servem para introduzir “à força”, a teoria dos “Quatro Evangelhos”, a doutrina dos espíritos codificada por Kardec. Entre as distor-
ções mais gritantes, temos a teoria da reencarnação como castigo e punição, como mal uso do livre arbítrio, dado como dádiva e não conquista pessoal de cada 
um de nós, além da visão de um Jesus, que como Espírito perfeito, não sujeito ao castigo, não precisava passar pelo sacrifício de ter um corpo carnal, portanto 
um “agênere”(uma modalidade de aparição de um Espírito com aspectos de tangibilidade. É um estado de alguns Espíritos, temporariamente se revestem das 
formas de uma pessoa viva, produzindo assim uma ilusão completa), o que faz de toda a sua vida uma farsa e que justifica o desaparecimento de seu “corpo” no 
sepulcro. Cada vez, que intencionalmente, se retirava um trecho, se acrescentava outro ou mudava a ordem dos textos, introduzindo teorias contraditórias com 
a lógica sequencial cuidadosamente preparada, fazendo-o ficar mais confuso e inconclusivo, principalmente por ter sido o último livro da codificação, de uma 
teoria apresentada de maneira progressiva. Se por um lado, o objetivo era mostrar que Kardec aceitava e concordava com a teoria Roustainguista, durante muito 
tempo, a edição da Revista Espírita de junho de 1883, escrita pós desencarne de Kardec, veio com um folheto junto, que depois deixou de ser encarte, para servir 
de introdução de algumas edições na obra “Os Quatro Evangelhos”, criticando o Codificador de orgulhoso e dono da verdade, livros que carregavam o pretensioso 
e arrogante subtítulo, “Espiritismo Cristão ou Revelação da Revelação”.

Logo após o desencarne de Allan Kardec, tivemos o auxílio da médium Berthe Fropo, amiga do casal, que narra o apoio em espírito, que o Mestre Lionês 
deu a sua viúva, e as orientações de como os defensores do Espiritismo deveriam se posicionar. O Espírito da Verdade mostrou que ele sofreria ataques ainda 
em vida, e podemos observar lendo essas obras que narram este episódio, como além de Kardec, Amélie Boudet, em especial, assim como os seus fiéis amigos, 
sofreram com esses ataques, e é natural que fiquemos pensativos porque foi permitido pelos espíritos superiores, que esse fato tão importante, que nos fez ser 
apresentado por anos a fio, sem ao menos percebermos claramente, as contradições que alguns trechos desta obra A Gênese. Não tenho capacidade para ana-
lisar tal fato, mas fico grata, que ainda nesta mesma encarnação, tenhamos a oportunidade de conhecer esta esclarecedora doutrina, diante dessas evidências, 
o verdadeiro Espiritismo!

Nos anos 20 a 50, Silvino Canuto Abreu, foi a Paris pesquisar e trouxe muito material de Kardec para o Brasil, documentando tudo de forma muito criteriosa 
e detalhado, salvando inclusive grande parte da destruição dos nazistas. No entanto, apresentando este material a Chico Xavier, a partir de 34 a 35, que demons-
trava inclusive conhecimento do conteúdo desse material e do que Leymarie havia feito com o Espiritismo na França, foi orientado por Emmanuel através de 
psicografia, que não era tempo de tornar público este conteúdo, tanto que nunca publicou nada em vida. No ano de 2018, graças ao trabalho de pessoas como 
Simoni Privato, ao pesquisar e publicar fatos incontestes de forma extremamente cuidadosa e do nosso escritor e pesquisador Paulo Henrique de Figueiredo, que 
tem nos instruído sobre o verdadeiro Espiritismo de Kardec, temos acesso a este material esclarecedor.

Quando o homem pisou pela primeira vez na lua, houve muitas pessoas, apesar de parecer irracional, que diziam não acreditar que isto fosse possível, e que, 
portanto, mesmo diante das evidências, se recusavam a entender que era verdade. Compreendemos que muitas vezes, temos dificuldade de entender certas 
coisas, que permanecemos com “escamas nos olhos” nos impedindo de enxergar os fatos, e sabemos que isto tem a ver com nossa maturidade espiritual, e como 
Jesus nos disse, “Vejam os que tem olhos para ver!” 

Mas para isto, precisamos nos esforçar para nos instruir, buscando em nossa literatura os esclarecimentos necessários para que possamos voltar para o 
verdadeiro Espiritismo, informações provenientes do porta voz da equipe do Espírito da Verdade, encarnado providencialmente, para nos trazer as legítimas 
informações, Sr. Denisard, Hippolyte Léon Rivail, nome civil do nosso Allan Kardec.

Bibliografia:
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3 – Muita luz – Berthe Fropo
4 – O legado de Allan Kardec – Simoni Privato
5 – Influenciações no Espiritismo Pós-Allan Kardec – Rogério Miguez
6 – Em nome de Kardec – Adriano Calsone
7 – Madame Kardec – Adriano Calsone



FLORENCE COOK

A Médium Inglesa Florence Cook nascida no dia 3 de junho 1856, veio de um lar de uma respeitável classe trabalhadora em 
Hackney, a leste de Londres. Com saúde pobre desde a infância, ela aparentemente sempre tinha possuído capacidades psíqui-
cas, e era capaz de ver espíritos e ouvir as vozes desencarnadas de anjos, embora pouca divulgação tenha sido feito disso dentro 
da família de Cook. Desde sua infância ela se relacionava com Espíritos, por conta disto, em algumas ocasiões ela foi tratada 
como uma criança muito imaginativa.

Os primeiros pormenores da vida de Florence são fornecidos por ela própria, em carta dirigida a Mr. Harrison em maio de 
1872. Diz a carta: “Tenho 16 anos de idade. Desde a minha infância vejo os espíritos e ouço-os falar. Tinha o costume de sentar-
me a sós e conversar com eles. Eles me cercavam e eu os tomava por pessoas vivas. Como ninguém os via nem ouvia, meus pais 
procuraram inculcar em mim a idéia de que tudo era produto de minha imaginação. Todavia não conseguiram modificar o meu 
modo de pensar a respeito do assunto e foi assim que passei a ser considerada como uma menina excêntrica. Na primavera de 
1870 fui convidada a visitar uma amiga de colégio. Ela me perguntou se eu já ouvira falar de Espiritismo, acrescentado que seus 
pais e ela se reuniam em torno de uma mesa. Nessa situação obtinham certos movimentos; disse que, se eu consentisse, ainda 
naquela tarde ensaiariam uma experiência comigo”.

Miss Cook pediu permissão a sua mãe e, em seguida, realizaram a primeira sessão, obtendo-se a comunicação de um es-
pírito que se dizia ter sido a sua tia. Mais tarde, quando a jovem ficou em pé junto a mesa, esta se ergueu a uma altura de 4 pés. Miss Cook dá continuidade ao 
seu relato: “Na segunda sessão os espíritos nos deram provas de identidade, mas não chegamos a ficar de todo convencidas. Por fim, recebemos por tiptologia, 
uma comunicação orientando-nos para que deixássemos o aposento em penumbra. Eles me ergueriam e dariam comigo volta à sala. Não consegui conter o 
riso. Aquilo não era possível. Entretanto, decidiu-se apagar a luz. Apesar disso, a claridade que entrava pela janela não deixou a sala inteiramente às escuras. De 
imediato senti que alguém me tirava da cadeira, e, no instante seguinte, fui erguida até o teto, fato que todas as pessoas presentes na sala puderam ver. Sob meu 
espanto, transportaram-me sobre as cabeças dos assistentes, até que fui posta sobre uma mesa existente no extremo da sala. Minha mãe indagou se podíamos 
obter esse fenômeno. A mesa respondeu que sim, visto que eu era médium.

Reunimo-nos em nossa casa. Os espíritos quebraram a nossa mesa e duas cadeiras, fazendo ainda outros estragos. Em vista disso, resolvemos que, de modo 
algum tornaríamos a realizar sessões. Então os espíritos começaram a nos atormentar, atirando sobre mim livros e outros objetos; as cadeiras passeavam sozinhas 
pela sala, a mesa se erguia violentamente, enquanto fazíamos as refeições, e fortes ruídos eram ouvidos durante a noite, fazendo-nos estremecer de medo. Por 
fim nos vimos obrigadas a nos reunir em torno da mesa e a tentar um diálogo com eles.

Os espíritos disseram que fôssemos a Navarino Street, 74 - onde existia uma sociedade espírita. 
O endereço estava certo. Lá encontramos Mr. Thomas Blyton que nos convidou a assistir a uma 
sessão onde entrei em transe e, por incorporação, uma entidade disse aos meus pais que, se contás-
semos com o auxílio de Mr. Herne e Mr. Williams, obteríamos comunicações de valor. Reunimo-nos 
várias vezes e, finalmente, obtivemos os fenômenos prometidos. O espírito que dirigiu a sessão 
disse chamar-se Katie King”.

No dia 21 de abril de 1872, em sessão organizada para estudos de sua mediunidade, conforme 
ata publicada no “The Spiritualist”, ouviu-se um bater de vidros da janela sem que ninguém desco-
brisse a causa. Então ouviu-se a voz de um espírito que disse: “Mr. Cook, é preciso que façais deso-
bstruir o canal da calha, se desejais evitar que os alicerces da casa sofram”. Surpresos, os presentes 
procederam a exame imediato, havendo a confirmação do que fora dito. No dia seguinte, em outra 
sessão, o espírito Katie King se materializou parcialmente pela primeira vez. Katie mostrou-se na 
abertura da cortina e falou durante alguns minutos, ocasião em que os presentes puderam acom-
panhar o movimento de seus lábios.

Florence Cook foi a primeira médium entre os médiuns ingleses a obter materializações integrais em plena luz. Com o avanço das experiências, Florence, que 
antes, nas materializações parciais permanecia consciente, passou a cair em transe à medida que Katie King ia adquirindo domínio da situação e conseguindo-se 
mostrar mais perfeitamente. Seu rosto a princípio dava a impres-são de ser oco por trás. Mais tarde preencheu-se, os crepes ectoplásmicos se tornaram menos 
abundantes e, um ano depois, ela já conseguia caminhar do lado de fora da cabine. Quando lhe pediram para se deixar fotografar à luz de flashes, observou-se 
que a sua semelhança com Florence era muito grande. Era um problema, e, para provar que era um ser distinto de Miss Cook, ela alterou a cor de sua face para 
tons de chocolate e azeviche. Em uma experiência feita logo em seguida, a médium foi amarrada apertadamente pelos assistentes no interior do gabinete. Depois 
foi observada toda uma gradação de diferenças entre ela e a médium. Estava reservado a Sir William Crookes fornecer as provas definitivas de que Katie King 
tinha uma existência à parte da de Miss Cook.

É preciso consignar que foi a própria Florence quem procurou o professor Crookes a fim de 
solicitar-lhe que investigasse a sua mediunidade. Eis como ela narra o episódio: “Fui à casa de 
Mr. Crookes sem dizer nada aos meus pais nem aos meus amigos. Ofereci-me como um sacrifí-
cio voluntário perante a sua incredulidade. Pouco antes se dera o desagradável incidente com 
Mr. Volckman. Os que não conheciam o fenômeno dirigiam palavras cruéis contra mim. Mr. 
Crookes fizera um comentário que me atormentava e foi por isso que me decidi a ir procurá-lo. 
Ele me recebeu e eu lhe disse: - Já que acreditais que sou uma impostora, se quiserdes virei 
submeter-me a experiências em vossa própria casa. Vossa esposa pode vestir-me como qui-
serdes e deixarei convosco o que tiver trazido. Podereis vigiar-me como vos aprouver; subme-
ter-me-ei às experiências que desejardes, de modo que vos contenteis em todos os sentidos. 
Só imponho uma condição: se verificardes que sou agente de uma mistificação, denunciai-me 
publicamente; mas se vos certificardes de que os fenômenos são reais e de que eu mais não 
sou que o instrumento de forças invisíveis, isso direis ao público de modo que todo o mundo 
tome conhecimento da verdade”. William Crookes aceitou o repto, disso resultando um dos 
mais tumultuosos e dramáticos episódios da História do Espiritismo

Após da despedida do espírito Katie King, a mediunidade de Miss Florence foi utilizada 
por outra entidade que dizia chamar-se Marie, a qual, por mostrar-se cantando e dançando, 
foi denominada Marie, a dançarina. Em 1899, atendendo a um convite da Sphiny Society, de Berlim, Miss Cook já então Mrs. Corner pelo casamento, assentiu 
em realizar algumas sessões, nas quais Marie se materializou e produziu fenômenos sensacionais. Por essa altura Florence já se havia casado, em 1874, com um 
cavalheiro chamado Elgie Corner e vivia em Usk, no País de Gales, onde teve vários filhos.

Em 1904, William Crookes recebeu uma carta, datada de 24 de abril, na qual era-lhe comunicado o falecimento de Mrs. Corner. Ele respondeu expressando 
viva simpatia e declarando ainda que a vida post-mortem muito devia, quanto à sua certeza, à mediu-nidade da antiga Miss Florence Cook. Com esse episódio 
se encerra uma vida que conheceu tanto sensacionalismo quanto o das grandes atrizes da atualidade. A Doutrina Espírita deve eterna gratidão à menina de 15 
anos, que, sacrificando sua juventude nos laboratórios dos sábios, prestou os mais relevantes serviços à comprovação científica da imortal obra de Allan Kardec.



Arte e Espiritismo

“A beleza é um dos atributos divinos. Deus colocou nos seres e nas coisas esse misterioso encanto
 que nos atrai, nos seduz, nos cativa e enche a alma de admiração. A arte é a busca, o estudo, a 

manifestação dessa beleza eterna, da qual aqui na Terra não percebemos senão um reflexo.”
León Denis. O Espiritismo na arte

Podemos dizer que nos últimos 10 anos as artes cênicas nos trazem peças e filmes de conteúdo espírita ou com uma temática mais espiritualista.
Dessa extensa lista é possível citar os filmes: Bezerra de Menezes – Diário de um espírito; Nosso Lar; Chico Xavier...e agora nos deparamos com o lançamento 

dos filmes Allan Kardec e Divaldo.
No teatro, várias peças com a temática espírita foram e são encenadas: Laços Eternos; Um Amor de Renúncia; A morte é uma piada; Violetas na Janela...
Observamos assim, com toda certeza, que a Espiritualidade que nos guia e ampara está inspirando uma gama enorme de profissionais dos dois mundos para 

trazer as questões tão caras ao espiritismo ao conhecimento de um maior número de pessoas.
E não é de hoje que a espiritualidade inspira os homens. A ideia de que as artes e as ciências são orientadas por inteligências extrafísicas, vem dos primórdios 

da humanidade, e nos chegam na forma das Musas gregas que inspiravam os homens ao belo e aos estudos.
No Livro dos Espíritos, Allan Kardec ao comentar a pergunta 521 deixa muito claro essa influência da espiritualidade:

521. Podem certos Espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam?
R.“Há Espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam, quando dignos dessa assistência. Que queres, porém, que façam com os que julgam 

ser o que não são? Não lhes cabe fazer que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam.”
Os antigos fizeram, desses Espíritos, divindades especiais. As Musas não eram senão a personificação alegórica dos Espíritos protetores das ciências e das 

artes, como os deuses Lares e Penates simbolizavam os Espíritos protetores da família. Também modernamente, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os 
países têm seus patronos, que mais não são do que Espíritos superiores, sob várias designações.

Léon Denis, no livro O Espiritismo na Arte, de 1922, retratou o que ocorre na espiritualidade no que se refere à arte e como a beleza se manifesta através 
do artista encarnado na Terra.  A obra foi elaborada a partir dos artigos publicados na Revista Espírita, fundada por Allan Kardec, (1858 a 1869) e contém as 
orientações mediúnicas do Espírito “O Esteta”.

Por sua vez Emmanuel, no livro O Consolador, coloca a arte no capítulo dos Sentimentos e assim a explica:

161 – Que é arte? – A  arte  pura  é a mais  elevada  contemplação  espiritual  por  parte  das  criaturas.  
Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse “mais além que polariza as esperanças da alma.  O artista verdadeiro é 

sempre o “médium” das belezas eternas e o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando o da Terra 
para o Infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos 

corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de 
amor.
168  –  Os Espíritos desencarnados cuidam igualmente dos valores artísticos no plano invisível, para os homens?
– Temos de convir que todas as expressões de arte na Terra representam traços de espiritualidade, muitas vezes estranhos à vida do planeta.  Através dessa 

realidade, podereis reconhecer que a arte, em qualquer de suas  formas  puras, constitui  objeto da atenção carinhosa dos invisíveis, com possibilidades outras   
que o artista do mundo está muito longe de imaginar. No Além, é com o seu concurso que se reformam os sentimentos mais impiedosos, predispondo as enti-
dades infelizes às experiências expiatórias e purificadoras. E é crescendo nos seus domínios de perfeição e beleza que a alma evolve para Deus enriquecendo-se 
nas suas sublimes maravilhas.   

          Dessa forma, como espíritas devemos procurar nas Artes o que possa elevar nossa moral e inteligência, sendo coparticipes desse incessante trabalho 
promovido por nossos guias e mentores.

No mês em que dedicamos o dia 22 de abril a ela, muitos 
SALVES sejam dados!
Viva a nossa mãe terra!
Nos dias atuais tantas catástrofes e desencarnes coletivos 
ocasionados pela imprudência, egoísmo e orgulho humano.
Brumadinho, agrotóxicos librados, chuvas, alagamentos, so-
terramentos, vida animal em questão, onde vão voar nossas 
abelhas?... e em meio a esse muito, pouca reflexão, quase 
nada de ação.
Allan Kardec, ao tratar em O Livro dos Espíritos, da Lei de Con-
servação e da lei de Destruição oferece-nos subsídios para 
avaliarmos a questão.
Diz-nos, em resposta à pergunta 705 – “Por que a Terra nem 
sempre produz bastante para fornecer o necessário ao ho-
mem? ”, que “... a Terra produziria sempre o necessário se o 
homem soubesse contentar-se. Se ela não cumpre a todas as 
necessidades é porque o homem emprega no supérfluo o que 
se destina ao necessário. Vede como o árabe no deserto encontra sempre do que viver, porque não cria necessidades fictícias. 
Mas quando metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, deve o homem se admirar de nada encontrar no dia 
seguinte e tem razão de se lastimar por se achar desprevenido quando chega o tempo de escassez? Na verdade, eu vos digo que 
não é a Natureza a imprevidente, é o homem que não sabe regular-se”.
Mais adiante, em resposta à pergunta 735 – “Que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segu-
rança? ”, diz-nos que é “A predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites 
da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem mais do que necessitam, mas o homem, que tem livre
-arbítrio, destrói sem necessidade. Prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesses casos ele cede aos 
maus instintos”.
Por isso, uma das metas do Objetivo 15 da Agenda 2030 é aumentar a mobilização para reverter as consequências dessas degra-
dações e também para prevenir novos desastres.
PROTEGER, RECUPERAR E PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS TERRESTRES, GERIR DE FORMA SUSTENTÁVEL 
AS FLORESTAS, COMBATER A DESERTIFICAÇÃO, DETER E REVERTER A DEGRADAÇÃO DA TERRA, E DETER A PERDA DE BIODI-
VERSIDADE.

Pensemos nisso!



12 de junho de 1856

(Em casa do Sr. C...; médium: Srta Aline C...)

Minha missão

Pergunta (à Verdade) — Bom Espírito, gostaria de saber o que você pensa sobre a missão que me foi assinalada por alguns Espíritos: poderia me dizer, peço, 
se é uma prova para meu amor-próprio? Sem dúvida, você sabe, tenho o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas, do papel de simples 
trabalhador à qualidade de chefe missionário há uma grande distância, e eu não compreendo o que poderia justificar em mim tal favor, em preferência a tantos 
outros que possuem talentos e qualidades que não tenho.

Resposta — Confirmo o que foi dito, mas lhe aconselho muita discrição se quiseres ser bem-sucedido. Você saberá mais tarde coisas que lhe explicarão o que 
hoje o surpreende. Não se esqueça de que pode conseguir ou falhar. Nesse último caso, outro o substituirá, porque os desígnios de Deus não repousam sobre 
a cabeça de um homem. Então, nunca fale de sua missão; seria uma forma de fazê-la fracassar. Ela só pode ser justificada pela obra completada e você ainda 
nada fez. Se completá-la, os próprios homens saberão reconhecê-la, mais cedo ou mais tarde, porque é pelos frutos que se reconhece a qualidade da árvore.

P. — Certamente, não tenho nenhuma vontade de me vangloriar de uma missão na qual eu mesmo tenho dificuldade em acreditar. Se fui destinado a servir 
como instrumento para os desejos da Providência, que ela disponha de mim. Neste caso, peço sua assistência e a dos bons Espíritos, para me ajudarem e sus-
tentarem em minha tarefa.

R. — Nossa assistência não lhe faltará, mas será inútil se, de sua parte, você não fizer o que é necessário. Você tem seu livre-arbítrio, cabe-lhe usá-lo como 
bem entender. Nenhum homem é fatalmente constran-

gido a fazer alguma coisa. 

P. — Quais seriam as causas que poderiam me fazer fracassar? Seria a insuficiência de minhas capacidades?

R. — Não, mas a missão dos reformadores é cheia de obstáculos e de perigos. A sua é rude, eu o previno, porque se trata de remexer e de transformar o 
mundo inteiro. Não acredito que lhe basta publicar um livro, dois livros, dez livros, e ficar tranquilamente em casa. Levantarás contra ti ódios terríveis; inimigos 
obstinados conspirarão pela sua perda. Será alvo da maledicência, da calúnia, da traição, mesmo daqueles que lhe parecerão os mais devotados. Suas melhores 
instruções serão desprezadas e alteradas. Mais de uma vez você vergará ao peso da fadiga. Em resumo, é uma luta quase constante que terá de sustentar, e com 
o sacrifício de seu repouso, de sua tranquilidade, de sua saúde e mesmo de sua vida, porque sem isso você viveria mais tempo. Bem mais de uma pessoa recua 
quando, em vez de uma estrada florida, encontra sob seus pés espinhos, pedras pontiagudas e serpentes. Para tais missões, não basta a inteligência. É preciso, 
principalmente, para agradar a Deus, a humildade, a modéstia e o desinteresse, porque ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos.

Para lutar contra os homens, é preciso coragem, perseverança e uma firmeza inquebrantável. É preciso também prudência e tato para conduzir as coisas de 
modo a não comprometer o sucesso por medidas ou palavras intempestivas. É preciso, enfim, devotamento, abnegação e estar pronto a todos os sacrifícios. Veja 
que sua missão está subordinada a condições que dependem de você.

                                                                                                                                                 
 Espírito Verdade

Livro: Obras Póstumas - Segunda Parte - A minha primeira iniciação no Espiritismo - Allan Kardec

Na reunião do domingo no dia 07.04 uma Casa dos Humildes lotada e festiva, recebeu Renato Prieto com a palestra: a Arte como Ferramenta para a Divul-
gação da Doutrina Espírita.

Renato Prieto pautou sua vida artística em atuações em peças e filmes com temática espírita, doutrina a qual professa. Seu papel de maior repercussão foi 
como intérprete de André Luiz no filme Nosso Lar.

Renato nos envolveu em uma palestra, ou melhor dizendo, em uma agravável conversa, sobre as dificuldades que encontrou no início da carreira por buscar 
professar em sua profissão os princípios da sua religião. Sobre como o conhecimento da doutrina hoje o ajuda a tornar os filmes e peças que atua mais de acordo 
com a realidade do Espiritismo e, também, nos descortinou como o mundo espiritual atua para fazer chegar à humanidade a inspiração do bem nas mais diversas 
manifestações da Arte, em especial nas artes cênicas, campo de atuação do nosso convidado.

Agradecemos de todo o coração a visita do “nosso André Luiz” e desejamos sucesso em todos os projetos em que participe, em especial naqueles que levem 
a mensagem de amor e esperança da Doutrina Espírita.



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

 Neste livro Severino Celestino apresenta sua pesquisa sobre o que Jesus ensinou para a multidão que se 
encontrava às margens do mar da Galiléia, no monte Carnei Hitin, levando em conta os acontecimentos e 
condições do mundo no tempo de Jesus.
A sublime e consoladora mensagem de Jesus, de forma clara e expressiva. O livro O Sermão do Monte é 

apresentado em uma nova linguagem retirada do texto hebraico e comparada com o significado do texto 
grego de Russel Shamplin. Suas pesquisas incluiram, além do roteiro geográfico, às cidades de Jericó, 
Nazaré, Cafarnaum, Belém e Jerusalém, uma profunda pesquisa bibliográfica junto às fontes histórico-
judaicas. 

Boa Leitura!

Ressurreição x Reencarnação

No mês em que se comemora a Páscoa, um tema que ainda pode suscitar dúvidas entre os espíritas é o da ressurreição, afinal de contas, o que é a ressurrei-
ção? Em grego o termo anastasis, utilizado no Novo Testamento, e em latim resurrectio, tem como significado: levantar, erguer; a ressurreição dos mortos seria 
então o ato destes “mortos” levantarem-se novamente, estarem de volta à vida. Contudo, a ciência já demonstrou ser biologicamente impossível que um corpo 
físico após a cessação da vida, possa erguer-se e novamente caminhar. No Livro dos Espíritos, no livro IV, capítulo II - Penas e Gozos futuros, na questão 1010, 
perguntou-se sobre o dogma da ressurreição na carne, se esse dogma corresponderia a consagração da reencarnação que nos foi ensinada pelos Espíritos, a res-
posta foi clara: “ Como quereis que o seja de outro modo? Essas palavras, como tantas outras não parecem insensatas aos olhos de certas pessoas, senão porque 
as tomam ao pé da letra. Por isso, conduzem à incredulidade. Mas dai-lhes uma interpretação lógica, e aqueles que chamais livres pensadores as admitirão sem 
dificuldade, precisamente porque eles refletem; porque não vos enganeis, esses livres pensadores não desejam mais do que crer. Eles têm, como os outros, talvez 
mais que os outros, sede do futuro, mas não podem admitir o que contestado pela ciência. A doutrina da pluralidade das existências está conforme a justiça de 
Deus. Só ela pode explicar o que, sem ela é inexplicável. Como quereríeis que o princípio não estivesse na própria religião?”.

A reencarnação nada mais é que o retorno à matéria, de nosso espírito, após o período na erraticidade - ou seja, no plano espiritual, após o último desencarne. 
Significa que nos é permitido voltar à grande escola material para nos burilar, colocar a prova os conhecimentos anteriormente adquiridos, resgatarmos faltas 
com entes queridos (que possamos ter afastado e tornado adversários), auxiliar o progresso material do planeta no qual estivermos inseridos, bem como diver-
sas outras atividades que podem ser desenvolvidas ao longo da passagem material. A reencarnação é uma das muitas “provas” da justiça e 
sabedoria divinas, afinal, Deus nos outorga o livre-arbítrio e permite que o exercitemos.

Então, ao se falar em ressurreição, está-se colocando o tema da reencarnação em foco, mesmo que algumas religiões ainda não o com-
preendam de maneira clara, porém, despertam em seus fiéis a curiosidade, impulsionando-os a buscar mais informações a respeito dele. 
Porque através da pluralidade das existências, é possível que sim... que um “morto” se reerga, com uma nova aparelhagem física, é verdade, 
mas na condição de espírito imortal que está buscando seu aperfeiçoamento e o da humanidade. Que possamos seguir firmes e em uníssono 
na senda do progresso, sempre aparados pelo nosso Pai.  

Bruno Tavares Expositor Espírita
www.blogdobrunotavares.wordpress.com
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www.casadoshumildes.com

Presidente: Ivaneide Amorim.
Vice-Presidente: Iale de Oliveira.
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 45 – Circulação mensal 

Distribuição on-line 
Recife-PE, 26/Abril/2019

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



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.


