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CH Notícias 

Meus queridos amigos e irmãos, esse mês de fevereiro é o mês do carnaval, e a Casa dos humildes como faz todos anos vem aler-
tar, em todas as suas mídias, sobre o “outro lado da Festa”, um lado horrendo, cruel, asqueroso, que vem do submundo espiritual, 
causando obsessões soezes nas criaturas desavisadas ou incautas.
Respeitamos o direito e o livre-arbítrio de todos que gostam do Carnaval, que queiram brincar da forma que lhes for conveniente, 
mas peço para aqueles que gostam do Carnaval, que respeitem também o nosso livre-arbítrio de espíritas, já esclarecidos pela 
mensagem dos espíritos superiores, e o direito inalienável de ver essa festa sob outro aspecto, o aspecto espiritual!
A nossa amada Doutrina Espírita alerta gravemente, sobre o outro lado da folia, pois como diz o brocão “Atrás do Trio Elétrico 
só não vai quem já morreu”, que na psicosfera espiritual soa completamente outro, “Atrás do Trio, do Galo, dos Bailes” vai, e em 
número maior ainda que os encarnados, principalmente quem já morreu.  ,
Sem querer sermos “Palrador da Humanidade” nem da vida particular de ninguém... Mas precisamos, todos nós os que somos 
espíritas, posicionarmo-nos como espíritas e exercer, também, ante uma mídia carnavalesca avassaladora, o nosso direito de 
informar sobre aquilo que acreditamos ser uma realidade pungente, afinal este informativo é nosso, informativo de uma CASA 
ESPÍRITA !
Desejo a todos, já que está chegando e se aproxima este momento, um “Bom Carnaval” para aqueles que quereirão desfrutar 
da festa, oramos muito para que tudo ocorra bem consigo, e para aqueles que desejam ir pra uma praia, um sítio, ficar em casa, 
lendo um livro, assistindo um filme ou frequentar uma instituição espírita, a nossa querida Casa dos Humildes, por exemplo, abrirá 
todos os dia de Carnaval!!

Um Beijo N’alma!                                                       
Bruno Tavares

Leia todas as edições do CH Notícias no Blog: 

 blogchnoticias.blogspot.com.br

“Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paci-
ência, a fé a humildade ... Não te proponhas, desse modo, 
atravessar o mundo, sem tentações. Elas nascem contigo, 
assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não 
as combates, dedicadamente, qual o lavrador sempre dis-
posto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas 
sementes ... Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do 
Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tenta-
ções, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resis-
tência que sorrir sob os narcóticos da queda”. 

Emmanuel, psicografado por Chico em Fonte Viva

“Só a educação, em outras bases, quando a ética e a moral 
renascerem no organismo social, irá demonstrar que para 
ser feliz e para recrear-se, não se torna imperioso o vilipên-
dio do ser, nem a sua desintegração num dia, esquecendo-
se de sua eternidade”.

Manoel Philomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira 
Franco, na obra Entre os Dois Mundos
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Nossas escolhas dão o ritmo da nossa caminhada evolutiva
Ana Paula Macedo

Numa noite, há pouco mais de 2020 anos atrás, o Mestre deste mundo ao descer do monte dirige-se aos seus discípulos com 
essa advertência: “Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca.”

Para aquele momento essas palavras eram um alerta pela literal invigilância de seus amigos que dormiam enquanto ele orava 
ao Pai, em um momento de turbulência, talvez acreditando eles, ainda, que Jesus haveria de provocar um “fenômeno” e expul-
saria de vez os romanos e corruptos sacerdotes das terras do “povo de Deus”.

Mas as palavras de Jesus nunca estiveram circunscritas àquele tempo, nem àquelas pessoas, elas reverberam nas paredes da 
história e chegam até nós mais retumbantes e atuais como nunca!

A humanidade hoje alcança um desenvolvimento científico/tecnológico admirável; consegue arregimentar conhecimento cul-
tural de cada povo, antes tão distantes entre si e lhe é dado conhecimento de todas matizes filosóficas e religiosas que podem 
ajudar ao homem a se (re) ligar com o Divino.

E porque as palavras de Jesus ainda nos são um alerta constante de que falta muito, para, de fato, estarmos em harmonia com 
o universo e com Deus?

Hoje podemos ver que o nosso espírito até tem o conhecimento e a intuição necessária para discernir qual a real evolução, 
mas a carne é fraca, isto é, ainda não conseguimos ao mergulharmos na matéria, abandonar costumes arraigados em séculos de 
caminhada terrena, ainda sofremos em ter que fazer escolhas que realmente irão nos melhorar, mas que nos afastam de nossa 
zona de conforto.

Essas zonas vibram em energias intensas, nos levando aos limites extremos: ou é uma valorização exacerbada da beleza, do 
sucesso e da alegria ou é um vale de lamentações pelo que não se tem, deixando como saldo um vazio existencial, propício a 
instalação de quadros obsessivos, depressivos e destrutivos.

É grande a nossa dificuldade em encontramos o caminho do meio, como já ensinava Buda.
Mas Jesus, sendo o maior ser iluminado, exemplo e guia para a humanidade, constantemente nos envia mensagens e ensina-

mentos para esse despertar.
E eis que, há 163 anos, observando que a humanidade está intelectualmente preparada, nos presenteou com o Espiritismo, 

com seus esclarecimentos sobre todos os nossos questionamentos, nos dando autonomia do conhecimento e das escolhas e, 
portanto, tornando mais difícil de fugir e se esconder do compromisso com nossa missão espiritual.

Assim, no raiar de uma nova década que nos aproxima da mudança energética e espiritual desse planeta, somos colocados 
diante de situações que em um primeiro momento não passam de alegria e divertimento,  mas, de acordo com a Espiritualidade 
Maior, são verdadeiros portais psíquicos para uma sintonia com espíritos ignorantes, embrutecidos pela maldade e energetica-
mente carregados de fluidos grosseiros.

Ao contrário do que muitos possam pensar, não estamos falando APENAS do carnaval, mas de como estamos “comemorando” 
os momentos que entendemos felizes.

Como aceitamos a involução artística através de músicas que não primam pela qualidade poética, muito menos com o com-
promisso de melhora coletiva, onde traições, alcoolismo e sexismo, são elevados a grau de “adoração”.

Farta é a leitura e os alertas da espiritualidade amiga sobre os excessos do carnaval, mas, podemos perceber que o mesmo 
comportamento que inspira cuidados dos nossos guias e mentores espirituais, se multiplicam em diversos momentos das nossas 
vidas.

E aqui, nos lembramos da primeira advertência de Jesus: Vigiai.
Se é certo que Espiritualidade Amiga sabe que nossa evolução é gradativa, podemos imaginar como eles ficam ao ter que se 

deparar com o delírio coletivo desse mundo, principalmente nessas épocas. 
No entanto, a estrada da evolução é de cada um, e será trilhada pelas escolhas de 

cada indivíduo.
E então? Estamos vigilantes em escolher o que realmente é importante? Como 

estamos lidando com o nosso autocontrole? Será que sabemos adiar ou nos privar 
daquilo que não nos convém?

Como esses questionamentos necessários e oportunos para nossa evolução, deve-
mos orar, segunda advertência do querido Rabi da Galileia.

Ao nos recolhermos na prece, entramos em sintonia com os espíritos protetores, 
e assim termos a dádiva de sermos intuídos por eles; amparados quando a dor nos 
acometer; beneficiados com seus fluidos salutares que nos harmoniza e reanimam a 
recomeçar sempre que for necessário.

Por outro lado, se tivermos coragem de retirar a máscara da falsa felicidade, e nos despirmos das fantasias das perigosas facili-
dades, um mundo de AMOR E EQUILÍBRIO nos espera ao final da nossa caminhada, pois essa é a verdadeira promessa de Jesus! 



BITTENCOURT SAMPAIO – Um literato espírita

Há 186 anos reencarnava em terras brasileiras Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, que nasceu no dia 1º de 
fevereiro de 1834. Era filho de Maria de Sant’Ana Leite Sampaio e do português Francisco Leite de Bittencourt Sampaio 
(homônimo). Natural de Laranjeiras, cidade do estado de Sergipe.

Foi advogado, promotor, político, jornalista, primeiro Diretor da Biblioteca Nacional, literato, poeta e espírita vincu-
lado a grupos que originaram a FEB.

Sua carreira jurídica e literária, praticamente iniciam juntas.
Inicialmente cursou a Faculdade de Direito do Recife, transferiu-se para São Paulo e o concluiu na Faculdade de 

Direito do Largo de São Francisco em 1859. Em seguida à formatura, atuou como promotor público durante dois anos 
na sua cidade natal e em Itabaiana, e depois fixou residência na cidade do Rio de Janeiro, onde desencarnou no dia 10 
de outubro de 1895.

Enquanto estudante conviveu com a nata da intelectualidade brasileira da época, sendo, inclusive, amigo do maes-
tro Carlos Gomes que musicou alguns de seus poemas.

Dizem os escritos sobre o biografado deste mês, que o mesmo era simpático, de espírito leve e dado às causas sociais, como por exemplo, por 
ocasião da epidemia do cólera em 1856, interrompeu seus estudos e voltou para Sergipe, para cuidar de seus conterrâneos enfermos. Por tal feito, 
foi condecorado pelo Governo Imperial com a Ordem da Rosa, insígnia que não aceito por incompatibilidade com suas ideias políticas, visto que já 
simpatizava com a causa republicana.

Bacharelando-se em 1859, Bittencourt Sampaio exerceu a promotoria pública em Itabaiana e Laranjeiras, em 1860-1861, trabalhando ainda 
como inspetor do distrito literário na primeira dessas comarcas. Em março de 1861, retirou-se da Província de Sergipe, e foi para a antiga Corte do 
Rio de Janeiro, onde abriu banca de advogado, que frequentou por muitos anos. 

Militando na política, filiou-se ao Partido Liberal. Eleito, pela sua Província, deputado à Assembleia Geral Legislativa, nas legislaturas de 1864-
1866 e 1867-1870, foi, nesse último período, Presidente do Espírito Santo, nomeado por carta imperial de 29 de setembro de 1867, cargo que exer-
ceu até 26 de abril de 1868, para voltar ao desempenho do mandato legislativo na Corte. 

Em 1870, abraçando as ideias republicanas, desligou-se do partido a que pertencia e fez-se ardoroso propagandista da República. Nessa qualida-
de, assinou, ao lado de Saldanha da Gama, Quintino Bocaíuva e outros, o célebre Manifesto de 3 de dezembro de 1870, que tão larga repercussão 
teve, tornando-se importantíssimo documento histórico. Como político, colaborou ativamente em “A Reforma”, órgão do Partido Liberal da Corte, 
e em algumas folhas mais, entre elas “A República”, da qual era um dos redatores. Com Aristides Lobo, Alfredo Pinto, Pompílio de Albuquerque e 
outros, foi um dos fundadores do Partido Republicano Federal, em 12 de janeiro de 1873. 

Jornalista, não só era respeitado pelo brilho de seus artigos, mas, principalmente, pela elevação, sinceridade e firmeza com que sustentava e 
defendia seus ideais políticos. 

Em 12.12.1889, foi nomeado primeiro Diretor da Biblioteca Nacional. Cargo que exerceu até 1892.
           Como poeta e escritor, recebeu vários elogios, dentre eles o do escritor Macedo Soares, que num estudo crítico, lhe deu, entre os líricos 

brasileiros, o primeiro lugar, logo depois de Gonçalves Dias.  
Citemos algumas das principais obras, em prosa e verso, que lhe granjearam tão elevada reputação, em que desde cedo se patenteara o “filósofo 

idealista”: Harmonias Brasileiras – Poesias de Bittencourt Sampaio, Macedo Soares e Salvador de Mendonça, publicadas em São Paulo, 1859; Flores 
Silvestres; Lamartinianas (tradução de poesias de Lamartine); Poemas da Escravidão (versos originais e tradução de versos de Longfellow); A Bela 
Sara (tradução das “Orientais”, de Victor Hugo); A nau da liberdade (poema épico); Cartas de Além Túmulo (publicadas no “Cruzeiro” e na “Gazeta 
da Tarde” do Rio de Janeiro); Nossa Senhora da Piedade (legenda publicada no “Monitor Católico”); Dicionário da Língua Indígena. Completando a 
relação, há “A Divina Epopeia de João Evangelista” (Rio de Janeiro, Tipografia Nacional, 1882), obra única, cremos, no gênero, em todo o mundo, pois 
traduz o Evangelho de João em versos decassílabos, soltos, metro empregado sempre nas composições épicas, por ser sem dúvida o que melhor lhes 
imprime a grandiosidade que as deve caracterizar e que sobreleva na obra a que aludimos.  

Tais obras se mostram reveladores de sua inteligência superior e invulgar, de uma cultura vastíssima e de uma alma que da espiritualidade já 
descera enamorada dos sublimados ideais que inspiram as grandes e imorredouras obras.  A dedicação à causa Espírita foi tão profícua quanto à 
profissional/literária.

Bittencourt Sampaio foi membro fundador da Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade (Rio de Janeiro, 23 de março de 1876), mais 
tarde denominada Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade (1879).  Desgostoso com a situação nesta Sociedade, a 21 de março de 1880, junta-
mente com um grupo de dissidentes, entre os quais Antônio Luís Saião e o médium Frederico Júnior, fundaram a Sociedade Espírita Fraternidade, sob 
a presidência de João Gonçalves do Nascimento, notável médium curador. Em 15 de julho de 1880, Antônio Luís Saião – convertido ao Espiritismo 
graças à mediunidade curadora de Bittencourt Sampaio –, e que tentara, sem êxito, recompor a antiga Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, 
fundou em 24 de setembro de 1885, com Frederico Júnior, João Gonçalves do Nascimento, Bittencourt Sampaio e outros, o Grupo dos Humildes, 
mais conhecido como Grupo do Saião, destinado ao estudo e prática dos Evangelhos. A alteração para a designação de Grupo Ismael ocorreu quando 
este se integrou à Federação Espírita Brasileira (fundada em 2 de janeiro de 1884). Neste Grupo, Bittencourt Sampaio atuou como médium para 
receber belas e instrutivas mensagens de Espíritos superiores. O Grupo funciona até os nossos dias na Sede Seccional da FEB, no Rio de Janeiro. 

Em 1891, a FEB recebeu a adesão da Sociedade Espírita Fraternidade. Em memorável reunião realizada em julho de 1895, concluía-se, no Grupo 
Ismael, um autêntico acordo espiritual de aliança entre as três mais fortes correntes que atuavam na antiga Capital: a Federação; o Grupo Ismael e 
a Assistência aos Necessitados. 

Depois de sua desencarnação, o Espírito de Bittencourt Sampaio escreveu, pelo médium Frederico Júnior, as seguintes obras: “Jesus Perante a 
Cristandade”, “De Jesus para as Crianças”, e “Do Calvário ao Apocalipse”.  

Os livros de Francisco Cândido Xavier fazem referências a Bittencourt Sampaio em Crônicas de Além Túmulo, Voltei, e Instruções psicofônicas.
No livro Voltei, o Espírito Irmão Jacob, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, em conversação no mundo espiritual com Guillon Ribeiro, 

revela a missão de Bittencourt Sampaio:  “– Guillon – exclamei hesitante –, você sabe que sempre dediquei amor e veneração a Bittencourt Sampaio... 
Onde estará ele? Poderei encontrá-lo? Informou-me o companheiro que o nosso respeitável amigo colabora na supervisão do Espiritismo evangélico, 
em plano superior, adiantando, porém, que, provavelmente, seria Bittencourt o mensageiro de amizade que viria de mais alto trazer-me as boas-
vindas, na noite de minha recepção no grande templo.”

 Assim vemos que, desde os seus esforços – como um devotado pioneiro do Espiritismo no país – até nossos dias, Bittencourt Sampaio é um 
arauto da difusão do Evangelho à luz do Espiritismo!

Fontes: www.febnet.org.br; https://espirito.org.br/biografias; biografias.netsaber.com.br
Pesquisa realizada por Ana Paula Macedo



Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: 
Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar.

E, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angus-
tiar-se muito.

Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte; ficai aqui, e velai comigo.
E, indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu 

Pai, se é possível, passe de mim este cálice; todavia, não seja como eu quero, mas como tu 
queres.

E, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos; e disse a Pedro: Então nem uma 
hora pudeste velar comigo?

Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; na verdade, o espírito está pronto, mas a 
carne é fraca.

 Mateus 26:36-41

VIGIAI E ORAI

 O que esperar de um período em que nossos irmãos transitam em meio de uma turbulência moral e cívica. Desde tempos remotos o 
carnaval, como se entende hoje, se figura como uma licença moral consentida.  

 Em várias civilizações como na egípcia, onde se cultuavam Ísis e Ápis, nos gregos, com suas bacanais, romanos, com as saturnais e até 
os hebreus com suas festas da sorte, esse período se insinua como um retrocesso para os atos da vida intelectual, social, artístico e moral de 
uma sociedade.  

 Desde que foi se enraizando, se configura como “ritual de reversão, no qual os papéis sociais são invertidos e as normas de comporta-
mento são suspensas”. No medievalismo antecede a quaresma, período rigoroso de jejum e oração, como uma fase de reabastecimento para 
uma privação que se iniciava na quarta feira de cinzas. Os excessos eram cometidos, tanto na esfera carnal com libertinagens, gula, liberação 
sexual, como social, para atacar as classes dominantes com ridicularização e menosprezo.

 É de domínio comum as estatísticas em relação aos índices elevados de violência, mortes, embriaguez, gravidez precoce, prisões e 
vandalismo nos três dias de festa. Espiritualmente, passamos por um período difícil onde espíritos pouco evoluídos exercem suas influências e 
camuflam as ideias para uma festa inofensiva em que a alegria é figurada como um estandarte.

 Comparativamente o carnaval é para algumas famílias um “Getsêmani”, um amargo jardim ondes as mães oram para seus filhos viti-
mados pela violência ou maculados pelas estatísticas. Onde suas almas estão cheias de tristeza porque seu ente agora está numa UTI respirando 
o amargo ar dos embriagados do volante ou das confusões.

 E como estamos nesse panorama? Adormecidos como Pedro? Invigilantes em nossas ações?
 Desde os primórdios, nossos ancestrais se postavam para proteção da caverna e de suas necessidades. A vigilância se configura muito 

mais que um instinto, ela se organizou como ato, o homem moderno, através de seus sistemas criaram controles de vigilância, desde as esferas 
sanitárias até as espaciais. Socialmente e virtualmente vigiamos e somos vigiados. Mas infelizmente não somos vigilantes de nós mesmos. Ain-
da não pensamos no bem e nem agimos no bem majoritariamente, deixamos as nossas defesas em sinal de alerta e nem mantemos a guarda 
necessária para o bom combate. O Mestre nos adverte, vigiai e orai, essa é a maneira mais eficaz de conseguir a fortaleza necessária para as 
adversidades. E nesses momentos de turbulência moral, que sejamos firmes na fé e na oração, para que nosso espírito esteja pronto, mesmo 
que a carne seja fraca.

Guttemberg A. C. Cruz

O Centro Espírita e os Aplausos

Allan Kardec, em 1º de abril de 1858 fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com o objetivo de estudar os fenômenos relativos às manifestações 
espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas, e desse modo estava fundado o primeiro centro espírita. Atualmente, os centros 
espíritas são núcleos de estudo, de fraternidade, de oração, de trabalho e de acolhimento, são espaços nos quais é permitido ao homem exercitar o amor ao 
próximo, aproximando-se dos ensinamentos do evangelho, bem como exercitando-os em uma atmosfera fluídica especialmente preparada pelos benfeitores 
espirituais, permitindo aos encarnados a expressão de seu infinito potencial para o bem. 

Salientando-se que é necessário levar em consideração que as dimensões do centro espírita não se restringem apenas ao âmbito físico, no qual encontrar-
se-ão irmãos sedentos de amparo, de carinho, de amor e de consolo, passando muitas vezes por sofrimentos inimagináveis e nos mais diferentes graus de dese-
quilíbrio, não apenas de ordem física, mas principalmente moral - cujas origens se perdem no início dos tempos, mas, principalmente, há a dimensão espiritual do 
centro espírita. É no plano espiritual que se prepara a atmosfera para recepção daqueles irmãos, tanto dos trabalhadores da seara espírita, como dos que procu-
ram um ambiente onde possam buscar renovação e fortalecimento, estejam encarnados ou desencarnados, para que possam enfrentar seus desafios evolutivos. 

Bezerra de Menezes, nos traz excelente elucidação sobre a importância da conservação de um ambiente de paz, de recolhimento e de elevação do pensa-
mento a Deus no livro Drama da Obsessão (pela médium Yvonne do Amaral Pereira): “(...) Daí porque a Espiritualidade esclarecida recomenda, aos adeptos da 
Grande Doutrina , o máximo respeito nas assembleias espíritas, onde jamais deverão penetrar a frivolidade e a inconsequência, a maledicência e a intriga, o 
mercantilismo e o mundanismo, o ruído e as atitudes menos graves, visto que estas são manifestações inferiores do caráter e da inconsequência humana , cujo 
magnetismo, para tais assembleias e, portanto, para a agremiação que tais coisas permite, atrairá bandos de entidades hostis e malfeitoras do invisível, que 
virão a influir nos trabalhos posteriores, a tal ponto que poderão adulterá-los ou impossibilitá-los, uma vez que tais ambientes se tornarão incompatíveis com a 
Espiritualidade iluminada e benfazeja.”

Desse modo, percebe-se porque é importante zelar pela manutenção de um ambiente equilibrado, buscando-se evitar balbúrdia e agitação, que podem ser 
geradas pelos aplausos ao final de uma palestra, devendo-se lembrar ainda que muitos centros espíritas no plano espiritual servem de abrigo para irmãos desen-
carnados em recuperação antes que possam seguir para colônias espirituais e continuarem sua caminhada evolutiva. Podendo-se citar como exemplo a Associa-
ção Espírita Casa dos Humildes, localizada em Recife, Pernambuco, a qual no plano espiritual abriga o Hospital Santa Helena, responsável pelo acolhimento dos 
sofredores que lá chegam e aceitam auxílio. Sejamos, portanto, caridosos com o sofrimento de nosso próximo e respeitemos o trabalho, a dedicação e o amor 
daqueles servidores abnegados do Cristo que se dispõem a nos orientar durante os trabalhos realizados no centro espírita, estejamos despertos ou emancipados 
durante o repouso do aparelho físico.



Progresso intelectual
(Sociedade de Paris, 31 de março de 1865 - Médium, Sr. Desliens)

Nada se perde neste mundo, não só na matéria onde tudo se renova sem cessar, em se aperfeiçoando, segundo as leis imutáveis aplicadas a todas 
as coisas pelo Criador, mas também no domínio da inteligência. A Humanidade é como um único homem que vivesse eternamente, e adquirisse sem 
cessar novos conhecimentos.   
Isto não é uma figura, mas uma realidade, porque o Espírito é imortal; não há senão o corpo, envoltório ou veste do Espírito, que cai quando está 

usado e se substitui por um outro. A própria matéria sofre modificações.  À medida que o Espírito se depura, ele adquire novas riquezas, e merece, 
se posso me exprimir assim, uma roupa mais luxuosa, mais agradável, mais cômoda, para empregar a vossa linguagem terrestre. 
A matéria se sublima e se torna cada vez mais leve, sem desaparecer jamais completamente, pelo menos nas regiões medianas; seja como corpo, 

seja como perispírito, ela acompanha sem cessar a inteligência e lhe permite, por este ponto de contato, se comunicar com seus inferiores, seus 
iguais e seus superiores para instruir, meditar a aprender. 
Nada se perde na Natureza, dissemos; acrescentamos: nada é inútil. Tudo, até as criaturas mais perigosas, os venenos mais sutis, tem sua razão de 

ser. Quantas coisas foram julgadas inúteis ou nocivas, e das quais mais tarde se reconheceram as vantagens! 
Assim, há daquelas que não compreendeis. Sem tratar a fundo a questão, direi somente que as coisas nocivas vos obrigam à atenção, à vigilância 

que exerce a inteligência, ao passo que se o homem não tivesse nada a temer, se abandonaria à preguiça, em prejuízo de seu desenvolvimento. Se 
a necessidade é a mãe da indústria, a indústria é também a filha da inteligência. 
Sem dúvida, Deus, como alguns objetam, teria podido vos poupar as provas e as dificuldades que vos parecem supérfluas; mas se os obstáculos vos 

são opostos, é para despertar em vós os recursos que dormem; é para dar o voo aos tesouros da inteligência que permaneceriam enterrados em 
vosso cérebro se uma necessidade, um perigo a evitar, não viessem vos forçar a velar pela vossa conservação. 
O instinto nasce; a inteligência o segue, as ideias se encadeiam, e o raciocínio se acha inventado. Se eu raciocino, se julgo, bem ou mal, é verdade, 

mas é em raciocinando em falso que se aprende a reconhecer a verdade; quando se está frequentemente enganado, acaba-se por triunfar; e esta 
verdade, esta inteligência, obtidas por tanto trabalho, adquirem um preço infinito e vos faz considerar-lhes a posse como um bem inestimável. 
Temeis ver se perderem as descobertas que fizestes; que fazeis, então? Instruís vossos filhos, vossos amigos; desenvolveis sua inteligência a fim de 
nela semear e nela fazer frutificar o que adquiristes ao preço de vossos suores intelectuais; é assim que tudo se encadeia, que o progresso é uma 
lei natural, e que os conhecimentos humanos, aumentados pouco a pouco, se transmitem de geração em geração. Que se venha, depois disto, vos 
dizer que tudo é matéria! Os materialistas não repelem a Espiritualidade, na maioria, porque lhes seria preciso, sem isso, mudar seu gênero de vida, 
atacar seus defeitos, renunciar a seus hábitos; isto seria muito penoso, é porque acham mais cômodo tudo negar. 

PASCAL

Fonte: REVISTA ESPÍRITA – maio de 1865 - (pg. 18/19)
Pesquisa realizada por Mônica Porto

Pesquisa realizada por Mônica Porto
___________________________________________________________________________________________________________________

A coluna de preces tem o objetivo de trazer belos exemplos de preces colhidas das comunicações com a espiritualidade amiga, buscando 
inspirar a todos nesse importante momento de ligação com Deus.

Senhor!                               

Abençoa-nos o desejo de aprender e servir 
para que não sejamos discípulos inúteis em sua 
obra de regeneração e concórdia, felicidade e 
luz!

Ajuda-nos o pensamento, a fim de que possa-
mos irradiar a verdadeira caridade, através dos 
pensamentos, palavras e atitudes.

Protege-nos os ouvidos para que não abrigue-
mos as sugestões do mal e purifica-nos a visão, a 
fim de que o entendimento justo não se afaste 
de nós.

Fortalece-nos os braços, para que o trabalho 
seja o nosso cântico de glorificação da Sua divina 
Bondade, cada dia, e orienta-nos os passos na 
direção do bem.

Sobretudo, Senhor, guarda-nos o coração 
ainda frágil, inspirando-nos a conduta que deve 
elevar os nossos destinos e as nossas vidas, sus-
tentando-nos o crescimento para a imortalidade 
vitoriosa, na redenção que nos ensinou a buscar, 
por intermédio da cruz!...

Mestre, auxilia-nos a reconhecer a Sua vonta-
de e a cumpri-la, seja onde for, e, reconhecendo 
que o amor e a dor são os caminhos de ascensão, 
ajuda-nos a descobrir os interesses sublimes de 
nossa alma nas mais variadas situações da vida, 
a fim de que estejamos Consigo, agora e sempre, 
no rumo da eterna ressurreição.

Assim seja
 

                             Candoca

Extraído do Livro “Páginas do Coração” - Francisco Cândi-
do Xavier - Espírito Irmã Candoca, Item 11 –  pg. 18
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Nesse livro psicografado por Divaldo Franco e de autoria de Joanna de Ângelis, a Instrutora Espiritual propõe convites 
à vigilância moral, reunindo temas oportunos, que, propiciam uma visão consoladora que contribui com o processo de 
regeneração pelo qual a Terra está passando.

São apontamentos simples e preciosos, traduzindo com dinamismo e discernimento o que deve e pode ser feito, pe-
rante os compromissos da vida. E sem dúvida, se aplicarmos esses apontamentos com sinceridade, experimentaremos  
paz e bem-estar.

Boa leitura!



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. Todos os domingos – 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.


