
“Demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o Espiritismo fornece o 
esclarecimento de uma imensidade de fenômenos incompreendidos e considerados, por isso mesmo, inadmissíveis, por 
uma certa classe de pensadores.”   – Allan Kardec  (A Gênese, introdução)
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O ESPÍRITO LÁZARO, em interessante mensagem sobre 
obediência e resignação, datada de 1863, que Allan Kardec 
inseriu no capítulo IX de O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, afirmou: “A virtude da vossa geração é a 
atividade intelectual; seu vício é a indiferença moral”.

Com efeito, já a partir do Século XIX, a Humanidade 
ingressou num período de evidente mani-
festação da inteligência, alcançando-se 
patamares dantes jamais imaginados, em 
todas as áreas do conhecimento.

Dentre as invenções mais destaca-
das, desfrutamos, maravilhados, da con-
tribuição de robôs que são capazes de 
realizar inúmeras tarefas com habilidades 
que superam em muito as humanas. A ro-
bótica caminha a passos largos e a cada 
dia os cientistas conseguem maior aper-
feiçoamento de aparelhos com múltiplas 
funções, comandados por especializados 
programas de computação (os softwares).

Os robôs mais modernos são capa-
zes de interagir com os seres humanos e 
mesmo estabelecer um diálogo útil à vida, 
embora ainda muito elementar. Avançam 
os técnicos procurando dar a esses robôs 
sociais ou de relacionamento não só uma 
aparência humana e movimentos asseme-
lhados, mas também dotá-los de uma in-
teligência pela qual eles sejam capazes de 
aprender por si mesmos e tomar decisões ante circunstâncias 
novas e inesperadas. A isso deu-se o nome de inteligência 
artificial.

O grande medo, fruto inclusive das ficções de Holly-
wood, é o de que no futuro os robôs possam adquirir cons-
ciência de sua existência e enfrentar os humanos, numa espé-
cie de revolta da criatura contra o criador.

A robótica nos possibilitou descobrir que o corpo 
humano é um aparelho com mecanismos, sistemas e materia-
is aperfeiçoados, mas que podem ser substituídos, em alguns 
casos adequadamente, por peças fabricadas pelos cientistas 
com materiais inorgânicos ou mesmo com os orgânicos. Os 
casos mais comuns são as próteses articulares, ossos, pele 
sintética, cartilagens (orelhas, nariz), com avanços no 
desenvolvimento de substitutos para o coração, fígado e rins.

O ser humano, no entanto, não é o seu corpo, mas um 
Espírito reencarnado, o ser inteligente criado por Deus. Não é 
o corpo que pensa, raciocina, tem sentimentos, emoções e o 
senso moral, faz escolhas e tem atitudes: é o Espírito, que 
comanda o corpo, seu instrumento aqui na Terra.

Allan Kardec perguntou aos Espíritos superiores: 

“Que seria o nosso corpo, se não tivesse alma?, e obteve a 
seguinte resposta: “Simples massa de carne sem inteligência, 
tudo o que quiserdes, exceto um homem.” (O Livro dos 
Espíritos, questão 136)

O cérebro humano, esse órgão maravilhoso com mais 
de 80 bilhões de neurônios e capaz de assimilar informações e 

processá-las, por mais aperfeiçoado que o 
consideremos, é apenas um computador a 
serviço da mente que o comanda por von-
tade do Espírito. Os pensamentos não são, 
pois, uma secreção dos neurônios e suas 
sinapses. É a mente, faculdade do Es-
pírito, que os elabora e do cérebro se 
utiliza para os necessários comandos à 
manutenção da vida e sua manifestação 
variada. Para uma fácil compreensão, 
imaginemos uma pessoa que se utiliza de 
um celular (um computador) para elaborar 
textos, produzir imagens, sons e vídeos; o 
notável aparelho apenas realiza as ações 
que a pessoa determina e para as quais está 
programado.

Dessa forma, ainda que se consiga 
elevado grau de aperfeiçoamento dos 
robôs e estes se tornem úteis ao seres 
humanos; ainda que consigam estes 
substituír com vantagem em diversas 
atividades; e mesmo que sejam capazes de 
elaborar estratégias para determinadas 

ações, não serão mais do que máquinas programadas pela 
mente humana para somente fazer aquilo para as quais foram 
criadas. Se por ventura servirem à destruição e ao mal, é 
porque algoritmos, equações matemáticas foram inseridas 
pelo ser humano inferior e cruel.

O Espírito Vianna de Carvalho ensina nesse mesmo 
sentido: “A consciência é patrimônio do Ser Espiritual, 
imortal, e jamais qualquer máquina, por mais sofisticada, 
poderá pensar por conta própria. Ela sempre exigirá a 
intervenção da inteligência humana, a fim de atingir a 
finalidade para a qual foi concebida e organizada. A caracte-
rística essencial do Espírito é a capacidade de pensar, que não 
se encontrará nunca nos equipamentos por ele desenvolvi-
dos”. (Atualidade do Pensamento Espírita, psicografia de 
Divaldo Pereira Franco, edição LEAL.)

Portanto, que os nossos corações permaneçam 
tranquilos, certos de que os avanços da tecnologia e da 
robótica são permissões de Deus para que, mais liberados de 
serviços grosseiros e repetitivos, possamos nos dedicar à 
conquista dos valores eternos e sublimes, que nos tornarão 
mais felizes.

AVANÇOS DA ROBÓTICA e o ESPIRITISMO
(Donizete Pinheiro)
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NOS DIAS ATUAIS, temos ouvido falar 
sobre o fim do casamento ou que o mesmo já 
não tem mais aquele sentido sagrado de 
outrora.

 Na verdade, o que está ocorrendo é 
que as pessoas estão mais apressadas e 
preocupadas com o aspecto sensual e 
material dos relacionamentos e se esquecem 
de que essa instituição é de criação Divina e, 
portanto, imperecível. 

Nos planos do Criador para o ser 
humano, a formação e a manutenção do 
grupo familiar é fundamental e de extraordi-
nária grandeza, considerando-se os fins a 
que se destina. Desde Jesus ouvimos a 
assertiva de que um dia conformaríamos um 
único rebanho sob a liderança de um só 
pastor (Jo. 10:16). É no casamento que Deus 
nos mostra a necessidade de praticarmos o 
verdadeiro amor, no qual aprendemos, em 
pequeno grupo familiar, vivenciá-lo em 
suas mais diversas expressões, convivendo 
com espíritos das mais diversas tendências e 
inclinações. 

Junto, o casal vai aprender a res-
peitar, reciprocamente, a individualidade e a 
personalidade do outro. Então, cada cônjuge 
viverá, alternada ou concomitantemente, o 
aprendizado na vida doméstica, pois, numa 
única existência terrena, vão vivenciar e 
moldar a personalidade de filho/filha, 
esposo/esposa, pai/mãe, irmão/irmã e 
avô/avó, aprendendo, com esforço a sofrer e 
amar, agir e reagir, convivendo em cada uma 
dessas relações dentro da família, formada 
por pessoas de inclinações e gostos dife-
rentes. 

Portanto, Deus nos mostra que, para 
conseguir o amor incondicional entre todos, 
primeiro é necessário aprender a vivenciar 
esse amor em pequenos grupos de familia-
res, com esforço para manter o bom rela-
cionamento e o equilíbrio do lar; educar e 
encaminhar os filhos a uma vida reta e a 
respeitar o próximo, com as suas diferenças. 

O casamento, sem dúvida, ainda é o 
laço mais profundo existente entre os casais, 
pois tem a finalidade principal de diminuir a 
carga egoística que se desenvolveu ao longo 
dos milênios na alma humana. O vínculo 
que une o casal que se encontra nos 
caminhos da existência, em nome do 
interesse afetivo que se instala, permite que 
se auxiliem mutuamente, pensando mais no 
outro, chegando, inclusive a sacrificar-se 
por causa do outro. 

Não foi sem razão que Karl Marx e 
Frederico Engels estabeleceram que a 
família representa o primeiro grupo histó-
rico e a primeira forma de interação humana 
à qual os indivíduos se ajustam. Depois, 
com a chegada dos filhos, tudo muda na 
relação e o casal se sentirá mais unido, 
somando esforços e repartindo as obriga-
ções para atender a elevada dedicação a eles, 
postos pela vida, sob seus cuidados. 

Porém, nem tudo são flores, e é no 

seio do casamento que também vão ocorrer 
as indisposições, as brigas tão comuns, as 
fortes discussões, pois aquele que se sente 
oprimido grita por liberdade, o que se acre-
dita desrespeitado evoca o respeito, e ambos 
buscam as atenções e considerações das 
quais se sentem alijados.

Tem o lado positivo nisso, pois essas 
brigas e discussões, mesmo que mais fortes, 
também motivam o casal às reflexões neces-
sárias para voltar ao equilíbrio relacional no 
lar, percebendo, assim, que a verdadeira 
beleza da vida se encontra, exatamente, na 
relação das diferenças! Aliás, se todas as 
diferenças se ajustam muito bem na natu-
reza, por que somente as diferenças entre os 
humanos geram problemas, disputas e 
sofrimentos? 

Sempre é bom lembrar que: “no 
espaço, os Espíritos formam grupos ou fa-
mílias entrelaçados pela afeição, pela sim-
patia e pela semelhança das inclinações. 
Ditosos por se encontrarem juntos, esses 
Espíritos se buscam uns aos outros”. 

Para o casamento ser “perfeito”, é 
necessário que o casal resolva os incômodos 
relacionais, não guardando ressentimentos, 
aborrecimentos, mágoas e evitando o 
desrespeito, incompatíveis com os objetivos 
de quem anseia pelo verdadeiro bem-querer, 
pelo amor de fato, pela convivência sau-
dável amadurecida, superando, juntos, as 
dificuldades. 

POR QUE AS PESSOAS SE CASAM? 
Edson Tomazelli

“A união permanente de dois seres é 

um progresso na marcha da Humanidade.
A abolição do casamento seria uma 

regressão à vida dos animais.
O estado de natureza é o da união 

livre e fortuita dos sexos.
O casamento constitui um dos primei-

ros atos de progresso nas sociedades huma-
nas, porque estabelece a solidariedade 
fraterna e se observa entre todos os povos, 
se bem que em condições diversas.

A abolição do casamento seria, pois, 
regredir à infância da Humanidade e colo-
caria o homem abaixo mesmo de certos 
animais que lhe dão o exemplo de uniões 
constantes.

(questões 695 e 696 de O Livro dos Espíritos)

”
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OBSESSÕES E POSSESSÕES

TERAPIA DESOBSESSIVA COM O ENCARNADO

EM O LIVRO DOS MÉDIUNS, Allan Kardec apresenta o 
capítulo das obsessões (XXIII), classificando-as em simples, 
fascinação e subjugação. Na oportunidade, o Codificador conside-
rou a possessão como sinônimo de subjuga-
ção, mas em qualquer caso a ação do 
Espírito inferior seria sempre exterior, 
numa espécie de constrangimento da sua 
vítima.

No entanto, em A Gênese, no 
capítulo XIV, dos Fluidos, Kardec retoma o 
tema das obsessões para, então, admitir que 
o Espírito pode também agir interiormente, 
apoderando-se momentaneamente do corpo 
do encarnado. Afirma que uma influência 
pode degenerar em subjugação e em 
possessão, quando o paciente perde a 
vontade e o livre-arbítrio.

Vejamos os itens 45, 47 e 48 desse 
referido capítulo:

(45) Pululam em torno da Terra os maus Espíritos, em 
consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação 
malfazeja desses Espíritos é parte integrante dos flagelos com que a 
humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, que é um dos 
efeitos de semelhante ação, como as enfermidades e todas as 
atribulações da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou 
expiação e aceita com esse caráter. Chama-se obsessão à ação 
persistente que um Espírito mau exerce sobre um indivíduo. 
Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples 
influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturba-
ção completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera 
todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade audiente e 
psicográfica, traduz-se pela obstinação de um Espírito em querer 
manifestar-se, com exclusão de qualquer outro. 

(47) Na obsessão, o Espírito atua exteriormente, com a ajuda 
do seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando 
este afinal enlaçado por uma como teia e constrangido a proceder 
contra a sua vontade.

Na possessão, em vez de agir exteriormente, o Espírito 
atuante se substitui, por assim dizer, ao Espírito encarnado; toma-
lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandona-
do pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. A 
possessão, conseguintemente, é sempre temporária e intermitente, 
porque um Espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o 

lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do 
perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. 
(Cap. XI, item 18.) 

De posse momentânea do corpo do 
encarnado, o Espírito se serve dele como se 
seu próprio fora: fala pela sua boca, vê pelos 
seus olhos, opera com seus braços, 
conforme o faria se estivesse vivo. Não é 
como na mediunidade falante, em que o 
Espírito encarnado fala transmitindo o 
pensamento de um desencarnado; no caso 
da possessão é mesmo o último que fala e 
obra; quem o haja conhecido em vida, 
reconhece-lhe a linguagem, a voz, os gestos 
e até a expressão da fisionomia.

(48) Na obsessão há sempre um 
Espírito malfeitor. Na possessão pode tra-
tar-se de um Espírito bom que queira falar e 
que, para causar maior impressão nos 

ouvintes, toma do corpo de um encarnado, que voluntariamente lho 
empresta, como emprestaria seu fato a outro encarnado.

Isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo, 
durante o tempo em que o Espírito encarnado se acha em liberdade, 
como no estado de emancipação, conservando-se este último ao 
lado do seu substituto para ouvi-lo. 

Quando é mau o Espírito possessor, as coisas se passam de 
outro modo. Ele não toma moderadamente o corpo do encarnado, 
arrebata-o, se este não possui bastante força moral para lhe resistir. 
Fá-lo por maldade para com este, a quem tortura e martiriza de todas 
as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo, já por estrangu-
lação, já atirando-o ao fogo ou a outros lugares perigosos. Servindo-
se dos órgãos e dos membros do infeliz paciente, blasfema, injuria e 
maltrata os que o cercam; entrega-se a excentricidades e a atos que 
apresentam todos os caracteres da loucura furiosa. 

São numerosos os fatos deste gênero, em diferentes graus de 
intensidade, e não derivam de outra causa muitos casos de loucura. 
Amiúde, há também desordens patológicas, que são meras 
consequências e contra as quais nada adiantam os tratamentos 
médicos, enquanto subsiste a causa originária. Dando a conhecer 
essa fonte donde provém uma parte das misérias humanas, o 
Espiritismo indica o remédio a ser aplicado: atuar sobre o autor do 
mal que, sendo um ser inteligente, deve ser tratado por meio da 
inteligência. (DP)

EDUCAR-SE À LUZ DO EVANGELHO o paciente, 
insistindo junto a ele com afabilidade, pela transformação moral 
e criando em torno de si condições psíquicas harmônicas, com 
que se refará emocionalmente, estimulando-se a contribuir com a 
parte que lhe diz respeito.

Atraí-lo a ações dignificantes e de beneficência, com que 
granjeará simpatias e vibrações positivas, que o fortalecerão, 
mudando o seu campo psíquico.

Estimular-lhe o hábito da oração e da leitura edificante, ao 
mesmo tempo trabalhando-lhe o caráter, que se deve tornar 
maleável ao bem e refratário ao vício.

As mentes viciosas encharcam-se de vibriões e parasitas 
extravagantes, dementadas pelo desdobrar dos excessos 
perniciosos.

Ao lado dessa psicoterapia, é necessária a aplicação dos 
recursos fluídicos, seja través do passe ou da água magnetizada, 
da oração intercessória com que se vitalizam os núcleos gerado-
res de forças, estimulantes da saúde, com o poder de desconecta-
rem os plugs das respectivas matrizes, de modo a que o endivida-
do se reabilite perante a Consciência Cósmica pela aplicação dos 
valores e serviços dignificadores.

Não ocorrem mila-
gres em misteres que tais 
como noutros de qualquer 
natureza. O acontecimento 
miraculoso, quando parece 
suceder, é o resultado de 
uma ação muito bem progra-
mada, cujos efeitos são 
registados e cujas causas não 
são necessariamente, no mo-
mento, conhecidas.

Toda pessoa que de-
seje contribuir na esfera do 
socorro desobsessivo, que se não descure da conduta íntima, nem 
das suas ligações com o Plano Espiritual Superior, donde fluem 
os recursos lenificadores, salutares para os cometimentos do 
amor.

Recordando Jesus, diante dos obsidiados e dos obsesso-
res, busquemos a Sua ajuda e inspiração na condição elevada que 
Ele ocupa como “Senhor dos Espíritos”. (Manoel Philomeno de 
Miranda, psic. Divaldo Pereira Franco, Nas fronteiras da loucura)
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Amai os vossos inimigos; fazei o bem aos que vos odeiam e 
orai pelos que vos perseguem e caluniam. – Porque, se 
somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis 
disso? Não fazem assim também os publicanos? – Se uni-
camente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso 
mais do que outros. Não fazem o mesmo os pagãos? – Sede, 
pois vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Ce-
lestial – Jesus (Mateus, 5:44,46 a 48).

 Para que possamos estar bem conosco e com outros é 
necessário que tenhamos formas adequadas e harmônicas de 
pensar, falar e agir.

 Nem sempre temos esse compor-
tamento assertivo ou correto, pois, ainda 
somos espíritos em processo evolutivo, 
todavia, é importante  ter consciência de 
como agir de maneira a estarmos em har-
monia íntima e com as pessoas da nossa 
convivência.

 Para alcançarmos esse estado de 
bem-estar psicológico e espiritual, pode-
remos encontrar parâmetros para pensar, 
falar e agir nas palavras do Mestre Jesus.

 Em O Evangelho Segundo o Es-
piritismo, no cap. XVII, item 3 (edição FEB) – O homem de bem –, 
Allan Kardec esclarece algumas dessas condições: “O verdadeiro 
homem (ser humano) de bem é o que cumpre a lei de justiça, de 
amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga  a 
consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se 
violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se 
desprezou voluntariamente alguma  ocasião de ser útil, se ninguém 
tem qualquer queixa dele; enfim se fez a outrem o que desejaria lhe 
fizessem.

 Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na 
sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe 
submete à vontade em todas as coisas.

 Tem fé no futuro, razão por que coloca os bens espirituais 
acima dos bens temporais.

 Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, 

todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem 
murmurar.

 Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, 
faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma.

 O homem de bem é bom, humano e benevolente para com 
todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os 
homens vê irmãos seus.

 Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não 
lança anátema aos que como ele não pensam.

 Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem, 
ainda, em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o 

bem que possa atenuar o mal.
 Estuda suas próprias imperfei-

ções e trabalha incessantemente em com-
batê-las. Todos os esforços emprega para 
poder dizer, no dia seguinte, que alguma 
coisa traz em si de melhor do que na vés-
pera.”

 As palavras de Jesus e o 
comentário de Allan Kardec, do qual pin-
çamos algumas considerações, revelam as 
condições ideais para pensarmos, falarmos 
e agirmos bem de maneira a gerar o bem-
estar em nós e naquelas pessoas que con-

vivem conosco no aconchego do lar, no ambiente de trabalho e na 
sociedade.

 Temos a meta de desenvolver e viver a felicidade cuja 
atmosfera é o bem-estar.

 Quando Allan Kardec indagou aos Mentores Espirituais 
“se haveria alguma soma de felicidade comum a todos os homens”, 
eles responderam na questão nº 922:

 “– Com relação à vida material, é a posse do necessário. 
Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro” 
(O Livro dos espíritos, FEB).

 Assim, eles assinalaram que as condições materiais para a 
felicidade não devem incluir o supérfluo e sobrelevam a importân-
cia da vivência da moral para termos a consciência tranquila, man-
tendo a fé no futuro para a ampliação da nossa capacidade de sermos 
felizes.

VIVER E CONVIVER  BEM 
Aylton Paiva

O suicídio tem sido um grave problema mundial. Oitocentas 
mil pessoas por ano abandonam as lutas na Terra por esta porta falsa 
e dolorosa. É uma pessoa a cada quarenta segundos. As regiões de 
Marília e Ribeirão Preto, infelizmente, estão no topo da lista dos 
suicídios no Estado de São Paulo.

O mês de setembro é dedicado à prevenção contra o suicídio 
e a USE-União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, 
pela intermunicipal de Marília, fará realizar um seminário para 
apresentar a visão espírita a respeito do tema. Será no dia 22 de 
setembro, das 15 às 18 horas, nas dependências do Centro Espírita 
Luz e Verdade.

Participarão como expositores o médico Alexandre Perez, a 
psicóloga Marília Candeloro e o juiz de direito aposentado 
Donizete Pinheiro, que farão abordagens nas suas respectivas 
áreas, após o que haverá oportunidade para perguntas e respostas.

Também haverá momentos para a arte, com apresentação do 
Coral CELV, de um teatro pelos jovens da Mocidade Espírita João 
de Camargo, e de música com a cantora Jussara Frucchi, da 
Comunhão Espírita de Marília.

O evento não depende de inscrição e não tem taxas.

USE MARÍLIA REALIZA
SEMINÁRIO SOBRE O 

SUICÍDIO NA VISÃO ESPÍRITA

APOIOREALIZAÇÃO
Intermunicipal de Marília - SP

SEMINÁRIO

O SUICÍDIO NA VISÃO ESPÍRITA

DONIZETE PINHEIRO

juiz de direito

MARÍLIA CANDELORO

psicóloga

ALEXANDRE PEREZ

médico

EXPOSITORES

Coral CELV
Mocidade Espírita João de Camargo (teatro)
Jussara Frucchi, cantora (Comunhão Espírita de Marília)

Centro Espírita Luz e Verdade
Rua 15 de Novembro, 1.146 - Marília/SP

22 de setembro de 2018 (sábado)

das 15 às 18 horas

DATA

LOCAL

ARTE

Não há necessidade de inscrição
Haverá momento para perguntas do público
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BOAS AÇÕES E SAÚDE 
José Benevides Cavalcante

PRATICAR BOAS AÇÕES, manifestação real da vivência do 
amor ao próximo, fortalece a saúde física e mental, melhora males 
como depressão, insônia, dores de cabeça, aumenta a autoestima e 
diminui a ansiedade.

A explicação é simples: quando você 
pratica o bem em favor de alguém, os seus 
níveis de hormônios associados ao estresse 
diminuem. Além disso, seu corpo libera um 
hormônio chamado endorfina, que é uma 
substância responsável pela sensação de 
prazer. A causa de todo esse processo está 
no seu cérebro.

Em uma pesquisa realizada nos 
Estados Unidos, o neurocientista Jorge 
Moll Neto e seu colega Jordam Grafman 
analisaram o que aconteceria aos cérebros de 19 universitários ao 
receberem, cada um deles, a quantia de 128 dólares. Eles poderiam 
pegar a quantia para si ou doar para uma instituição de caridade que 
escolhessem. Ao mapearem a reação cerebral no momento em que 
decidiam o que fazer com esse dinheiro, os dois neurocientistas 
descobriram que, em todos que optaram por doá-lo, duas importan-
tes áreas ligadas ao prazer passavam a trabalhar significativamente. 
O cientista explica que o sistema de recompensa cerebral é formado 
pelo núcleo acumbente e pelo tegumento ventral – áreas já conheci-
das por associar prazer à comida. Também observaram que outra 
região bastante primitiva e importante para a evolução humana era 
estimulada durante o experimento. Chamada de córtex subgenual, 
ela é relacionada a sentimentos positivos básicos. “Embora a 
solidariedade seja normalmente associada a causas abstratas, ela 
envolve mecanismos muito primitivos no cérebro, relacionados ao 
apego e a sentimentos como o amor materno”, explicou o cientista.

Conclusão: todos trazemos conosco uma propensão natural 
para fazer o bem, o que indica, necessariamente, a nossa origem 
divina. Deus nos criou para o bem.

Vários estudos em diversas universidades de todo o mundo, 
que estão sendo realizados nesse mesmo sentido, demonstram que o 
ato de fazer o bem é, por si só, altamente saudável e que esse 

mecanismo de recompensa se encontra na natureza; portanto, 
provém de Deus. Com certeza, essa recente descoberta científica 
está embutida nas diversas recomendações que Jesus fez há 2 mil 

anos: “Amai o próximo como a vós 
mesmos”, “Dai de graça o que de graça 
recebestes”.

Verdades universais.
Você já ouviu falar em verdades 

universais? Verdades universais são 
afirmações que, embora ditas há séculos ou 
milênios, em qualquer lugar ou em 
qualquer povo, em qualquer religião, con-
tinuam sendo válidas e valerão sempre para 
toda a Humanidade. É por essas verdades 
que qualquer um de nós pode buscar 

terreno seguro em qualquer doutrina que se tem apresentado ao 
mundo.

Se você fizer um estudo comparativo das diversas civiliza-
ções e das muitas religiões que surgiram na Terra, com certeza vai 
encontrar muitas dessas verdades, que sempre foram lembradas e 
repetidas por homens sábios e inteligências lúcidas que iluminaram 
o mundo.

A ciência atual, com todos os instrumentos que já conseguiu 
reunir, está se voltando para essas verdades, demonstrando que a 
verdade, tanto quanto o bem, tem uma atuação positiva em nossa 
vida. A equipe do Dr. Jorge Moll Neto, por exemplo, está demons-
trando, através de exames das imagens do cérebro humano, que a 
prática de boas ações fortalece a nossa saúde física e mental 

Iniciativas como essas, caro leitor, devem ter um papel  im-
portante na sociedade atual, haja vista que estamos passando por 
uma crise de valores éticos e morais das mais preocupantes e 
somente a ciência, que é vista com respeito pelos materialistas, po-
de mostrar ao mundo que a prática do bem ou o amor ao próximo, 
vivido e ensinado por Jesus, é a bússola norteadora da salvação da 
Humanidade.

Não foi por outra razão que Allan Kardec tomou como divisa 
do Espiritismo o lema “Fora da caridade não há salvação.”

Na tarde do sábado primeiro de setembro, no Centro 
Espírita Luz, Fé e Caridade, a USE Marília fez reunião com os 
representantes de centros espíritas, com a presença de 17 pessoas, 
do Núcleo Espírita Amor e Paz, Grupo Espírita Jesus de Nazaré, 
Centro Espírita Luz e Verdade, Centro Espírita Chico Xavier, 
Centro Espírita Vicente de Paula, Centro Espírita Varanda de Luz, 
Centro Espírita Luz, Fé e Caridade, Comunhão Espírita de Marília, 
Sociedade Espírita Luz, Amor e Verdade e Lar Amélie Boudet.

 Foram tratados diversos assuntos, dentre eles o seminário 
sobre suicídio; a divulgação junto às casas sobre os objetivos da 
USE, a realização de eventos da mocidade espírita, a próxima feira 
do livro, a divulgação do espiritismo na mídia leiga.

 Após, houve um momento de confraternização.

USE Marília fez reunião
com as casas espíritas

Em outubro, NEAP faz 
homenagem a Kardec

Palestras com

Sextas-feiras, 20 horas Haverá passes

DONIZETE PINHEIRO

Allan Kardec
TRIBUTO a

OUTUBRO de 2018

Dia 05 - Kardec, o Missionário
Dia 12 - A iniciação de Kardec

Dia 19 - Kardec e O Livro dos Espíritos

Dia 26 - Gratidão a Kardec
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O QUE AS PESSOAS NÃO GOSTAM DE OUVIR QUANDO UM AFETO “MORRE” 

FAZ ALGUM TEMPO QUE trabalho no tema referente a morte 
de entes queridos e como podemos/devemos lidar com essa “per-
da”. Embora o espírita saiba que a vida prossegue além túmulo, 
impossível não ficar triste com a perda da convivência com o ente 
que se foi e a preocupação com o seu estado de ânimo do outro lado 
da vida, se estará bem, tranquilo, em paz. 

Tentar ocultar esta ideia da tristeza 
é, ao menos em meu entendimento, um 
grave equívoco. A fé na imortalidade da 
alma não elimina a tristeza pela partida de 
nosso afeto. Essa fé, ou melhor, essa cer-
teza na sobrevivência da alma ameniza a 
dor, mas jamais a elimina.

Tive, inclusive, a oportunidade de 
escrever a obra “Pérolas devolvidas”, 
publicada pela Editora CEAC, em 2015, 
tratando desse delicado assunto. 

Desde então prossigo trabalhando 
na temática. 

Dia desses pedi para que os amigos da rede social escreves-
sem o que não gostariam de ouvir quando um ente querido partisse 
para o outro lado da vida. Cinquenta e oito amigos deixaram seus 
comentários e neles colhi algumas interessantes informações, que 
agora compartilho.

Frases feitas, de efeito, tais como: Ele descansou! Virou uma 
estrelinha! Está melhor do que nós! – quase que 100% dos que 
responderam desaprovam. Uma parcela de 14% informou que se 
sente bem apenas com um abraço, sem necessidade de palavras. 
Uma palavra que soa mal, ao menos para os que responderam, é  
“pêsames” – cerca de 10% disseram que não apreciam ouvir essa 
palavra. 

Eu jamais imaginara que receber “meus pêsames” poderia 
causar algum mal-estar. Algumas pessoas disseram que a palavra 
não tem uma sonoridade bacana.

Um outro ponto importante registrado é o do julgamento por 
se pertencer a esta ou aquela religião. Observei que as pessoas 

necessitam sofrer e chorar, vivenciar 
aquele momento de tristeza de forma 
plena, sem terem de passar por comentá-
rios inquisidores do tipo: Você é espírita, 
sabe que ninguém morre, portanto, nada 
de choro! Outro comentário na mesma 
linha é: Seja forte! 

Aliás, esses julgamentos mere-
cem um capítulo à parte. É de uma enor-
me crueldade alguém tentar impedir que 
o outro “curta” sua tristeza e vivencie seu 
luto. Evocar a religião, no caso aqui o 
Espiritismo, é colocar o espírita como 

uma máquina que não pode sentir, chorar, entristecer-se. Frases 
assim mostram um total desconhecimento do próprio Espiritismo.

Parece-me que, em casos de partida de entes queridos, o 
mais interessante e que produz resultados mais eficazes é o velho 
abraço e a simples presença física. Ambos são acolhedores, falam 
de alma para alma. 

Conselhos e frases prontas são dispensáveis e causam mais 
desconforto e constrangimento em quem passa pelo delicado mo-
mento da partida do ente amado. Mais prudente evitá-los, a fim de 
não cometer as chamadas “gafes”. 

Fica o registro, de modo a oferecer-nos uma pálida visão de 
como poderemos agir diante de um momento solene e delicado 
como o da partida dos nossos afetos.

Wellington Balbo

O DIREITO AO TRABALHO é reconhecido pelas nossas leis 
como uma garantia fundamental do cidadão e por isso todos temos o 
direito de trabalhar e receber a justa remuneração.

Nesse sentido também a resposta dada à questão 645 de O 
Livro dos Espíritos: “o trabalho é lei da 
Natureza”.

Renascemos no espaço-tempo de 
uma civilização já constituída e desde crian-
ça aprendemos princípios e conceitos que se 
agregam à nossa personalidade e formam 
nossos hábitos.

Os pais e professores nos ensinam 
que o trabalho enobrece a pessoa. Mas, 
talvez pela forma que se ensina – como uma 
obrigação –, muitos consideram o trabalho 
algo não prazeroso e que causa estresse, perturbação, depressão e 
outras doenças diversas.

Por isso, é importante compreender, conforme nos ensina o 
Espiritismo, que o trabalho é algo natural da vida de todo Espírito, 
encarnado ou desencarnado.

Somos filhos de Deus e este nos atribuiu a condição de 
cocriadores do Universo que habitamos. Possuímos o DNA Divino 
e potencialidades a serem desenvolvidas. Os Espíritos mais 
conscientes naturalmente já despertaram o desejo de evoluir, 
crescer e trabalhar para a construção do nosso mundo.

Assim, o trabalho deve ser visto como oportunidade de 
exercer as faculdades do Espírito, ao passo que a ociosidade gera o 
tédio e diversas mazelas.

O trabalho que nos traz o necessário ao sustento material é 
um dos sustentáculos de uma mente sadia, e por ele também damos 
a nossa contribuição à sociedade em que vivemos. 

Evidente que devemos trabalhar com equilíbrio, para que 

haja harmonia em todos os setores da nossa vida, incluindo o lazer, a 
família, frequência à casa espírita, estudos e prática da caridade.

Aliás, a prática da caridade também é um trabalho. Um tra-
balho voluntário e que já significa serviço gratuito, sem contraparti-

da material.
Quando praticamos a caridade so-

mos instrumentos diretos da misericórdia 
divina para um mundo melhor e recebemos 
de imediato os benefícios dessa prática.

Da mesma forma, quando estuda-
mos para nosso trabalho material ou para 
alimentar intelectualmente o Espírito, 
também estamos trabalhando.

Os animais e a flora igualmente tra-
balham para o equilíbrio da Natureza. Os 

Espíritos de luz trabalham para o crescimento da Humanidade. 
Jesus Cristo, nosso mestre maior, trabalha em prol de todos.

Por isso, devemos mudar a forma como encaramos o tra-
balho material. Ele deve ser uma coluna a mais em nossas vidas na 
construção de uma felicidade possível no mundo de provas e 
expiações em que vivemos. Quando empregados, trabalhemos com 
honestidade e idoneidade, colaborando com o empregador e demais 
colegas. Como patrões, busquemos aplicar o Evangelho também 
nas relações profissionais, tratando a todos com respeito e dignida-
de, ofertando justa remuneração e direitos.

Dificuldades sempre enfrentaremos, na medida em que 
somos Espíritos imperfeitos em evolução. Mas, a forma como enca-
ramos essas dificuldades e a nossa vida é que será determinante para 
a construção de nossa felicidade ou infelicidade.

Agradeça a oportunidade de trabalhar, contribuir para a so-
ciedade e receber a contraprestação que servirá para sustento 
material de sua família. 

LEI DO TRABALHO?
Breno Costa
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“O Filho do Homem não veio para ser servido, mas 
para servir.” – Jesus. (Marcos, 10:45)

A Natureza, em toda parte, é um laboratório 
divino que elege o espírito de serviço por processo 
normal de evolução.

Os olhos atilados observam a cooperação e o 
auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos 
inferiores.

A cova serve à semente. A semente enriquecerá o 
homem.

O vento ajuda as flores, permutando-lhes os 
princípios de vida. As flores produzirão frutos abenço-
ados.

Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem 
fecundante.

Por manter a vida humana, no estágio em que se 
encontra, milhares de animais morrem na Terra, de 
hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos 
homens.

Infere-se de semelhante luta que o serviço é o 
preço da caminhada libertadora ou santificante.

A pessoa que se habitua a ser invariavelmente 
servida em todas as situações, não sabe agir sozinha 
em situação alguma.

A criatura que serve pelo prazer de ser útil 
progride sempre e encontra mil recursos dentro de si 
mesma, na solução de todos os problemas.

A primeira cristaliza-se.
A segunda desenvolve-se.
Quem reclama excessivamente dos outros, por 

não estimar a movimentação própria na satisfação de 
necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos 
servidores, estragando o dia quando não encontra 
alguém que lhe ponha a mesa. Quem aprende a servir, 
contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, 
descobrindo trilhos novos.

Aprendiz do Evangelho que não improvisa a 
alegria de auxiliar os semelhantes permanece muito 
longe do verdadeiro discipulado, porquanto compa-
nheiro fiei da Boa Nova esta informado de que Jesus 
veio para servir, e desvela-se, a benefício de todos, até 
ao fim da luta.

Se há mais alegria em dar que em receber, há 
mais felicidade em servir que em ser servido.

Quem serve, prossegue...

QUEM SERVE, PROSSEGUE.

do livro “FONTE VIVA”
psicografia de Francisco Cândido Xavier

Participantes

Alessandro, Cassiana, Francisco e Alexandre

No mês de agosto, o Núcleo Espírita  Amor e Paz, localiza-
do na Rua Coronel José Brás, 682, em Marília, comemorou o seu 
80º aniversário de fundação.

No sábado dia 11, Murillo Altafine, de Presidente Prudente, 
fez a palestra musical Inspiração e, na mesma oportunidade, Rosa 
Vernaschi Lima lançou o livro NEAP-uma semente bem plantada, 
no qual anotou suas memórias sobre a história do Núcleo.

Na segunda 13, foi a vez da própria Rosinha fazer sua 
palestra sobre o tema do seu livro, recordando os esforços dos 
pioneiros e dos trabalhadores atuais.

E no dia 27 de agosto, o escritor e expositor espírita Orson 
Peter Carrara, de Matão, falou sobre Vida e Espiritismo.

NEAP - 80 anos

Murillo Rosa Orson

No mês de setembro, o Centro Espírita Luz e Verdade, com 
sede na Rua 15 de  Novembro, 1146, em Marília, comemorou 82 
anos de existência.

No dia 1º, Sérgio Santos fez uma apresentação musical. Dia 
03, Orson Peter Carrara falou sobre o tema Vidas Marcantes. No dia 
04, Roosevelt Thiago fez palestra sobre A presença de Deus nos 
relacionamentos. Dia 05, José Maria Souto Neto abordou tema 
sobre o seu livro, Se sabemos, por que não fazemos? E no encerra-
mento, dia 06, André Martins Franco falou sobre Saudade.

O 36º Encontro de Dirigentes e Trabalhadores Espíritas da 
Região de Marília será realizado na cidade de Tupã, no domingo 21 
de outubro, nas dependência da escola India Vanuire. 

O tema central será Transição Planetária. Pela manhã, os 
estudos serão coordenados por Valci Silva (Tupã), com o tema: A 
nova era segundo o Espiritismo; e à tarde, por Alexandre Perez e 
Donizete Pinheiro (de Marília), sobre o tema: O papel do centro 
espírita para esse novo tempo.

As inscrições, sem taxa, deverão ser feitas com os dirigentes 
de cada casa espírita e confirmadas até o dia 10 de outubro. 
Informações com Heleína (14-99881-4127) ou Valci (14-99784-
7828)

Deverão participar centros espíritas que integram as USEs 
de Marília, Garça e Tupã.

 Vamos reservar a data para participar desse importante 
evento de unificação do movimento espírita de nossa região, de 
aprendizado e fraternidade.

CELV - 82 anos

ENCONTRO REGIONAL
EM TUPÃ

“Allan Kardec, nos estudos, nas cogitações, nas atividades, 
nas obras, a fim de que a nossa fé não faça hipnose, pela 
qual o domínio da sombra se estabelece sobre as mentes mais 
fracas, acorrentando-as a séculos de ilusão e sofrimento.”

 - Bezerra de Menezes -
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Histórias de
Tiamara

UM TORRÃOZINHO DE AÇÚCAR caiu no chão e na hora 
passou despercebido pela dona da casa, que o varreu para um 
pequeno orifício ao lado da porta.

Dona Formiguinha procurava alimentos e logo se alegrou ao 
avistar aquele torrãozinho.

Tentou empurrá-lo pelo buraquinho para levá-lo até o 
quintal, onde tinha a sua casinha, mas todos os seus esforços foram 
inúteis, pois não conseguia retirá-lo sozinha.

Por isso pensou: Se eu chamar alguém para me ajudar vou 
precisar reparti-lo. Mas, se eu deixá-lo aqui, outros poderão pegá-
lo. O que fazer?

Pensou, pensou, e então decidiu: Vou comer um pouquinho e 
assim ficará mais fácil carregá-lo em minhas costas.

Dona Formiguinha começou a comer o torrãozinho e, já 
satisfeita, tentou outra vez levantá-lo, mas, para sua surpresa, ele 
ainda estava pesado. 

Novamente ficou a pensar: O que fazer? Será que devo 
procurar ajudar?

Mas o seu egoísmo não deixou, e ela resolveu descansar ao 
lado de tão deliciosa ceia.

Dormiu e sonhou que estava em um cantinho, sozinha, triste 
e com fome. Logo percebeu que uma porção de irmãzinhas ani-
mava-a para a vida, e todas, fraternalmente, ofereciam os mais 
variados quitutes. Ela, porém, não conseguia comê-los, porque 
estava enferma.

Dona Formiguinha despertou e compreendeu o seu egoís-
mo. Olhando para o torrãozinho, disse:

– Vou buscar minhas companheiras para me ajudar e vou 
dividi-lo com elas.

Andou ligeira e logo avistou suas companheiras e as 
convidou:

– Venham! Encontrei uma boa ceia e quero repartir com 
todas vocês!

Então, a Formiguinha ouviu uma de suas companheiras 
dizer:

– Não se preocupe em repartir, ajudaremos você sem 
interesse.

Dona Formiguinha, intimamente envergonhada, olhando a 
companheirinha, completou:

– Sim, eu preciso de vocês e vejo que vocês não precisam de 
mim.

– Enganou-se, irmãzinha! Todos nós, criaturas do Pai 
Criador, precisamos uns dos outros.

E prosseguiu:
– Você precisa de nós para carregar a sua ceia e nós precisa-

mos de você para servirmos e praticarmos o que Deus nos ensinou.
Dona Formiguinha, agora sorrindo, concluiu:
– E eu preciso de vocês para aprender que só se vive em paz 

quando sabemos dividir e compartilhar grandes e pequenas con-
quistas.

Assim, aquele torrãozinho foi a lição para a Formiguinha 
sanar de vez o seu egoísmo.

Crianças:

Ninguém consegue viver sozinho. Só ficamos sozinhos 
quando egoisticamente pensamos apenas em nós mesmos. 

Acreditem que Deus, nos mais pequenos acontecimentos, 
nos mostra que precisamos nos conhecer um pouquinho mais, para 
cada vez mais sermos melhores.

APRENDENDO A DIVIDIR

Nos dias 4 e 5 de agosto, na cidade de Tupã, foi realizada a 
primeira prévia da 54ª COMENOESP-Confraternização de 
Mocidades Espíritas do Noroeste do Estado de São Paulo, que vai 
acontecer no ano de 2019. O tema abordado foi: Quanto custa a sua 
vida?

Compareceram diversos jovens das mocidades espíritas de 
Marília.

Os jovens estão animados, porque a próxima prévia vai ser 
aqui em Marília. Contam com a colaboração de todas as casas 
espíritas.

O 8º Sarau de Arte Espírita de Marília, organizado pelas 
mocidades espíritas, vai ser realizado no dia 30 de setembro, na sede 
da União Espírita João de Camargo.

 Outras informações com Priscila Sonsim (cel: 14 99623-
4407), IaraToffoli (cel: 14 99654-6864) e Stela Leiva (cel: 14 
99746-2526).

MOCIDADE  ESPÍRITA
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