Edição 002/2015

CH Notícias
“Divulgar o espiritismo por todos os meios e modos dignos e ao alcance de todos é tarefa prioritária.”
Bezerra de Menezes
EDITORIAL

Amigos,
Na busca de material para a biografia de Ismael – Guia Protetor do Brasil, deparei-me com o áudio da entrevista feita ao ex-Diretor
da FEB, Carlos Roberto Campetti onde ele, maravilhosamente discorreu sobre a missão desse Anjo Guardião.
Ismael, tendo sido incubido por Jesus de proteger uma pátria que surgia, nosso Brasil - a Terra do Cruzeiro, ficou, de logo, também
ciente, de que a mesma seria o coração do mundo responsável à propagação de Suas palavras; de Seus ensinamentos. A Pátria do
Evangelho. Nascia, assim, o Brasil, como o oficial divulgador do Evangelho e, posteriormente da Doutrina Espírita.
Aqui entramos todos nós brasileiros, natos ou naturalizados, Espíritas em evolução prontos e decididos a colaborar com esta missão de divulgar a Consolação e o Amor. Nossa obrigação é seguir os raios divinos de luz e sabedoria na Caravana de Ismael sob a
proteção do comando maior do Mestre amado Jesus, afastando as chuvas de sofrimento que impedem os jardins de florescerem.
Cumpramos então nossa parte nesta jornada. Pratiquemos e divulguemos o AMOR. Fomos todos convocados. É só começar!
Mônica Porto

FAZENDO CERTO
Evangelho no lar (roteiro)
1. Escolher um dia da semana fixando horário mais apropriado.
2. Convidar pessoas da família e visitas, incluindo as crianças.
Se não aceitarem faça-o sozinho. A espiritualidade amiga estará presente.
3. Colocar uma jarra ou pequenos copos com água limpa e filtrada em número igual ao de pessoas que forem participar do
culto.
4. Abrir a reunião com uma prece ou com a leitura de pequenas mensagens.
5. Fazer leitura, em voz alta, de um texto do “Evangelho segundo o Espiritismo”.
6. Fazer comentários, em voz alta, sobre o texto lido, buscando o entendimento da mensagem, trocando ideias,mas, evitando polêmicas e desvios para assuntos alheios.
7. A seguir, rogar a Jesus em favor do lar, da família, das pessoas presentes, amigos, vizinhos ou em favor de determinada
situação, pessoa e até dos desafetos.
8. Solicitar aos espíritos amigos presentes, com a permissão
de Deus Pai, a fluidificação da água, para que a mesma possa
levar os bons fluidos de amor, paciência, resignação e cura aos
que delas se servirão.
9. Agradecer a Deus por tudo que lhes tem sido proporcionado.
10. Distribuir a água para ser bebida por todos os que participaram da reunião.
# JAMAIS transforme o Culto do Evangelho no Lar em reunião
mediúnica.
# A presença de visitas não deve ser motivo para suprimir a
Reunião
# O tempo da Reunião deve ser, no máximo, de uma hora.
# No caso de perder o dia da Reunião em determinada semana, pode-se continuar na próxima.
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Evangelização Infanto-Juvenil e o Homem da
Regeneração - 2ª Parte
Aline Etiene de Arruda Jordão
Na edição anterior, enfocamos o nobre trabalho de Evangelização Infanto-Juvenil das Casas Espíritas, convidando os pais a
levarem seus filhos às reuniões de Evangelização. Nesta edição,
dirigimo-nos, mais uma vez, aos pais e mães, para destacar a
responsabilidade destes na Evangelização das crianças, futuros
trabalhadores da primeira hora, fundadores da nova civilização
do terceiro milênio, como bem definiu Pietro Ubaldi.
A instrução acadêmica é fundamental. Já disse Paulo Freire,
grande educador pernambucano: “Se a educação sozinha não
transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda”.
Mas é necessário, sobretudo, educar com amor. E não há ninguém melhor do que os pais para este mister. Educar com
amor, com paciência, com persistência. Não deixar de educar
nunca. O pedagogo e escritor Dr. Içami Tiba já ensinou que “A
educação não deve ser delegada somente à escola. Aluno é
transitório. Filho é para sempre”.
Já dizia Pitágoras: “Eduquem as crianças, para que não seja
necessário punir os adultos”. A educação bem compreendida
deve ser voltada para a construção do homem integral, com o
desenvolvimento intelectual, emocional e espiritual do ser humano. Encontramos em Provérbios, 22:6: “Ensinai à criança o
caminho que ela deve seguir; mesmo quando envelhecer, dele
não se há de afastar”.
Divaldo Franco, refletindo sobre a relação entre pais e filhos na
atualidade disse: “Nossos filhos já não são nossos filhos. São filhos das pessoas remuneradas, das empregadas eletrônicas, da
televisão ou do computador. Damos um desses aparelhos e vamos ganhar dinheiro para dar outros aparelhos. Porque não os
amamos. Damos-lhes coisas, para não nos darmos a nós mesmos”. Esta frase é, infelizmente, uma “verdade inconveniente”,
pois, quantos de nós pais e mães não agimos assim? Quantos
outros pais e mães nós não conhecemos que se enquadram
perfeitamente neste exemplo?
Khalil Gibran, escritor e filósofo libanês, disse que “Vossos filhos, não são nossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia
da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E
embora vivam convosco não vos pertencem”. Não nos pertencem, é verdade, porque foram confiados a nós pela Providência Divina. Nossos filhos representam a missão que abraçamos,
que escolhemos quando estávamos planejando nossa atual
encarnação.
Segundo Allan Kardec, na Obra A Gênese, neste período que
atravessamos “a geração futura, desembaraçada das escórias
do velho mundo e formada de sentimentos mais depurados,
se encontrará animada de ideias e de sentimentos diferentes
dos da geração presente, que se vai a passo de gigante”. É, sobretudo neste momento, que nossa responsabilidade é maior.
A Regeneração, período transitório e saneador do planeta Terra, já começou. É necessário construir o progresso moral começando pela construção do indivíduo, pela renovação da forma
mental dominante.
Hoje predomina a forma mental do involuído (aquele que ainda não evoluiu), segundo Pietro Ubaldi. Convivemos com uma
psicosfera impregnada de desonestidade, de orgulho, de vaidade... Constatamos muitas vezes a vitória da força, da corrupção,
da desordem. O honesto é considerado estúpido e ingênuo.
É preciso ensinar aos nossos filhos os valores certos, corretos,
conforme as leis de Deus. Devemos reforçar em casa tais valores, não perdendo nenhuma oportunidade que se apresente

de ensinar as qualidades que consideramos boas e justas: ser
caridosos, ser honestos. Sersobretudo fraternos, pois, encontramos também no livro A Gênese, de Kardec, que “A Fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social”.
Explica ainda Ubaldi: À atual tendência do mundo para concentrar tudo na conquista bélica ou na superioridade econômica (...) o Brasil poderá contrapor uma contribuição sua e única
no planeta, a da bondade e do amor. A Europa já viu bastante
os resultados da aplicação das teorias do herói da força, o super-homem de Nietzsche. A nova mensagem é a de viver em
paz e amizade com todas as criaturas do universo”.
Neste diapasão, Emmanuel prefaciando livro de Humberto
Campos e de Chico Xavier, Brasil Coração do Mundo Pátria do
Evangelho, esclarece: “Se outros povos atestaram o progresso, pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá
a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a
fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade, e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz”. Daí a missão dos nossos brasileirinhos
nas décadas que se aproximam e a nossa responsabilidade em
bem prepará-los.
Fiquem com Deus.

FRASES PARA REFLEXÃO
“Ajuda aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo! O
tempo não pára e, se agora encontras o teu ‘ontem’,
não olvides que o teu ‘hoje’ será a luz ou a treva do
teu ‘amanhã’!....”
- Emmanuel (prefaciando o livro “Entre a Terra e o
Céu”, de Francisco Xavier, ditado por André Luiz)
“O amor é o único tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica. Tudo que se divide diminui. O
amor não. Quanto mais amamos, mais nos amamos”
- Joanna de Angelis (frase citada por Divaldo Franco no Livro “A Nova Geração: A Visão Espírita Sobre
Crianças Índigo e Cristal”)

CURIOSIDADES
O primeiro livro psicografado por Chico Xavier foi “Parnaso de
Além Túmulo” publicado em 1932. Em toda a sua vida, ele psicografou cerca de 10.000 cartas de falecidos a familiares e escreveu 412 obras que foram traduzidas para inglês, espanhol,
japonês, esperanto, italiano, russo, romeno, mandarim, sueco
e braile. Depois de sua morte, ainda foram publicados mais 39
livros psicografados por ele.
Chico nunca admitiu ser o autor dessas obras, dizendo que apenas escrevia o que os espíritos ditavam. Por isso, não aceitava
o dinheiro arrecadado com os livros. A venda das obras em
português somam 50 milhões de exemplares.

BIOGRAFIA
ISMAEL - A Bíblia em Gênesis, 16, nos conta que Abrão era casado com Saraí, estéril
e com idade avançada, que não podia conceber filhos e nem gerar descendentes.
O casal delibera então, em comum acordo, que Abrão deveria ter um filho de um
relacionamento com uma serva para que o nome da família pudesse se perpetuar.
Hagar, a serva egípcia escolhida passa então a olhar a mulher de Abrão com desprezo
e superioridade. A situação fica insustentável e Saraí vai reclamar ao marido que lhe
responde: “sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor”. Saraí tanto maltrata Hagar que esta foge para o deserto onde um anjo lhe aparece mandando
que retorne e se sujeite a Saraí. Disse-lhe ainda que ela estava grávida, e que teria um
filho devendo-lhe dar o nome de Ismael. Abrão contava então com 86 anos de idade
quando Hagar lhe deu Ismael.
Abrão na incerteza da situação, por ser o pai do filho de uma escrava, vai consultar
Deus pedindo que Ele permitisse que Ismael fosse seu herdeiro. Deus o tranquiliza
dizendo-lhe que levaria em conta o pedido feito e que Ismael ainda seria o chefe de
uma grande nação. Viria a ser dele a origem dos povos árabes.
Já como órfão abandonado, Ismael veio a ser pastor de ovelhas tendo a oportunidade do contato direto com Jesus de quem assimilou, com exatidão, todos os ensinamentos morais relativos à prática do bem. Jesus que já sabia das possibilidades de Ismael, o
convida também a ser um trabalhador na sua seara na tarefa da divulgação das leis do Deus único; o Pai de Amor.
Já na época atual vamos encontrar referências de Ismael, em outra condição evolutiva, no Livro de Humberto de Campos – “Brasil, coração do Mundo, Pátria do Evangelho” (capítulo XXIII) onde é relatado o convite feito por Jesus para este trazer a árvore do
Evangelho, lá da região de Tiberíades, da antiguidade para o Brasil e para o mundo, na época atual. Implantar a ideia de um Deus,
Pai e amoroso, apagando a referência de um Deus comandante de exércitos, impositivo e castigador, incubindo-o, ainda, de cuidar
da implantaçãodo bem e da caridade nos corações que ali aportassem para viver.
Desde o seu descobrimento, tem o Brasil passado por muitas dores e sofrimentos, mas, sempre sob a proteção desse Espírito da
seara de Jesus, com sua bandeira de luta cujo lema é:“ DEUS, CRISTO, CARIDADE” com a missão específica de implantar o evangelho no Brasil e daí espalhá-lo pelo mundo.
Ismael tem seguido incessante na sua labuta usando de toda a energia e possibilidades na busca do bem comum, na renovação
interior do povo brasileiro e na prática da caridade. O Brasil é um país acolhedor onde prevalece o renascimento de almas sofredoras, escravos e degradados que, não encontrando aceitação em nenhum outro país, aqui aportam e são sempre recebidos de
braços abertos. Por outro lado, continua numa luta contínua contra a violência e os desmandos dos seus chefes e no incentivo à
prática do evangelho tão necessária para a vitória da missão empenhada. É tarefa do Brasil levar para a humanidade a mensagem
de perdão e de consolação já que é qualidade nata do seu povo o acolhimento, nos dois planos, e a negação ao racismo de todas
as espécies.
Em suas poucas mensagens deixadas por psicofonia e psicografia, Ismael confirma seu compromisso feito a Jesus incentivando a
união de todos os espíritas para que perseveremos na tarefa do bem e na unificação do movimento espírita. Nos incentiva a vivermos ligados no ideal de fraternidade e união, afastando e negando sempre o egoísmo e o egocentrismo.
No livro “No Oásis de Ismael” de Francisco Thiesen Ed. FEB, encontramos as mensagens que Ismael tem deixado para todos nós.
“Prece do Anjo Ismael”
“Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na Terra!
Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos
pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre
para nós os teus compassivos braços; abriga-nos do mal, levanta
os nossos espíritos à Majestade do teu reino, e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor.
Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na Cruz,
dá, a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria,
orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual
podemos te encontrar.Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos
inimigos e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos
teus servos.
Bendita Estrela, Farol das imortais falanges, purifica-nos com
teus raios divinos; lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para
junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o
mundo com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de
espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com Tua misericórdia, para que seguros e
apoiados no Teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino.
Amiga Estrela, Farol dos pecadores e dos justos, abre Teu seio
divino e recebe a nossa súplica pela Humanidade inteira.”

A PALAVRA É...
1. Variação das manifestações visuais
quando o indivíduo se mostra simultaBicorporeidade[do
neamente em dois lugares diferentes.
latim bis + corporaNo primeiro lugar, com o corpo físico
litate]
animado organicamente, em estado de
êxtase; no segundo com o períspirito.
1. Emancipação invisível e sutil que se
Eflúvio [do latim ef- desprende do corpo orgânico; exalafluvium]
ção, perfume, aroma.
2. O mesmo que fluido.
Falange [do grego
Conjunto de Espíritos sob a mesma diphálagx, pelo latim
reção e com idênticos objetivos.
phalange]
Fio Prateado

O mesmo que cordão fluídico.

FOI NOTÍCIA

TIRE SUA DÚVIDA

A nova coluna “Foi Notícia” trará mensalmente publicações de matérias e textos extraídos de jornais antigos,
voltados para a temática espírita. Neste espaço vocês escontrarão uma coletânea de acervos memoráveis,
encontrados em jornais do passado e que nos contam muito da história do Espiritismo Brasileiro.
Nesta edição, por exemplo, destacamos este conteúdo reproduzido no ano de 1941.

O QUE É PERÍSPIRITO?
É uma substância semimaterial, vaporosa para os olhos do espírito encarnado podendo, entretanto, se tornar visível e tangível nos
casos de aparições, e que pode elevar-se na atmosfera para transportar-se aonde queira. Mais grosseiro que o espírito e mais sutil
que o corpo é como que um “modelador” do corpo físico (soma) ligando o espírito ao corpo e servindo de envoltório protetor ao
Espírito propriamente dito. Não tendo composição idêntica em todos os mundos, pois que retira a essência molecular do fluido
universal do planeta onde se acha encarnado, vai deixando de ter uma composição grosseira para se tornar mais
fluída a depender da sua evolução e a do meio onde vier a habitar. A morte é a destruição do envoltório mais
grosseiro. O espírito conserva o mais fluido (períspirito).É o responsável, entre outras funções, pela transmissão
da vontade do espírito para o corpo e das sensações do corpo para o Espírito.
Livro dos espíritos. Item 93.

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

NOS BASTIDORES DA OBSESSÃO
De Divaldo P. Franco

P

rimeiro livro que o espírito Manoel Philomeno de Miranda ditou ao médium Divaldo Pereira
Franco numa parceria mediúnica que trouxe a público diversas obras enfocando o tema obsessão. Sua primeira edição foi em 1970. Na citada obra o autor analisa o problema da obsessão
oferecendo a oportunidade de penetrar nos desvãos escuros dos processos obsessivos, nos
seus mecanismos, nas suas motivações, nas suas consequências, bem como nos recursos que podem
ser empregados para livrar da aflição e da angústia seres que se prendem uns aos outros pelas escuras
cadeias do ódio.
CAMINHO, VERDADE E VIDA
Psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito Emmanuel
De Francisco Xavier, ditado pelo espírito Emmanuel. Esta obra integra um conjunto de quatro volumes denominado “Coleção Fonte Viva”. Cada obra é composta de 180 pequenos capítulos que tecem
comentários e reflexões em torno dos ensinamentos do Evangelho. A coleção é formada pelas seguintes obras: Caminho, Verdade e Vida (1948), Pão Nosso (1950), Vinha de Luz (1951), Fonte Viva (1956).
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SERVIÇOS
ATIVIDADES
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 atividades lúdicas. Boa interação
com crianças e jovens.

Domingo – 16 h

Passes e vibração

Ter feito o curso de passes.

Recepção e atendimento
fraterno

Ter feito o curso de passes e ser
doutrinador.
Querer compartilhar saberes e acoAssistência a gestantes
lher o próximo.
Trabalho mediúnico e dou- Ter feito todos os cursos
trinário
básicos e o de passes.
Ter feito os cursos básicos e de
Instrutor e dirigente de
passes. Para instrutor, experiência e
reunião
comunicação.
Assistência às vovozinhas Formação na área da saúde. Para
da Casa dos Humildes
lazer, nenhum requisito.
Biblioteca e Livraria
Ser trabalhador da Casa
TI e eletroeletrônicos,
Habilidade na área e vontade de
manutenção
aprender.
Notas e cupons fiscais

Boa vontade e satisfação de ajudar.

Segundas e Terçasantes das reuniões
públicas;
Quartas e Sextas após as reuniões;
Domingos antes e depois das reuniões.
Segunda e Quarta – 19 h;
Domingo – 16 h
Quarta – 13 h 30 min e
Um Domingo no mês
Segunda e Quarta – 19 h 45 min;
Domingo – 16 h
Nos dias de curso e de reunião no
auditório.
De acordo com a disponibilidade.
Antes das reuniões públicas.
Antes das reuniões públicas.
De acordo com a disponibilidade.

CURSOS

Segunda-feira

19 h 45 min

Terça-feira
(a cada 15 dias)

19 h 45 min

Quarta-feira

19 h 45 min

Sala 1 – Curso de Passe
Sala 2 – Curso Trabalhadores: ESTEM
Sala 3 – Iniciantes Curso de Mediunidade
EADE – Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
ESDE – Estudo Sistemático da Doutrina Espírita
Sala 1 – Iniciantes Básico do Espiritismo
Sala 2 – Curso Trabalhadores: Doutrinação
Sala 3 – Iniciantes Curso de Doutrinação
REUNIÕES PÚBLICAS

Segunda-feira
Terça-feira

20 h

Reunião de Consulta espiritual.
Reunião Pública de Estudo de “O Livro dos Espíritos”.

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.

Terça-feira

19 h 45 min

Sexta-feira

Domingo

Domingo

20 h

Reunião Pública de Estudos Espíritas:
1ª Sexta do mês: André Luiz e a Vida no Plano Espiritual;
2ª Sexta: Allan Kardec, o educador e o codificador;
3ª sexta: A Psicologia Espírita com Joanna de Ângelis;
4ª sexta: A Filosofia Espírita na Obra de Leon Denis e de Herculano Pires.

16 h

Reunião Pública de Estudo de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”.

16 h

Evangelização Infantil e Reunião da Juventude Espírita.

