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2012
será o fim do mundo?

Com certeza, não é o fim do mundo, porém estamos passando por um momento de despertamento do  
idealismo cristão, das virtudes do amor e da mansuetude, do arrependimento e da força de vontade no bem.  

É impressindível, portanto, ouvirmos e praticarmos as palavras do Divino Mestre. E, assim, você mesmo decidirá 
com o seu comportamento, se esta encarnação atual é a garantia de sua permanência neste mundo ou se, pelos  

desatinos repetidos deste e de outras vidas, não estará, infelizmente sendo exilado para um mundo mais inferior.



Este espaço está reservado para que você, leitor, possa 
dar sua opinião e colaborar para melhorar nosso 

jornalzinho.

Você	 pode	 preencher	 o	 formulário	
de	sugestões	na	portaria,	depositar	sua	
mensagem	 com	 críticas	 e	 sugestões	
na	 caixinha	 da	 Comunicação	 Social	
que	 fica	 na	 entrada	 do	 CEAL	
ou,	 ainda,	 enviar	 e-mails	 para:		
comunicacao@cealdf.org.br

Editorial

 Mensagem recebida no dia 23/02/2012 na sala Bezerra de Menezes,  
na reunião bimestral de sustentação no CEAL.

Pai	 de	 amor	 e	 bondade	 abençoa	 a	 cada	 um	 de	 nós	
trabalhadores	desta	casa	de	amor	e	oração	para	que	unidos	
possamos	 dar	 continuidade	 ao	 trabalho	 do	 Cristo,	 que	
consiste	em	purificar	os	corações	dos	habitantes	do	planeta	
Terra	 para	 que	 possamos	 vivenciar	 os	 ensinamentos	 de	
nosso	Pai	amado	trazidos	pelo	querido	mestre:	amemo-nos	
uns	aos	outros	como	o	Pai	nos	ama,	 incondicionalmente,	
respeitando	 as	 diferenças	 espirituais	 existentes	 entre	 nós.	
Estamos	em	estágios	evolutivos	diferentes,	porém	estamos	
reunidos	 em	 um	 mesmo	 recinto	 com	 objetivo	 de	 nos	
melhorarmos	 a	 cada	 dia	 e	 auxiliar	 ao	 nosso	 próximo	 de	
acordo	com	as	nossas	capacidades.

Unidos	seremos	como	um	feixe	de	varas	que	fortalecem	
umas	às	outras,	tornando-se	indestrutíveis.	Isolados	seremos	
apenas	opinião	que	não	encontra	apoio	para	corporificar-se.

Somos	 trabalhadores	 do	 Cristo,	 tenhamos	 fé	 e	
trabalhemos	 com	 a	 finalidade	 de	 atingir	 a	 um	 mesmo	
objetivo:	A	regeneração	da	humanidade.

Não	queiramos	 “ser	bons”	 simplesmente	 com	objetivo	
de	alcançarmos	um	local	melhor	no	Plano	Espiritual,	mas	

Expediente

Amar, respeitar e perseverar!

façamos	o	bem	na	certeza	de	que	a	bondade	e	o	amor	estão	
em	consonância	com	as	Leis	Divinas.

É	muito	satisfatório	quando	adentramos	numa	casa	como	
esta	e	encontramos	irmãos	com	o	propósito	de	fazerem	sua	
reforma	 íntima	para	 serem	dignos	de	 serem	chamados	de	
filhos	do	Pai	Celestial.

Irmãos,	dificuldades	 são	muitas,	porém	mantenham-se	
firmes	em	seus	propósitos.	Não	se	entreguem	ao	desânimo	
e	á	falta	de	esperança.	As	dificuldades	são	muitas,	entretanto	
as	 pedras	 colocadas	 em	 nosso	 caminho	 servem	 para	 nos	
fortalecer,	servem	para	testar	nossa	firmeza	e	nossa	vontade	
de	fazer	a	vontade	de	nosso	Pai.

Procuremos	nos	 fortalecer	na	prece,	 pois	 ela	 é	 a	nossa	
ligação	com	a	espiritualidade	amiga	que	está	sempre	pronta	
a	 servir	 e	nos	 auxiliar	 se	 estamos	 imbuídos	 em	praticar	o	
bem	e	auxiliar	nosso	próximo.

Que	 Jesus	 abençoe	 a	 todos	 e	 tenham	 sempre	 ele	 com	
mestre	e	modelo.

Graças a Deus
Um trabalhador amigo
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Se	paga	o	mal	com	o	bem	e	o	bem	com	o	amor.	É	o	
exemplo	que	dás	todos	os	dias	que	modifica	quem	tu	és	e	
aqueles	a	quem	acompanhas.	É	o	amor	e	o	pensamento-
ação	que	transmutam	atitudes	e	pessoas.

Irmãos	amados,	não	cultivem	em	si	o	preconceito,	ele	lhes	
afasta	tão	pesadamente	do	caminho	reto,	que	parece	uma	
nuvem	escura	que	repousa	sobre	vossas	cabeças.	Confiem	
e	perseverem,	aceitem,	mas	não	de	maneira	passiva	o	que	
chega	até	você.	E	ame,	ah,	o	amor	que	tudo	cura.	

E	bom	trabalho.

Pensamento e ação!

Psicografia recebida na sala de adaptação mediúnica II,  
em 24/02/2012
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II Festival de Cinema Transcendental contribui 
para a divulgação da doutrina espírita

Cultura

O II Festival de Cinema Transcendental, que ocorreu entre os dias 26 e 29 de março,  
trouxe para Brasília filmes com temática espírita que encantou os espectadores e conquistou curiosos.

O	cinema	espírita	vem	angariando	 fãs	por	 toda	a	parte.	
Os	 filmes	 com	 temas	 transcendentais	 despertam	 a	

curiosidade	das	pessoas	sobre	a	vida	após	a	morte.	O	Espiritismo	
retratado	 culturalmente	 ajuda	 a	 ilustrar	 temas	 estudados	 por	
seguidores	da	doutrina	e	o	divulga	para	quem	ainda	o	desconhece.

A	programação	do	festival	veio	recheada	de	filmes	e	trouxe,	
além	da	exibição	de	longas	e	curtas	metragens,	o	lançamento	do	
livro	As	mães	de	Chico	Xavier	e	apresentações	artísticas.

Temos,	 no	 Brasil,	 uma	 série	 de	 produções	 essencialmente	
espíritas:	“O	Filme	dos	Espíritos”,	“As	mães	de	Chico	Xavier”,	
“Nosso	 Lar”,	 dentre	 outros,	 são	 exemplos	 de	 películas	
assumidamente	espíritas.	Mas	não	são	 somente	brasileiros	que	
têm	feito	filmes	com	este	tema,	produções	estrangeiras	também	
fazem.	 Um	 dos	 filmes	 apresentados	 no	 festival	 de	 cinema	 é	
a	produção	sueca	e	polonesa	“O	moinho	e	a	cruz”,	que	traz	a	
história,	 em	1564,	da	 vida	de	doze	personagens	 afetados	pela	
presença	do	exército	espanhol	na	região	de	Flandres,	atual	Bélgica.	
Enquanto	 constrói	 o	 quadro	 “A	 procissão	 para	 o	 calvário”,	 o	
artista	Pieter	Bruegel,	o	Velho,	vai	se	inspirando	em	personagens	
e	fatos	históricos	para	compor	a	sua	obra.	Judas,	um	fazendeiro,	e	
um	burguês	se	tornam	vivos	na	pintura,	assim	como	uma	amiga	
serve	 de	 inspiração	 para	 a	Virgem	Maria.	No	 quadro	 ele	 vai	
expressando	as	dores,	os	tormentos,	os	confrontos	religiosos	e	os	
fatos	que	marcaram	a	vida	humana	na	Idade	Média.	

Existem	diversas	formas	culturais	de	expressar	o	Espiritismo.	
As	novelas	da	TV	Globo,	por	 exemplo,	 também	contribuem	
para	 divulgação	 da	 Doutrina	 Espírita	 ao	 trazerem	 com	
frequência	situações	de	cunho	espírita.	Cenas	em	que	pessoas	
desencarnadas	entram	em	contato	com	o	mundo	material	estão	
cada	vez	mais	comuns.	E	o	que	poderia	 soar	estranho	alguns	
anos	atrás	hoje	é	normal	e	bem	aceito	pela	sociedade.	A	inserção	
do	espiritismo	na	mídia	contribui	para	que	a	doutrina	se	torne	
cada	vez	mais	natural	aos	olhos	de	quem	nunca	 teve	contato	
com	os	ensinamentos.

Por	 isso	 é	 tão	 importante	 a	 divulgação	 de	 filmes,	
novelas,	peças	teatrais	e	outras	formas	culturais	que	tratem	
a	doutrina	com	naturalidade,	objetividade	e	clareza.	Além	

de	serem	assistidos	e	apreciados	por	públicos	diferentes,	o	
que	contribui	para	a	disseminação	do	Espírito	da	Verdade,	
como	disse	Cristo.

É	comum	ver	céticos	duvidando,	mas	aos	poucos	a	doutrina	
por	si	só	vai	se	confirmando	na	vida	de	cada	um.	E,	então,	no	
íntimo	das	pessoas,	as	cenas	dos	filmes	vêm	à	mente	como	um	
mosquitinho	cochichando	a	verdade	aos	ouvidos	dos	descrentes.	
E	é	neste	momento	que	a	missão	dos	divulgadores	da	cultura	
espírita	passa	a	ser	cumprida.

2ª Mostra de Vídeos Espíritas  
da TVCEI

A	 2ª	 edição	 da	 Mostra	 de	 Vídeos	 Espíritas	 TVCEI	
acontecerá	em	duas	etapas.	Ocorre	de	13	a	15	de	abril,	durante	
o	2º	Congresso	Espírita	do	DF,	no	Centro	de	Convenções	
Ulysses	Guimarães.	

De	 20	 a	 22	 de	 abril	 a	 Comunhão	 Espírita	 de	 Brasília	
receberá	 o	 evento	 que	 contará	 com	 exibição	 dos	 filmes	
Vozes do Grande Além, A Grande Viagem e Pai Nosso.		
O	evento	é	uma	realização	do	Conselho	Espírita	Internacional.

Mais	informações	no	site	da	TVCEI:	www.tvcei.com.



2012 é o fim do mundo?

O	fim	 do	 Mundo	 tem	 data	 marcada,	 segundo	
o	 calendário	 Maia.	 Achados	 arqueológicos	

apontam	a	crença	dos	maias	de	que	a	Terra	possui	cinco	
ciclos	de	vida:	cada	um	com	5.125	anos.	E	cada	um	deles	
tem	seu	fim	marcado	por	catástrofes.	Para	eles,	estamos	
no	quinto	ciclo,	que	se	completa	em	21	de	dezembro	de	
2012.	Portanto,	mais	catástrofe	pela	frente.

Notícia	 ruim	 vende	 mais	 que	 informação	 boa.	
Assim,	 tais	 previsões	 maias	 têm	 sido	 especuladas	
e	 divulgadas.	O	mundo	 já	 deveria	 ter	 acabado	 em	
2000,	 lembram-se?	 Hollywood	 inspirou-se	 nas	
diversas	premonições	e	já	dizimou	a	Terra	de	todas	as	
formas:	 congelamento,	 tsunamis,	 vulcões,	 invasões	
por	 ETs,	 colisões	 com	 asteroides,	 aquecimento,	
degelo,	 tempestades	magnéticas	 solares,	 furacões,	
guerras	 nucleares.	 Ao	 final	 dos	 filmes	 sempre	
pensamos	em	vender	 tudo	e	aproveitar	a	“vida”.	
Que	vida?

Quando,	 em	 dezembro,	 internautas	
perguntaram	 sobre	 o	 fim	 do	 mundo	 em	 2012	
para	 o	 Dr.	 David	 Morrison,	 cientista	 sênior	
do	 Instituto	 de	 Astrobiologia	 da	 Nasa,	 ele	
respondeu	 que	 “a sociedade maia desenvolveu 
calendários bastante complexos, mas estes não se 
comparam à habilidade moderna de contagem do 
tempo ou à precisão dos calendários atuais. Esses 
instrumentos da extinta civilização não podem 
prever o futuro”.	 Quanto	 ao	 fim	 do	 calendário	
estar	 ligado	 ao	 fim	 do	mundo,	Dr.	Morrison	 faz	
uma	 comparação:	 “o calendário de mesa terminará 
para 2011 em 31 de dezembro. Mas, ninguém 
interpreta isso como uma previsão do Armageddon. É 
apenas o começo de um novo ano”.

Contudo,	 as	 citações	 do	 jornalista	 André	
Trigueiro	(GloboNews)	são	oportunas.	Ele	fez	uma	
crítica	 severa	 ao	nosso	padrão	de	vida,	 escrevendo:	
“Os atuais meios de produção e de consumo 
precipitaram a humanidade na direção de um impasse 

Visão Espírita



2012 é o fim do mundo?

por Osvaldo Magro Filho, professor da FOA/UNESP e voluntário na Instituição 
Nosso Lar, em Araçatuba, SP.

Texto adaptado originalmente publicado no jornal Folha da Região, Araçatuba, SP. Edição de 
04/01/2012, página A2.

civilizatório, em que a maximização dos lucros tem 
justificado o uso insustentável dos mananciais de 
água doce, a desertificação do solo, o aquecimento 
global, a monumental produção de lixo, entre outros 
efeitos colaterais de um modelo de desenvolvimento 
ecologicamente predatório, socialmente perverso e 
politicamente injusto”.

Chico	 Xavier,	 quando	 encarnado,	 disse	 que	 se	
o	 homem	 não	 se	 destruir	 até	 2057	 conhecerá	 um	
mundo	 muito	 melhor:	 moral	 e	 tecnologicamente.	
No	ano	do	centenário	do	Chico,	Bezerra	de	Menezes,	
por	 meio	 de	 Divaldo	 Pereira	 Franco,	 disse	 que	
“esses dias assinalam uma data muito especial: a 
data da mudança do mundo de provas e expiações 
para mundo de regeneração. A grande noite que 
se abatia sobre a Terra lentamente cede lugar ao 
amanhecer de bênçãos”.

A	visão	Espírita	é	diferente	da	previsão	dos	
maias:	 o	 mundo	 não	 vai	 acabar!	 O	 homem	
pode	até	se	destruir,	mas	isso	é	outra	questão.	
Portanto,	 o	 título	 deste	 artigo	 poderia	 ser	
outro:	O	que	deveria	ter	fim,	no	mundo?

Pessoas	 desequilibradas	 estão	 nas	 ruas,	
sem	 diagnóstico	 ou	 tratamento,	 colocando	
o	 fim	 do	 mundo	 para	 os	 outros.	 Sabemos	
que	a	vida	é	eterna,	mas	para	muitas	pessoas	
isso	não	importa	ou	não	se	dão	conta	disso	e,	
assim,	produzem	tragédias	em	diversas	famílias	
todos	os	dias.	Contudo,	no	momento	 em	que	

se	valoriza	o	egoísmo	e	o	egocentrismo,	existem	
voluntários	 que	 doam	 um	 pouco	 do	 seu	 tempo	

em	favor	do	próximo.
Nossas	 ações	 geram	 equilíbrio	 e	 mudam	 a	

história	 do	 mundo	 ao	 mudarmos	 a	 história	 das	
pessoas.	 O	 Mundo	 não	 vai	 acabar!	 Ele	 tem	 vida	
própria,	 está	 em	 equilíbrio	 com	 o	 Universo,	 sob	
cuidados	de	Deus.	Confiemos	nEle!

Raio de Luz
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encontramos	o	relato	sobre	uma	reunião	do	Espírito	Bezerra	de	
Menezes	com	plateia	atenta	sobre	as	próximas	transformações	
da	Terra.	O	venerável	benfeitor	afirma:	“a	grande	maioria	dos	
seres	humanos	ainda	não	se	decidiu	em	combater	em	si	mesmo	
os	germes	da	inferioridade”.

Ainda	 em	 referência	 a	 obra	 de	 Lucius,	 são	 apontadas	
as	situações	de	prova	extrema	em	que	irão	passar	em	breve	
todos	 os	 seres	 humanos	 com	 a	 explosão	 de	 epidemias	
desconhecidas,	 cânceres	 e	 outras	 anomalias	 do	 corpo	 que	
terão	alvo	certo	em	pessoas	com	maior	desarmonia	interior	
e	encharcadas	de	sentimentos	 inferiorizados	que	há	muito	
tempo	pedem	mudança.

O	texto	nos	alerta	sobre	o	tempo	de	ingresso	em	uma	
nova	etapa	de	vigilância	vibratória	individual.	Independente	
do	tempo	exato	em	que	os	maiores	aprendizados	coletivos	
ocorram,	 sob	 ordem	 e	 momento	 apenas	 determinado	
com	exatidão	por	Deus	e	 seus	emissários,	 lembremos	do	
conselho	 do	 mestre	 Jesus	 para	 a	 solução	 definitiva	 dos	
nossos	 conflitos:	 a	busca	pelo	melhoramento	 íntimo	por	
meio	do	exercício	do	amor.

Tsunamis, enchentes e terremotos

Jesus	Cristo	 já	 nos	 alertou	 sobre	 a	 necessidade	 de	 nos	
reformarmos	 deixando	 o	 homem	 velho	 para	 trás	 e	

buscarmos	 perante	 os	 seus	 ensinamentos	 o	 amor	 acima	 de	
todas	as	paixões	egoístas.	Mas	um	detalhe	precioso	geralmente	
é	esquecido.	A	transformação	interior	do	nosso	planeta	Terra	
tem	prazo	definido	pela	divindade.

O	Evangelho	nos	revelou:	“Fazei	esforços	para	entrar	pela	
porta	estreita,	porque	eu	vos	asseguro	que	vários	procurarão	
por	ela	 entrar	 e	não	o	poderão.	E	quando	o	pai	de	 família	
tiver	entrado	e	fechado	a	porta,	e	que	vós	estando	do	lado	de	
fora,	 começardes	 a	 bater	 dizendo:	 Senhor,	 abri-nos,	 ele	 vos	
responderá:	eu	não	sei	de	onde	sois”.	

Qualquer	pessoa	sintonizada	aos	acontecimentos	mundiais,	
agora	 mais	 do	 que	 nunca	 transmitidos	 pela	 velocidade	 da	
informação,	 está	 informada	 dos	 últimos	 fatos	 que	 fazem	
muitos	pensarem	na	situação	do	homem	exposto	a	enchentes,	
tsunamis,	tornados	e	outros	fenômenos	naturais	que	dizimam	
grande	número	de	pessoas	com	velocidade	assustadora.

Em	referência	 a	obra	Esculpindo	o	Próprio	Destino,	do	
Espírito	Lucius	psicografada	pelo	médium	André	Luiz	Ruiz,	

Novas informações contidas na literatura espírita nos alertam sobre a transformação urgente do planeta Terra.

Para saber mais sobre a transição planetária leia:

Assuntos Doutrinários
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Acontece no CEAL

Com	início	em	27	de	março	2012,	o	curso	possui	duração	
de	5	semanas	consecutivas,	com	direito	a	duas	turmas:	

uma	na	 terça	 e	 outra	na	quinta-feira,	 e	 tem	 	 a	finalidade	de	
capacitar	os	mais	de	60	dirigentes	e	doutrinadores	de	nossa	Casa.

Ano	passado	somente	as	salas	de	Assistência	Espiritual	da	
DIAE	atenderam	mais	de	52.000	pessoas,	então,	para	que	
tenhamos	sempre	um	bom	atendimento,	é	imprescindível	
que	todas	as	salas	de	assistência	espiritual	do	CEAL	estejam	
trabalhando	todas	em	sintonia	e	harmonia	com	as	normas	
que	 regem	 as	 mesmas	 e	 que	 os	 seus	 dirigentes	 estejam	

sempre	se	reciclando	para	atenderem	sempre	uma	demanda	
que	é	cada	vez	maior,	em	busca	de	auxílio	espiritual.

Este		curso	é	uma	realização	em	conjunto	da	Diretoria	de	
Assistência	Espiritual,	Luiz	Reis,	e	a	Diretoria	de	Assuntos	
Doutrinários,	José	Luiz	Dias,	e	será	colocado	na	grade	de	
cursos	do	CEAL	para	que	ambas	Diretorias	estejam	sempre	
capacitando	novos	dirigentes	e	doutrinadores.	Então	ainda	
haverá	essa	oportunidade	de	estudo	para	novos	alunos.

 Marcelo C. Theodorovicz
Coordenador CAE / DIAE

Curso de Capacitação de Dirigentes e Esclarecedores
O CEAL está promovendo o 1º curso de capacitação de dirigentes e doutrinadores.

CEAL realiza o 1º Encontro de 
Formação Continuada para o  

Atendimento Fraterno

A	 Diretoria	 de	 Atendimento	 Fraterno	 -	 DAFA,	
composta	 pelas	 Coordenações	 de	 Atendimento	
Fraterno,	 Valorização	 Interior,	 Recepção	 e	 Apoio	
Psicológico,	 está	 promovendo	 desde	 o	 dia	 24	 de	
março	 de	 2012,	 o	 ENCoNtro DE forMAção 
CoNtINUADA	para	os	seus	colaboradores,	porém	é	
extensivo	às	demais	áreas	do	CEAL.	

A	 realização	 do	 evento	 se	 dará	 nos	 próximos		
14	 e	 28	 de	 abril	 e	 05	 de	 maio	 de	 2012,	 sempre	 aos	
sábados	às	14	horas.	

Venha	conhecer	a	DAFA!

Também quer anunciar no Raio de Luz?
Entre em contato com a DCOS:

comunicacao@cealdf.org.br

www.cealdf.og.br
Envie também suas sugestões e críticas.
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XVI Semana de Kardec
Tema Central: 70 anos da Obra Paulo e Estevão | Ocorrerá de 16 a 22 de abril

A Caridade

A	caridade	 é	 paciente;	 é	 branda	 e	
benfazeja;	 a	 caridade	 não	 é	 invejosa;	

não	é	temerária,	nem	precipitada;	não	se	enche	
de	orgulho;	não	é	desdenhosa;	não	cuida	de	seus	
interesses;	não	se	agasta,	nem	se	azeda	com	coisa	
alguma;	não	suspeita	mal;	não	se	rejubila	com	

a	injustiça,	mas	se	rejubila	com	a	verdade;	tudo	
suporta,	tudo	crê,	tudo	espera,	tudo	sofre.

Agora,	estas	três	virtudes:	a	fé,	a	esperança	e	a	
caridade	permanecem;	mas,	dentre	elas,	a	mais	
excelente	é	a	caridade.

PAULO, 1ª Epístola aos Coríntios,   
cap. XIII, vv. 1 a 7 e 13

DAtA / horA tEMA EXPosItor: 

segunda-feira 16	de	abril	às	19h30
Palestra	pública

Origem	e	significado	da	Obra	Paulo	e	
Estevão César	Perri	de	Carvalho

terça-feira 17	de	abril	às19h30	
Estudo	de	Caso

A	atualidade	do	trabalho	de	Paulo	no		
Centro	Espírita	de	hoje Célia	Rey	de	Carvalho

Quarta-feira 18	de	abril	às	19h30	
Palestra	pública Do	Apóstolo	Paulo	à	Kardec Sérgio	Castro

Quinta-feira

19	de	abril	às15h30
Palestra	pública O	Romance	de	Paulo	e	Abigail Jackson	Moura

19	de	abril	às19h30
Seminário

As	Viagens	de	Paulo	e	o		
Movimento	Espírita Carlos	Campetti

sexta-feira 20	de	abril	às19h30		
Seminário Homeopatia	e	Espiritualidade Javier	Salvador	Gamarra

Domingo 22	de	abril	às	16h30	
Palestra	pública Paulo	-	Trabalho	e	Redenção Sandra	Ventura

sábado (Diretoria de 
Infância e  Juventude  

espírita - DIJE)

21	de	abril	às16h
Seminário

Paulo	e	Estêvão	-	Revelação	da	
Espiritualidade	sobre	os	Jovens	e	o	

Cristianismo
Saulo	César	Ribeiro	da	Silva

Tarde de 
Tortas

Dia 20 de maio  das 18h às 20h 
Local: CEAL

Participe do 
Coral Irmã Sheilla

Ensaios todos os domingos das 17h30 ás 20h
Salão do Refeitório do CEAL

Pré-requisito: 
fazer um curso na Casa ou  

ter conhecimento doutrinario.

Acontece no CEAL

Esperamos por você! Colabore adquirindo seu convite na Livraria



Rayto de luz
Criança evangelizada, humanidade transformada

www.cealdf.org.br - Edição nº XXXIV - Ano X - Abril, Maio e Junho de 2012

Vamos colorir e 
fazer um mundo mais bonito!

Aalma	 que	 viveu	 encarnada	 e	 não	 atingiu	 a	
perfeição	 se	 tornando	 Espírito	 bom	 e	 justo,	

deverá	 se	 submeter	 a	 uma	 nova	 prova.	 E	 essa	 nova	
prova	 é	 a	 reencarnação.	 Ou	 seja:	 o	 Espírito	 deverá	
unir-se	a	outro	corpo	novamente.	

Todos	 nós	 em	 nossa	 existência	 espiritual	 já	
tivemos	 diversos	 corpos.	 Isso	 acontece	 para	 que	
possamos	 amadurecer	 em	 amor,	 até	 que	 não	
mais	 precisemos	 reencarnar,	 pois	 teremos	 nos	
transformado	em	Espíritos	puros.

Por Marisa Alem, O Livro dos Espíritos para 
Infância e Juventude. Vol. I, Cap.IV, a partir de  
o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. 

A Reencarnação
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Ser	jovem	nunca	foi	fácil.	Além	das	mudanças	no	corpo	e	
na	mente,	ainda	há	o	mundo	a	enfrentar,	cheio	de	escolhas	a	
fazer,	pressões	vindas	de	todos	os	lados	e	a	necessidade	diária	
de	se	posicionar	diante	de	variadas	situações	e	atitudes,	sejam	
causadas	por	nós	próprios,	sejam	pelos	outros.

Para	o	Jovem	Espírita,	há	ainda	o	agravante	do	conhecimento	
espiritual	 que	 lança	 sobre	 ele	 o	 peso	 da	 responsabilidade	
consciente	sobre	os	próprios	atos.	Ele	não	pode	alegar	ignorância	
quando	usa	seu	livre-arbítrio	desajustadamente.

Porém	 anuncia-se	 cada	 vez	mais	 próximo	 o	 advento	 do	
Mundo	de	Regeneração.	Os	espíritos	infelizes	e	persistentes	no	
atraso	espiritual	continuam	sob	o	engano	de	que	dominarão	
ainda	 por	 longo	 tempo	 o	 nosso	 querido	 planeta.	 Assim	
acreditam,	porém	não	conseguem	enxergar	que	a	Misericórdia	
Divina	 dá	 as	 últimas	 chances	 para	 o	 arrependimento	 e	 a	
oportunidade	para	 a	mudança	de	 conduta	 antes	do	degredo	
desses	mesmos	 espíritos	para	outros	planetas	que	 estejam	de	
acordo	com	o	nível	evolutivo	em	que	estão.

Infelizmente	esses	irmãos,	ainda	cegos	pelo	orgulho	e	egoísmo,	
acabam	por	perder	oportunidade	valiosa,	seja	como	encarnados	
ou	 desencarnados.	 Principalmente	 na	 figura	 da	 juventude	 que	
tem	 sido	 alvo	 dos	 piores	 ataques	 e	 nessa	 situação	 acabam	 por	
influenciar-se	 e	 consorciar-se	 em	 atitudes	 e	 atos	 que	 resultam	

em	 tristes	 e	 violentos	 acontecimentos	
noticiados	todos	os	dias.	

Manoel	 Philomeno	 de	
Miranda,	 no	 livro	 Transição	
Planetária,	 nos	 explica	

também	que	há	 influenciações	
sutis:	 “Não seja de surpreender 
a debandada de gerações novas 

para as músicas de sentido 
infeliz, nos bailes de procedência 
primária e sensualidade, onde a 

perversão dos sentidos é a tônica e 
o estímulo à violência, à rebeldia, 

à agressividade constitui o 
panorama da revolta, afinal 

contra o que?”.
O	 ataque	

veemente	 chega	 a	 ponto	 de	 confundir	 pais	 e	 educadores	 no	
sentido	de	propiciar	dificuldade	em	encontrar	o	modelo	ideal	
e	o	melhor	exemplo	a	ser	seguido.	E	“os jovens, principalmente, 
sem lideranças dignas nem diretrizes de equilíbrio, passaram a 
ser as vítimas selecionadas pela sua representação de herdeiros do 
futuro”,	afirma	Miranda.

Como	vemos,	seja	atacando	a	integridade	física	e	mental	
do	 jovem,	 seja	 influenciando	 as	 tais	 celebridades	 da	 mídia	
“formadoras	de	opinião”,	ou	mesmo	alimentando	a	dúvida	e	o	
descaso	por	aqueles	que	educam	e	cuidam	(chegando	à	violência	
física	 deliberada)	 e	 contra	 os	 representantes	 das	 profissões	
anônimas	e	dignas,	o	ataque	à	juventude	que	herdará	a	“Terra	

“É	através	da	evangelização	que	o	Espiritismo	desenvolve	
seu	mais	valioso	programa	de	assistência	educativa	ao	homem.

A	escola	de	letra	continua	a	informar	e	instruir	a	fim	de	
que	a	Ciência	se	fortaleça	no	seio	da	coletividade.	Entretanto,	
é	a	educação	religiosa	que	vem	estimulando	a	moral	ilibada	
de	modo	a	libertar	a	criatura	despertada	e	vigilante	junto	aos	
imperativos	da	vida.

Aliando	sabedoria	e	amor,	nós	alcançaremos	equilíbrio	
em	nossa	tarefa	educativa.

Eduque-se	 o	 homem	 e	 teremos	 uma	 terra	
verdadeiramente	transformada	e	feliz!

Contemplamos,	 assim	 com	 otimismo	 e	 júbilo,	 o	
Movimento	Espírita	espraiando-se,	cada	vez	mais	nos	desideratos	
da	evangelização,	procurando,	com	grande	empenho,	alcançar	o	
coração	humano	em	meio	ao	torvelinho	da	desenfreada	corrida	
do	século...	Tão	significativa	semeadura	na	direção	do	porvir!

Mestres	e	educadores,	preceptores	e	pais	colaboram,	ao	lado	
uns	dos	outros,	em	meio	às	esperanças	do	Cristo,	dinamizando	
esforços	em	favor	de	crianças	e	jovens,	na	mais	nobre	intenção	
de	aproximá-los	do	Mestre	e	Senhor,	Jesus.	[...]”

Guillon ribeiro
revista reformador de Março/2012

O Jovem de Bem

Opinião dos Espíritos sobre a 
Evangelização

“Antes, porém, de chegar esse momento, a violência, a 
sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingirão 
níveis dantes jamais pensados, alcançando o fundo do poço, 
enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos 
bipolares de conduta, as cardiopatias, os cânceres, os vícios e 
os desvarios sexuais clamarão por paz, pelo retorno à ética, à 
moral, ao equilíbrio. (...) Como em toda batalha, momentos 
difíceis surgirão exigindo equilíbrio e oração fortalecedora, 
os lutadores estarão expostos no mundo, incompreendidos, 
desafiados por serem originais na conduta, por incomodarem 
os insensatos que, ante a impossibilidade de os igualarem, 
irão combatê-los, e padecendo diversas ocasiões de profunda e 
aparente solidão... Nunca, porém, estarão solitários, porque a 
solidariedade espiritual do Amor estará com eles, vitalizando-os 
e encorajando-os ao prosseguimento.”

Manoel Philomeno de Miranda

que	o	Senhor	vosso	Deus	Vos	dará”	é	reiterado	e	incessante.
Por	 isso	 mesmo,	 é	 importante	 que	 o	 jovem	 espírita,	

consciente	 do	 seu	 dever	 cristão,	 tenha	 o	 olhar	mais	 crítico	
e	 criterioso	 sobre	 a	 vida	 e	 as	 vivências	 que	 tem	 fora	 da	
Casa	 Espírita.	 Sendo,	 acima	 de	 tudo,	 o	 “jovem	 de	 bem”	 e	
auxiliando	 àqueles	 que	 resvalam	 na	 estrada	 tortuosa	 dos	
modismos	 e	 costumes	 exigidos	 para	 a	 ideal	 aceitação	 e	
inclusão	 em	 determinados	 grupos	 de	 amigos,	 que	 mais	
deveriam	ser	chamados	grupos	de	obsessores	que	influenciam	
e	são	influenciados	uns	pelos	outros.	

Muita Paz.

Luz na Mocidade


