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“Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas 
as  épocas da humanidade.” (Evangelho Segundo o Espiritismo)

Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime: a 
moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar 
os homens e torná-los irmãos; que há de fazer brotar de todos 

os corações humanos a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre 
os homens uma solidariedade comum; de uma moral, enfim, que há de 
transformar a Terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que 
hoje a habitam. É a lei do progresso, à qual a Natureza está submetida, que 
se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer 
com que a humanidade avance.

São chegados os tempos em que as ideias morais hão de 
desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos 
desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as 
ideias de liberdade, suas precursoras. Porém, não se deve acreditar que 
esse desenvolvimento se faça sem lutas. Não, as ideias precisam, para 
atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a 
atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da 
moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes dá 
a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. 

Moisés abriu o caminho; Jesus continuou a obra; o Espiritismo 
a concluirá. 

Um Espírito israelita. (Mulhouse, 1861.)
Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. 1, item 9

20 anos

A Nova Era
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Semear e colher: a reencarnação não erra de endereço
Mensagem recebida dia 13 de maio de 2016 na sala de Psicopictografia, Sala Francisco de Assis do CEAL

Pai de amor e bondade abençoe a cada um de nós 
com sua divina luz de paz, esperança e amor.  
o Pai nos criou simples e ignorantes, mas 

nos deu todos os meios para crescermos e evoluirmos. 
Também nos deu o livre arbítrio para que tivéssemos 
os méritos e deméritos de nossas ações. Por esse 
motivo, cada um de nós só colhe aquilo que semeou. 
Nada nos ocorre ao acaso ou injustamente.

Precisamos ver nossas dificuldades como 
oportunidades de crescimento e elevação. Através 
delas iremos lapidar nossos espíritos para que se 
tornem puros e cristalinos.

“A reencarnação não erra de endereço”. 
Estamos onde precisamos e com as pessoas certas, 
com as quais precisamos nos redimir perante os 
comprometimentos do passado. Aproveitemos todas 
as oportunidades para sermos úteis e perdoarmos 
nossos companheiros de caminhada em seus 
desajustes, pois nós também necessitamos sermos 
perdoados por eles em muitas ocasiões. Somente 

o amor e o perdão nos colocarão em condições de 
encontro com a verdadeira felicidade, aquela que os 
ladrões não roubam e as traças não corroem.

A felicidade é tão procurada por todos nós. 
Percorremos distâncias a fim de encontrá-la e não 
percebemos que ela está dentro de nós mesmos, na 
satisfação de sermos úteis aos nossos irmãos e na 
observância das leis Divinas, pois os benfeitores já 
nos advertiram que só somos infelizes porque nos 
afastamos das leis Naturais que regem todo o Universo.

Deus é Pai amoroso e nos dá quantas oportunidades 
forem necessárias para nos descobrirmos com 
essência divina, permeados de todas as virtudes 
necessárias à nossa elevação, mas que precisam ser 
descobertas e desenvolvidas através de nosso esforço 
pessoal. Nossa evolução é tarefa intransferível, só 
depende de cada um de nós.

Amem para serem amados e felizes.
Graças a Deus.

José Dias



Disse-nos Jesus: “Nisto todos conhecerão 
que sois meus discípulos: se vos 
amardes uns aos outros” (Jo 13:35). 

Neste ensinamento encontramos resumida a lei 
de justiça, amor e caridade. Com sua observância, 
os homens se respeitariam mutuamente, os 
vínculos sociais entre as criaturas seriam mais 
consolidados, as leis mais justas, a convivência 
humana mais pacífica. 

Se nos amássemos uns aos outros, não 
haveria na Terra desrespeito algum entre os seres 
humanos. Cada qual compreenderia os seus 
direitos, os seus limites de liberdade e professaria 
a crença para a qual estivesse inclinado, sem 
embargar ou criticar a crença alheia. os homens 
executariam as leis e as normas que regem a vida 
em sociedade com precisão e naturalidade. 

É preciso reconhecer, porém, que tal estado 
de coisas ainda não se verifica na Terra e é essa 
a razão por que existe ainda tanto desrespeito às 
leis, às crenças religiosas e aos direitos humanos 
no mundo em que vivemos.

Perante as leis, as religiões e os direitos 
humanos em geral, devemos, pois, agir sempre 
cordialmente, mantendo o respeito e a fraternidade 
legítima, como André luiz nos recomenda 
expressamente em seu livro Conduta Espírita, 
psicografado pelo médium Waldo Vieira. Eis 
algumas posturas extraídas da mencionada obra: 

• Respeitar as ideias e as pessoas de todos os 
nossos irmãos, sejam eles nossos vizinhos ou não, 
estejam presentes ou ausentes, sem nunca gerar 
a maledicência; 

• Suprimir toda crítica destrutiva na comunidade 
em que aprendemos e servimos; 

• Perdoar sempre as possíveis e improcedentes 
desaprovações sociais à nossa fé, confessando, 
quando for preciso, a nossa qualidade religiosa, 
principalmente através da boa reputação e da 
honradez que nos compõem o caráter; 

• Cooperar com os poderes constituídos 
e as organizações oficiais, empenhando-nos 
desinteressadamente na melhoria das condições 
da máquina governamental no âmbito de nossos 
próprios recursos; 

• Estimar e reverenciar os irmãos de outros 
credos religiosos. 

Diante do que a lei natural estabelece, não 
é difícil concluir que as causas que geram os 
desrespeitos humanos decorrem da própria 
imperfeição do homem. São as mesmas causas 
que obstaculizam o progresso. E é possível 
encontrar em sua raiz o orgulho e o egoísmo e 
todas as paixões e imperfeições características 
dos espíritos em via de progresso. 

À medida que o homem progride moralmente, 
amplia-se o seu livre-arbítrio e aumenta seu senso 
de responsabilidade. 

o amadurecimento pessoal em torno dos 
deveres morais e sociais – que constituem a 
questão matriz dos direitos humanos legítimos 
– é que possibilitará a necessária mudança, 
quando então se verá na sociedade terrena uma 
maior quota de respeito, não somente às leis, 
mas também às pessoas e a tudo o que interesse 
a elas.
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Respeito às leis, às religiões
e aos direitos humanos
É a falta de amor que gera o desrespeito entre as pessoas.

Trecho do texto Respeito às leis, às religiões e aos direitos humanos de Thiago Bernardes,  
do portal “O Consolador” - http://googlies/qNBgfh



Assuntos doutrinários 

o Espiritismo é a Doutrina que Jesus 
estabeleceu na Terra para liberá-
la das injunções penosas, apesar 

disso, os adversários do bem se organizam 
para desarticulá-la, não mais de fora para 
dentro, através dos antigos inimigos sociais e 
econômicos, religiosos e preconceituosos, mas 
de maneira sutil e cruel, de dentro para fora, 
das suas comunidades que se desestruturam 
mediante as brigas internas, as disputas 
vergonhosas, as acusações recíprocas, os 
orgulhos feridos. 

oh! irmãos da Terra! Que tendes feito do 
manancial sublime da fé libertadora que Jesus 
vos oferece como tocha iluminativa para a 
travessia do vale de sombras no rumo da perene 
madrugada rica de imortalidade?! 

Meditai em torno das comunicações 
sérias dos espíritos felizes que vos advertem, 

mas, sobretudo, daqueles que são sofredores, 
porque fracassaram na carne e retornam de 
alma dilacerada em busca do consolo que 
negaram ao próximo, falando-vos do que a 
todos aguarda após a dissolução da matéria, 
quando não se comporta conforme os padrões 
morais do Evangelho. 

Tende ânimo e estai atentos para as vossas 
responsabilidades, pois conheceis a vida além 
do corpo, e, por mais se prolongue a viagem 
orgânica, momento surge em que se dilui e o 
retorno ao Grande lar é inevitável. 

Sereis convidados a prestardes contas de 
como aplicastes o tempo e o conhecimento, 
de como agistes em relação ao vosso próximo, 
em consequência, a vós mesmos, e à vossa 
consciência, na qual está escrita a lei de Deus, 
que abrirá campo à instalação da culpa e ao 
sofrimento que poderiam ser evitados, se 

Perturbações Espirituais
Manoel Philomeno de Miranda nos alerta, por meio da mediunidade de Divaldo 

Franco, sobre as perturbações resultantes da suprema ignorância que se permitem 
os Espíritos infelizes, na sua inglória luta contra o Mestre Jesus e Sua doutrina, 

especialmente nas Sociedades Espíritas sérias, bem como nos grupamentos 
humanos que se dedicam ao progresso e à felicidade das criaturas.

A perspicácia das trevas
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houvésseis agido de maneira diversa, conforme 
aprendemos todos com a revelação espírita. 

Vigiai as nascentes do coração, de onde 
procedem tanto o bem quanto o mal, conforme 
acentuou Jesus em outras palavras. 

Despertai e reflexionai com mais tento, porque 
o vosso é compromisso de alta responsabilidade, 
por tratar-se do seu caráter imortal. 

Sois espíritos mergulhados na matéria 
temporariamente e deveis ter sempre em conta 
essa questão. Não muitos dão a impressão de 
que viverão no corpo indefinidamente, em caráter 
de exceção, tão presunçosa é a sua sombra. 

Estais sob vigilância de ativos mensageiros 
da Treva, embora vos encontreis amparados 
pelo amor do Mestre inolvidável. Contudo, 
a questão é de sintonia. Como parece mais 
fácil fugir, divergir, ser original, desfrutar 
do prazer imediato do ego, do que ser fiel, 
fraterno, seguir a trilha da verdade, atender 
às necessidades da renúncia, a sintonia com 
as entidades insanas torna-se mais simples 
e imediata. 

Jesus não nos solicitou que vencêssemos 
montanhas e atravessássemos desertos 

inóspitos ou mergulhássemos nos abismos 
oceânicos para servi-lo. Somente nos solicitou 
que nos amássemos, sem desejar ao irmão tudo 
aquilo que não queremos para nós próprios. 

É tão pequena a quota que Ele nos solicitou, 
que não deixa de ser estranhável que nos 
embrenhemos pelo matagal das complexidades 
e desafios, para evitar atender-lhe o apelo doce 
e afável. 

Não temais a morte nem receeis a vida, 
porque uma é continuação da outra, já que estais 
mergulhados no sublime oceano da imortalidade. 

A perspicácia dos vigilantes da impiedade 
acompanha-vos. 

Sede os vencedores do mal, onde quer que 
ele tente se esconder, nas paisagens do vosso 
coração ou nos encantados reservatórios da 
mente. Cantai a alegria de amar e de servir 
à doutrina que vos apresenta a bússola de 
orientação para o porto da plenitude. 

Jesus conduz a barca terrestre e leva-a com 
segurança ao seu destino. 

Divaldo Franco, pelo Manoel Philomeno de 
Miranda, livro Perturbações Espirituais.
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Doe sua voz para o nosso querido Coral e contribua para o equilíbrio das 
vibrações de nossa Casa através das energias do canto.

Lembre-se “Quem canta os males espanta”.
Venha cantar conosco!

O Coral Irmã Scheilla precisa da sua doação



Fique por dentro 7

A Tarde de Tortas Beneficente aconteceu no dia 15 de 
maio e foi um grande sucesso. 

o Centro Espírita André luiz agradece a todos que 
contribuíram, mesmo que indiretamente, para a realização 
dessa belíssima tarde beneficente. Agradece também 
a participação de cada colaborador e frequentador que 
prestigiou o evento, contribuindo para a manutenção da 
nossa Casa e se deliciando com as variedades de tortas 
doces e salgadas. 

A nossa Casa parabeniza as nossas queridas 
Bandeirantes pelo belíssimo trabalho realizado na 
organização deste evento sempre com carinho e dedicação. 

Fica aqui o nosso muito obrigado!!!
Veja as fotos no nosso Flickr: 
https://flic.kr/s/ahskArzsfT

No período de 2 a 5 de julho, aconteceu o Brechó 
Beneficente organizado pelas nossas queridas Bandeirantes.

A sala das Bandeirantes funciona sempre às 
terças-feiras das 13h às 17h. Venha conhecer esse 
belíssimo  trabalho de caridade realizado sempre com 
muito carinho e dedicação.

Veja as fotos do Brechó Beneficente: 
https://flic.kr/s/ahskDAVfVA

Tarde de Tortas Beneficente Brechó Beneficente
Aconteceu no CEAL

Dia 11 de maio, no Salão André luiz, aconteceu no 
CEAl uma noite de palestra diferente com o tema 
“Noite da Mulher Cristã”, foi uma noite festiva e com 
muita música.

Sob a organização da Sílvia 
lucia, da Diretoria de Cultura 
do CEAl, a Noite da Mulher 
Cristã homenageou a mulher 
espírita, que está envolvida nos 
ensinamentos da doutrina e que 
também é mãe, filha e irmã. 

Veja as fotos do evento no 
nosso Flickr: 

https://flic.kr/s/ahskArA5Ue

Noite da Mulher Cristã

Evento realizado pela Diretoria de Assistência e 
Promoção Social - DAPS no dia das mães. 

Veja essas e mais fotos no site do CEAl:
www.cealdf.org.br

Dia das Mães no DAPS



Novidades na DIAE!

A Diretoria de Assistência Espiritual (DiAE) 
é a responsável por atender de forma 
eficiente a todos os que necessitarem 

do amparo espiritual. Nesse sentido, da Diretoria 
ampara, por meio de atendimento individual 
e personalizado, pessoas com necessidades 
de assistência espiritual especializada. E, 
adicionalmente, auxilia no reequilíbrio daqueles 
com dificuldades espirituais em função do 
afloramento da mediunidade ostensiva e na 
formação de futuros médiuns. 

o atual diretor da Assistência Espiritual é 
Marcelo Theodorovicz. E a Diretoria atualmente é 
composta por 5 coordenações: 

- Coordenação de Educação Mediúnica (CEM);
- Coordenação de Acolhimento (CAS);
- Coordenação de Assistência Espiritual (CAE);
- Coordenação de Passe;
- Coordenação da Assistência Físico-Espiritual.
Essas duas últimas coordenações são recentes 

e também são parte do reflexo das mudanças que 
vem ocorrendo na DiAE nos últimos anos. Devido 
à crescente demanda por reequilíbrio espiritual, 
houve necessidade da criação de novas salas com 
horários alternativos. hoje a Assistência Espiritual 
funciona de segunda a segunda.

Entre as mais recentes mudanças está a 
Assistência aos domingos à tarde, no mesmo 
horário da palestra pública e da valorização interior, 
que oferece mais uma opção de horário aos 
frequentadores nos domingos. o mesmo acontece 
às quintas-feiras, no horário da palestra à tarde. 
Atualmente, em todos os horários de palestras 
existe ao menos uma sala de Assistência Espiritual 
dando o apoio necessário aos frequentadores.

outra novidade é a Assistência aos sábados 
pela manhã, no horário da Evangelização e da 
Mocidade, cujo objetivo é dar suporte espiritual às 
crianças e jovens e ao Grupo de pais que também 
frequentam esse horário.

Aquelas pessoas que têm interesse em receber 
algum atendimento na Assistência Espiritual, ou 
aquelas que acham que estão com afloramento 

da mediunidade, precisam apenas procurar o 
Atendimento Fraterno. lá é feito o encaminhamento 
à sala de assistência adequada, por meio do 
diálogo fraterno com o frequentador. E é possível 
tirar qualquer dúvida sobre como se realizam os 
trabalhos da DiAE.

Acontece no ceAL 

Saiba das mudanças na Assistência Espiritual do CEAL

No CEAL existe um trabalho de caridade que faz 
parte da Diretoria de Assistência Espiritual.

gRuPO DE ATENDIMENTO A DOMICÍLIOS
QuARTA-FEIRA, ÀS 14h

o grupo é dirigido por João Dantas e 
hemengarda e se reúne com a finalidade de 
visitar lares de pessoas que precisam de preces 
e passes e não têm condições de comparecer ao 
CEAl por motivo de doença ou alguma debilidade 
comprovada.

Se você gostaria de solicitar uma visita ao seu 
lar, faça sua solicitação na livraria do CEAl ou por 
meio do telefone 3568-8629. 

E se você gostaria de contribuir e fazer 
parte deste grupo, procure por João Dantas ou 
hemengarda, nas quartas, às 14h.

horários da  
Assistência Espiritual

- Domingo: das 08h50 às 11h e das 16h30 às 18h30
- Segunda, Terça, Quarta, Quinta e Sexta-feira: das 
19h30 às 21h30
- Quinta-feira: das 15h às 17h
- Sábado: das 8h30 às 10h e das 16h30 às 18h30 
(apenas para jovens, crianças e grupo de pais)

Por Marcelo Theodorovicz

VOCê
SABIA?
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A prece na
Visão das Crianças

No Evangelho Segundo o Espiritismo, o capítulo 8 “Bem-aventurados os puros de coração” traz 
um importante ensinamento vindo do Cristo: “Deixai vir a mim os pequeninos”, com essas 
palavras, tão profundas na sua simplicidade, Jesus não faz apenas um apelo às crianças, mas 

também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. 
Veja a seguir o conceito de prece dos evangelizandos do iii Ciclo da Evangelização do CEAl, são 

conceitos trazidos por crianças de 11 a 12 anos:

“Deus não perdoará apenas se falarmos, ele 
nos perdoará se realmente nos arrependermos dos 
nossos erros. Se a prece é ardente, sincera, pode 
chamar ajuda dos bons espíritos, a fim de lhe sugerir 
bons pensamentos e lhe dar a força do corpo e da 
alma que necessita.

A prece do coração é tudo, a dos lábios não é 
nada!” (Sofia, Camila e Diogo).

“A prece torna melhor o homem? Sim, pois 
aquele que ora com fé e confiança se faz mais forte 
contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons 
espíritos.

Como é que certas pessoas que oram muito são 
de mau caráter, invejosas, carentes de benevolência 
e até algumas vezes viciosas? O essencial não é 
orar muito, mas orar bem”.

“O homem atrai bons espíritos, assim ele 
adquire a força para vencer as dificuldades e voltar 
ao caminho reto. Também pode desviar de si o mal 
que atrai pelos erros que comete.

Não adianta nós fazermos uma oração, sem 
que não possamos nos concentrar em Deus. Se 

tivermos fazendo uma prece e se o pensamento 
estiver em problemas financeiros, familiares, etc. 
não é uma prece. E quando a fazemos tem que ser 
com o coração e não só da boca para fora, pois é a 
intenção que vale”.

“Na prece podemos agradecer, louvar ou pedir. 
Agradecer por estar mais um dia na Terra, louvar 
por tudo que é perfeito na natureza e pedir mais 
amor, paz e saúde. Devemos acrescentar também 
que a prece transforma pessoas.

A prece sempre que feita, mesmo que não 
saibamos fazê-la de forma correta, irá agradar a 
Deus, mesmo que seja apenas uma frase”.

“A prece pode ser feita de maneiras diferentes. 
Por agradecimento, por um objeto perdido ou por 
um livro. Podemos orar por nós mesmos ou por 
espíritos reencarnados, pelos familiares ou por 
outros seres. A prece é um socorro que nunca é 
recusado. Geralmente são feitas encaminhando a 
Jesus ou a Deus.

A prece não muda os desígnios de Deus, mas a 
alma pela qual se ora experimenta alívio”.

por Virgínia Costa



Parábolas na Visão Espírita

Por Denise Daldegan
Consertando o Mundo
Certo cientista vivia preocupado com os 

problemas do mundo e estava resolvido 
a encontrar meios de melhorá-los. Para 

isso, passava dias em seu laboratório em busca de 
respostas para suas dúvidas. Um belo dia, recebeu 
no seu trabalho a visita de seu filho de 7 anos. Porém, 
a criança não parava quieta nem por um minuto, 
mexia em tudo e o pai, não conseguindo detê-lo, teve 
uma ideia: ao ver uma revista onde tinha um mapa 
do mundo, disse ao filho: 

– Você gosta de quebra-cabeça? Então vou lhe 
dar o mundo para consertar. 

Cortou o mapa em pedaços e deu ao menino, 
dizendo-lhe que o consertasse, mas sozinho. Pelos 
seus cálculos, o filho levaria o dia inteiro para fazê-lo.

Depois de uma hora, o menino o chama 
calmamente: 

– Papai, já consertei o mundo. 
o pai, a princípio, não deu crédito ao filho. Seria 

impossível na sua idade conseguir recompor um 
mapa que jamais havia visto. relutante, foi ver. E para 
sua surpresa, todos os pedaços estavam colocados 
nos devidos lugares.

Como seria possível? Um menino tão pequeno 
seria capaz de tal feito? Curioso e intrigado, o pai 
perguntou: 

– Filho, se você não sabia como era o mundo, 
como conseguiu montá-lo?

Ao que o menino respondeu: 
– Papai, eu realmente não sabia, mas quando 

você tirou o papel da revista para recortá-lo, percebi 
que do outro lado tinha uma figura de um homem. 
Quando você me deu o mundo para consertar, eu 
tentei, tentei e não consegui. Foi aí que me lembrei 
do homem. Virei os pedaços e conseguir consertar 
o homem, que eu sabia como era. Quando consegui 
consertar o homem, virei a folha e vi que havia 
consertado o mundo!!!

Autor desconhecido
* * *

 Queridos irmãozinhos, essa parábola nos 
traz claramente a mensagem de que consertando o 
homem conseguiremos consertar o mundo, porque 
não é o mundo que estraga o homem e sim o 
contrário: é o homem que fere diretamente o mundo 
em que vive.

 o Evangelho Segundo o Espiritismo, em seu 
capítulo XXiii, o qual trata o tema “Não vim trazer 
a paz, mas a divisão”, nos mostra claramente que 
vivemos atualmente uma divisão religiosa e moral. 
lá avisa que chegará o dia em que estaremos 
finalmente cansados desse combate sem resultados, 
que traz unicamente a desolação e a perturbação até 
mesmo no meio familiar. 

E, assim, os homens reconhecerão onde estão 
os verdadeiros valores com relação a este mundo 
e ao mundo espiritual e todos, então, erguerão a 
bandeira da caridade. E, enfim, as coisas serão 
restabelecidas na Terra, de acordo com a verdade e 
a moral de Cristo.

Para Colorir


