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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)
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Mensagem ao Espírita
Comunicação recebida no Salão  

André Luiz dia 31/03/2017, durante a  
Reunião mediúnica coletiva.

Pai de amor e bondade, abençoe a 
cada um de nós com sua divina luz 
de paz, amor e felicidade.

Deus, nosso amado Pai, criou cada um de 
nós simples e ignorantes e nos deu as mesmas 
oportunidades e meios de crescermos e 
evoluirmos, pois o destino de cada um de nós 
é a perfeição: “Sede perfeitos como perfeito é o 
vosso Pai Celestial”.

A perfeição de que fala o divino amigo, é 
aquela que devemos almejar, pois nunca seremos 
iguais ao Pai, mas temos o compromisso conosco 
mesmos de sermos melhores a cada dia, até 
chegarmos ao mais alto grau de nossas virtudes, 
como nosso Irmão Maior, que veio nos dar o 
exemplo, veio nos mostrar o caminho, veio nos 
fortalecer para que possamos continuar nossa 
jornada caminhando sempre, na certeza de que 
dias melhores virão, mas exige o nosso esforço e 
nosso trabalho para que tenhamos o mérito de 
nossas conquistas.

O Evangelho de Jesus é o nosso roteiro divino, 
devemos estudá-lo, compreendê-lo, meditá-
lo e, acima de tudo, colocarmos em prática os 
ensinamentos nele contidos: “Fora da caridade 
não há salvação”.

Sejamos caridosos primeiramente conosco. 
Façamos diariamente a autoanálise recomendada 
por Santo Agostinho, conheçamos a nós mesmos, 
nos felicitando com nossas virtudes e corrigindo 
os erros cometidos. 

“Reconhece-se o verdadeiro espírita ou o 
verdadeiro cristão pelos esforços que faz para 
domar suas más inclinações”. Os benfeitores 
espirituais não estão preocupados com quantas 
vezes caímos, mas por quantas vezes levantamos 
e prosseguimos nossa caminhada.

Quando nos aceitarmos, estaremos aptos 
a auxiliar nossos irmãos, companheiros de 
jornada. Caminhemos juntos, pois o Pai nos 
criou para convivermos uns com os outros, 
auxiliando-se mutuamente.

Sendo fraternos, respeitando a criação 
divina, estaremos em harmonia com o universo 
e, por consequência, estaremos respeitando e 
amando o Criador.

Jesus, em sua bondade, envia-nos, de 
tempos em tempos, amigos benfeitores, que 
vêm nos esclarecer, nos orientar, sobre os 
nossos questionamentos interiores e sobre 
o mundo exterior no qual habitamos. Allan 
Kardec magistralmente codificou todos esses 
ensinamentos e esses estão à disposição de todos 
nós, precisamos então procurá-los e estudá-los.

Não nos esqueçamos da prece, que quando 
proferida do fundo do coração nos põe em 
contato com os benfeitores que vêm nos orientar 
e nos socorrer em nossas dificuldades.

Façamos preces por nós mesmos e por 
todos aqueles que necessitam, pois assim nos 
envolvemos com fluidos salutares, ofertando-nos 
melhoras e permitindo-nos até mesmo curas.

Somos nós os causadores de nossos 
males e somos nós que devemos encontrar o 
medicamento adequado.

Muita paz!
Graças a Deus!
José Dias

VISÃO ESPÍRITA 

Divaldo fala sobre 
o jogo da baleia azul e 

a epidemia de suicídios
Com caráter epidêmico, o suicídio 

alcança índices surpreendentes 
na estatística dos óbitos terrestres, 

havendo ultrapassado o número daqueles 
que desencarnam vitimados pela AIDS.

A ciência, aliada à tecnologia, tem 
facultado incontáveis benefícios à criatura 
humana, mas não conseguiu dar-lhe 
segurança emocional.

Em alguns casos, a comunicação virtual 
tem estimulado pessoas portadoras de 
problemas psicológicos e psiquiátricos 
a fugirem pela porta abissal do suicídio, 
como se isso solucionasse a dificuldade 
momentânea que as atordoa. 

Por outro lado, sites danosos estimulam 
o terrível comportamento, especialmente 
entre os jovens ainda imaturos, que não 
tiveram oportunidade de experienciar a 
existência. De um lado, as promessas 
de felicidade, confundidas com os gozos 
sensoriais, dão à vida um colorido que não 
existe e propõem usufruir-se do prazer até a 
exaustão, como se a Terra fosse uma ilha de 
fantasia. Embalados pelos muito bem feitos 
estimulantes de fuga da realidade, quando 
as pessoas se dão conta da realidade, 
frustam-se e amarguram-se, permitindo-
se a instalação da revolta ou da depressão, 
tombando na trágica desgraça.

Recentemente, a Mídia apresentou 
uma nova técnica de autodestruição, no 
denominado “clube da baleia azul”, no qual os 
candidatos devem expor a vida em esportes 
radicais ou situações perigosíssimas, a fim 
de demonstrarem força e valor, culminando 
no suicídio. Se, por acaso, na experiência 
tormentosa há um momento de lucidez e 
o indivíduo resolve parar é ameaçado pela 
quadrilha de ter a vida exterminada ou 
algum membro de sua família pagará pela 
sua desistência.

O uso exagerado de drogas 
alucinógenas, a liberdade sexual exaustiva 
e as despropositadas buscas do poder 
transitório conduzem à contínua insatisfação 
e angústia, sendo fatores preponderantes 
para a covarde conduta. 

O suicídio é um filho bastardo do 
materialismo, por demonstrar que o sentido 
da vida é o gozo e que, depois, tudo retorna 
ao caos do princípio.

É muito lamentável esse trágico fenômeno 
humano, tendo-se em vista a grandeza da 

vida em si mesma, as oportunidades excelentes 
de desenvolvimento do amor e da criação de 
um mundo cada vez melhor.

Ao observar-se, porém, a indiferença de 
muitos pais em relação à prole, a ausência de 
educação condigna e os exemplos de edificação 
humana, defronta-se, inevitavelmente, a 
deplorável situação em que agoniza a sociedade.

Todo exemplo deve ser feito para a 
preservação do significado existencial, 
trabalhando-se contra a ilusão que domina a 
sociedade e trabalhando-se pelo fortalecimento 
dos laços de família, pela solidariedade e pela 
vivência do amor, que são antídotos eficazes ao 
cruel inimigo da vida – o suicídio!

Artigo do DIVALDO FRANCO  
publicado no jornal A Tarde, coluna Opinião,  

em 20 de abril de 2017.



ASSUNTOS DOUTRINÁRIOS

O que é 
fluidoterapia?

A rigor qualquer passe constitui 
uma terapia fluídica, entretanto, 
o termo fluidoterapia tem sido, 

geralmente, reservado para designar um tipo 
especial de passe, sempre executado por um 
grupo de passistas, com duração um pouco 
maior que a do passe tradicional e que, nor-
malmente, se destina a corrigir irregularida-
des, mais ou menos graves, da estrutura do 
perispírito, que estejam a comprometer seria-
mente a vitalidade e funcionalidade do orga-
nismo do paciente. 

As sessões de fluidoterapia contam 
sempre com a participação de grupos de 
trabalhadores espirituais, os quais, de fato, é 
que realizam fundamentalmente toda a ta-
refa, cabendo aos participantes encarnados 
apenas auxiliar no processo, principalmente 
na dispersão e doação de fluidos. Em mui-
tos casos, são utilizados pela espiritualidade 
equipamentos complexos e sofisticados que 
são aplicados ao paciente. 

A fluidoterapia requer a participação de 
pelo menos três passistas experimentados, 
exigindo-se deles o máximo empenho no 
sentido do condicionamento individual, além 
de uma satisfatória harmonização interior. A 
formação dos grupos de fluidoterapia deve 
ser feita entre os passistas mais dedicados e 
equilibrados da instituição. 

A participação de médiuns videntes ou 
auditivos, quando possível, é sempre muito 
interessante, pois, com isso, o relacionamento 
entre encarnados e desencarnados torna-se 
muito mais fácil e preciso. A indisponibilidade 
de elementos possuidores das mediunidades 
referidas para compor a equipe, ou equipes, 
não deve representar, contudo, impedimento 
para sua formação. Lembremo-nos de que há 
sempre o recurso da intuição.

Referência: GURGEL, Luiz Carlos de M. 
O passe espírita. 5a ed. Rio de Janeiro: FEB, 

2006. - pt. 3, cap. 5

Fonte: Espiritismo de A a Z, no link: 
http://www.sistemas.febnet.org.br/site/az/

AZ-Vocabulos-e-Conceitos.php?CodVo-
c=876&L=1&busca=&CodLivro=
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Brasília realiza a 
10ª Marcha Nacional pela Vida

Também chama a atenção para o 
posicionamento da 1ª Turma do STF, em 
2016, no julgamento de um habeas corpus 
de pessoas responsáveis por uma clínica 
clandestina de aborto. A decisão abriu perigoso 
precedente ao considerar que não seria crime 
o aborto até 12 semanas de gravidez.

Estatuto do Nascituro – A Marcha 
busca a aprovação do Projeto de Lei  
nº 478/2007, mais conhecido como 
Estatuto do Nascituro, que tem por objetivo 
defender os direitos da criança por nascer. 
Esse PL tramita atualmente na Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara dos 
Deputados, tendo já sido aprovado em 
duas comissões.

Os manifestantes também apoiam 
as PECs nº 164/2012 da Câmara e 
nº 29/2015 do Senado, que visam 
acrescentar no artigo 5º da Constituição 
Brasileira a expressão “desde a 
concepção” ao termo “inviolabilidade do 
direito à vida” já existente.

Confira as fotos das 10ª Marcha 
Nacional pela Vida: 

https://www.facebook.com/pg/
brasilsemabortooficial

Fonte: http://brasilsemaborto.org/ 
2017/05/30/brasilia-realiza-10a-

marcha-nacional-pela-vida/

“Vida sim, aborto não!”. Esse 
foi o grito dos participantes 
da 10ª Marcha Nacional pela 

Vida, realizada na tarde do dia 30 de maio, em 
Brasília. Com o tema “Toda a vida é especial”, 
a 10ª edição da tradicional Marcha saiu do 
Museu da República em direção ao Congresso 
Nacional para pedir aos parlamentares e 
ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) 
a defesa da vida desde a concepção.

A manifestação contou com a presença 
de participantes de várias cidades do Brasil. 
Um exemplo foi a caravana de Goiânia que 
veio a Brasília em cinco ônibus. Diversas 
crianças subiram nos carros de som para pedir 
aos ministros do STF que defendam a vida.

Em frente ao Congresso Nacional, 
parlamentares e líderes do movimento 
discursaram. Eles chamaram atenção para 
a estratégia de se recorrer ao Judiciário para 
implantar o aborto no país, já que o Congresso 
não aprova a descriminalização da prática. 

Ações no STF – A manifestação 
questiona duas ações que serão julgadas 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF): a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5581, 
que pede a liberação do aborto em casos 
em que a gestante esteja infectada pelo Zica 
vírus, e a Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF) 442, proposta 
pelo PSOL para que o STF descriminalize o 
aborto até a 12ª semana de gestação.



As nossas queridas Bandeirantes 
estão em festa! 

No dia 11 de setembro foi inaugurada 
a Lojinha Maria Angélica. Foi uma noite de 
muita alegria com a presença da diretoria do 
CEAL e muitos outros frequentadores que 
compareceram para prestigiar.

Com o sucesso da inauguração do Bazar 
Permanente em maio de 2017, a direção da 
Casa tomou a iniciativa de tranformá-lo na 
Lojinha Maria Angélica. 

As Bandeirantes são responsáveis pela 
organização dos materiais com todo o cuidado 
e carinho que o CEAL merece.

A lojinha foi estendida e hoje conta com 
um espaço maior e mais aconchegante. Fica 
localizada à esquerda logo à entrada do Centro.

Na lojinha é possível encontrar roupas, 
sapatos, acessórios e itens para o lar em ótimo 
estado e com um bom preço. 

Parte das peças vendidas são fabricadas 
pelas Bandeirantes, enquanto outra parte é 

recebida por meio de doações. 
Os valores arrecadados na lojinha são 

revertidos para as despesas da Casa.
Compareça e aproveite!

ACONTECE NO CEAL 

CEAL inaugura a Lojinha Maria Angélica
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Seminário 
Jesus e Atualidade

Nos dias 23 e 24 de setembro o Centro Espírita André 
Luiz realizou o Seminário Jesus e a Atualidade, com 
os palestrantes Daniel Campos de Brasília, Cristiane 

Niero do Rio de Janeiro e Marlon Reikdal de Curitiba.
O Seminário apresentou Jesus e o Espiritismo à luz da 

psicologia profunda, propondo a utilização do conhecimento 
psicológico como ferramenta para viver, em essência, a 
proposta de Jesus e do Espiritismo, realizando o ser divino que 
há em cada um de nós, ansiando por realizar-se. 

As Bandeirantes realizam o 
Bazar Natalino 

Irmã Scheilla
De 18 a 22 de novembro, as Bandeirantes realizaram mais 

um belo Bazar Natalino Irmã Scheilla, o dinheiro arrecadado foi 
destinado em favor das obras do Centro Espírita André Luiz.

Veja as fotos da inauguração do Bazar na página do Facebook 
do CEAL:

https://www.facebook.com/cealdf/

Assim, destacaram 
que para realizar o 
ser divino que somos, 
precisamos descobrir 
os caminhos da alma, 
entendê-los e aprender 
como trilhar os caminhos 
descobertos, lidando 
com os contratempos e 
as dificuldades que todo 
viajante encontra em sua 
viagem para dentro.

Se você não 
participou e gostaria 
de assistir as palestras, 
adquira já o DVD duplo, 
que já está disponível.

Veja as fotos 
no Facebook do 

CEAL:
https://goo.gl/

QU5D5A



Rayto de Luz
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ACONTECEU MEAL

COJEDF Regional

O CEAL foi o local de realização da 
Confraternização de Juventudes 
Espíritas do Distrito Federal Re-

gional – COJEDF Regional, das Coordena-
ções Regionais Espíritas – CRE’s 9 e 10. 

No dia 7 de outubro, mais de 60 jovens, 
de 12 a 21 anos, das juventudes dos centros 
espíritas do Guará, Núcleo Bandeirante, 
Riacho Fundo, Candangolândia e Park Way 

participaram de atividades programadas 
especialmente para o evento. A COJEDF 
Regional fez parte dos eventos da Semana 
Espírita do Guará. 

O evento se iniciou com uma 
apresentação musical da Banda Celeste 
e do Grupo de Dança Florescer, seguido 
por apresentações de teatro, aula sobre a 
história dos antecedentes da codificação 

da Doutrina Espírita, almoço com opção 
vegetariana, atividade recreativa e o show de 
encerramento com o artista Denis Soares.

Saiba mais: Este ano o tema da COJEDF 
Distrital foi “Doutrina Espírita: Há 160 anos 
consolando nossas vidas”, e aconteceu 
nos dias 18 e 19 de novembro na Escola 
de Aperfeiçoamento dos Profissionais da 
Educação (EAPE), na 907 Sul. 

Veja todas as fotos e vídeos no nosso Facebook: @mealceal

Criança evangelizada, humanidade transformada

A Mocidade Espírita André Luiz (MEAL) 
está nas redes sociais
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A mocidade do Centro Espírita André Luiz agora está 
conectada no mundo digital. A página no Facebook já 
possui mais de 100 seguidores e traz avisos, recados da 

semana, muitas fotos e informações sobre eventos. 
A página integra os jovens da mocidade, pais, trabalhadores 

e companheiros do mesmo ideal espírita e abre as portas da casa 
André Luiz para todos os simpáticos à doutrina.

No YouTube a MEAL também se faz presente, os vídeos 
produzidos para início e término de semestre são postados no canal, 
além de vídeos especiais feitos para eventos que ocorrem no CEAL.

Para acessar o Facebook busque por @mealceal ou entre no 
link: 

http://facebook.com/mealceal/
Já o canal do YouTube se chama Mocidade Espírita André Luiz 

CEAL-DF, acesse em: https://goo.gl/NuLfEo
Curta, siga e inscreva-se na página e no canal e fique por dentro 

das novidades!

Quer acompanhar tudo o que acontece na Mocidade Espírita André Luiz? Acesse o facebook da MEAL!


