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13 – Que vos direi, que já não conheçais, dos mundos de expiações, pois que basta considerar a Terra
que habitais? A superioridade da inteligência, num grande número de seus habitantes, indica que ela não
é um mundo primitivo, destinado à encarnação de Espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador. Suas
qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os
numerosos vícios a que se inclinam são o indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os
colocou num mundo ingrato, para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da
vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma
falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o
caminho da reabilitação; só a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo-lhe a causa. (Allan
Kardec)
Dia 1º, aos 100 anos de idade, retornou à Pátria Espiritual Jorge Andréa dos Santos.
Nascido no dia 10 de agosto de 1916, psiquiatra, pesquisador, conferencista e
escritor, contribuiu de forma significativa com o Movimento Espírita no Brasil. Foi
Presidente de Honra do Instituto de Cultura Espírita do Brasil (ICEB) e é autor de
mais de trinta livros dedicados à área científica da Doutrina Espírita.
Registramos aqui nossa homenagem e nosso agradecimento!
No dia 31 de janeiro, a Mansão do Caminho recebeu o médium espírita Divaldo Franco para
lançamento de seu novo livro “Vivências do amor em família”, organizado por Luiz Fernando
Lopes.
Saiba mais: www.facebook.com/MansaoDoCaminho
(copie o link e cole em seu navegador)
“Meus bem-amados, não creais em qualquer Espírito; experimentai se os Espíritos são de Deus,
porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. (S. JOÃO, Epístola 1a, cap. IV, v. 1.)
O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos Cristos e de falsos profetas, que se
encontram, não entre os homens, mas entre os desencarnados: a dos Espíritos enganadores, hipócritas,
orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da Terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para,
sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. O
Espiritismo nos oferece os meios de experimentá-los, ao indicar as características pelas quais se
reconhecem os bons Espíritos, características sempre morais e jamais materiais. (Ver o Livro dos
Médiuns, Caps. 24 e seguintes.)
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18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - “Parábolas de Jesus”
Palestrante: Eliana Gaudenzi (C.I.T)
19h30m - Aplicação de passes e irradiações
20h às 21h20m - Educação Mediúnica (todos podem participar do 1º momento (estudo teórico)
18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - Palestra: “Pensamentos, Emoções e Jesus”
- Palestrante: Rogério Carracena (C.E. Isabel, A Redentora – Teresópolis)
19h30m - Aplicação de passes e irradiações
20h20m às 21h30m – Desobsessão (reunião privativa)
18h - Harmonização do Ambiente
18h30m - Pinga Fogo
Convidada: Valéria Ventura (SEAE – Guapimirim)
19h30m - Aplicação de Passes e Irradiações
20h20m as 22h - Cabine de Saúde
18h - Harmonização do Ambiente
18h30m -"Livro dos Espíritos": 536 a 540 - Ação dos Espíritos nos fenômenos da Natureza
19h10m - "Evangelho Segundo o Espiritismo": Cap. IV - 1 a 9: - Ressurreição e reencarnação
19h30m - Aplicação de passes e irradiações
Obs.: Não haverá segundo momento.
A PARTIR DE MARÇO RETORNAREMOS AO HORÁRIO NORMAL DE INICIO: 17h30m !

“...É lamentável que na época atual, quando os conhecimentos novos felicitam a
mentalidade humana, fornecendo-lhe a chave maravilhosa dos seus elevados destinos,
descerrando-lhe as belezas e os objetivos sagrados da Vida, se verifiquem excessos
dessa natureza entre as sociedades que se pavoneiam com os títulos de civilização...”
(Opinião de Emmanuel sobre o Carnaval, por Chico Xavier)

A Síndrome do Melindre”
(Chico Xavier)

“Os melindres são os verdadeiros fantasmas de um Centro Espírita. Associado às mágoas e
ressentimentos, contribuem para fragilizar os laços humanos. Kardec nos falou, em dois momentos, sobre
esse fantasma. Destacamos, primeiramente, o escrito em Obras Póstumas (1ª Parte – O Egoísmo e O
Orgulho): "A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros. Julgando-se
com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos."
Obviamente, Kardec relaciona o melindre como decorrência do orgulho ferido, associado a um sentimento
de inflação do ego. Num segundo momento, em discursos pronunciados nas Reuniões Gerais dos
Espíritas de Lyon e Bordeaux afirma: "Há, ainda, aqueles cuja susceptibilidade é levada ao excesso; que
se melindram com as mínimas coisas, mesmo com o lugar que lhes é destinado nas reuniões, se não os
põem em evidência... Quando a pessoa se sente melindrada, deve se questionar sobre isso. O certo é
que o melindre está associado, no mínimo, a três elementos básicos: orgulho ferido, insegurança pessoal
e baixa autoestima. Dessa forma, o melindre seria um primeiro estágio de outros sentimentos que poderão
se seguir, como a mágoa, o ressentimento, a raiva e até a agressividade.... No grupo espírita não é
razoável, diante de algo que esteja errado, fazer-se silêncio, simplesmente, para não "melindrar" este ou
aquele. O compromisso maior de todos é com a Doutrina Espírita em primeira instância, e com a
instituição em segunda... Torna-se necessário pensarmos sobre os limites da "tolerância" no âmbito das
Casas Espíritas.... Não se deve comprometer a Causa simplesmente para atender aos caprichos de
alguém. Uma orquestra necessita, para o grande concerto, estar o mais bem afinada possível. Aquele
candidato a músico que não aprendeu a tocar para estar em sintonia com o conjunto não poderá participar
diretamente do concerto... A psicanalista Maria Rita Kehl, em seu livro sobre o assunto, analisa o que
denomina de "ganhos subjetivos do ressentimento". Para ela, o ressentido é um vingativo não declarado.
Mas também é alguém que atribui sempre a um outro a culpa por seus agravos. O ressentido assume
papel de vítima e, com isso, foge das responsabilidades que cabem no processo. Aí estão os ganhos do
ressentimento! ...
(Do livro: A convivência na Casa Espírita: reflexões e apontamentos com base nas instruções de Allan
Kardec, de Jerri Roberto Almeida.Porto Alegre: Editora Francisco Spinelli, 2ª ed, 2011).
Obs.: Colocamos aqui apenas parte do texto.

ATIVIDADES DAS QUARTAS-FEIRAS
18h - Reunião Mediúnica (privativa)
19h - “O Livro dos Espíritos“
19h30m - “O Evangelho Segundo o Espiritismo”
20h - Livro “Entre a Terra e o Céu (André Luiz)

A partir das 19h. Você pode frequentar os três estudos ou
apenas um deles.

CINCO ENCARNAÇÕES DE ALLAN KARDEC
www.redeamigoespirita.com.br

TRAJETÓRIA DE ALLAN KARDEC: Vejamos a trajetória do Espírito Allan Kardec, a quem seremos
eternamente gratos pelo muito que nos deixou, com o brilhantismo da sua missão: 1 - ANO 531 A.C.
(vinte e quatro séculos antes de 1869) - Ser extraterreno num planeta da Constelação de Órion. 2 - ANO
58 a. C. - 44.a.C. (faixa que vai desde a chegada de Júlio César à Gália, até a sua morte): Allan Kardec,
sacerdote druida, na Gália, hoje, França. 3 - ANO 30 A 37 (faixa que vai do início do ministério de Jesus
até sua crucificação): Quirílius Cornélius, centurião romano, em Jerusalém, Palestina, hoje, Israel. 4 ANO 1369 A 1415 (faixa aproximada, pois não é absolutamente certa a data de 1369): Jan Huss, filósofo,
reformador religioso, na Boêmia, hoje República Tcheca. 5 - ANO 1804 A 1869: Hippolyte Léon Denizard
Rivail, pedagogo, em Lyon, na França. Para que um Espírito alcance a evolução de Allan Kardec são
necessárias várias encarnações. E assim o foi. Antes de renascer pela última, em Lyon, no ano de 1804,
o que se sabe é o que o codificador fora um sacerdote druida, na Gália antiga, ao tempo em que Júlio
César imperava no mundo. Essa notícia quem nos dá é Henri Sausse, o maior biógrafo de Kardec, seu
contemporâneo. As duas outras biografias são muito curtas e pouco nos dizem de Kardec; uma de
Camille Flammarion, constante do discurso que pronunciou à beira do túmulo do mestre (Obras
Póstumas, da FEB); e a outra, divulgada pela Revue Spirit, de maio de 1869. Henri Sausse fez excelente
trabalho, agora inserido na obra "O que é o Espiritismo?", edição da FEB. Vejamos o que afirma Henri
Sausse: -"Uma noite, seu Espírito, Z, deu-lhe por um médium, uma comunicação toda pessoal, na qual
lhe dizia, entre outras coisas, tê-lo conhecido em precedente existência, quando ao tempo dos druidas.
Vivia junto nas Gálias, ele se chamava, então, Allan Kardec, e como a amizade que lhe havia votado só
fazia aumentar, prometia-lhe esse Espírito secundá-lo na tarefa muito importante a que ele era chamado
e que facilmente levaria a termo". Isso ocorre na casa de Emille Charles Baudin, e Z, como se sabe, era
a abreviatura de Zéfiro. Naquela época, nas Gálias, Allan Kardec era superior a Zéfiro, na hierarquia
sacerdotal. Em termos de evolução espiritual, Kardec também lhe estaria acima, conforme se lê em
Obras Póstumas...
(copie o link que se encontra abaixo do título e cole em seu navegador para acessar a reportagem
completa)

No dia 20 de fevereiro de 1822, desencarna, em Salvador, Joanna de Ângelis
Aconselhamos a leitura do livro “A Veneranda Joanna de Ângelis”, autoria de
Celeste Santos e Divaldo P. Franco, a disposição no formato PDF em:
http://bvespirita.com/A%20Veneranda%20Joanna%20de%20Angelis%20(Cele
ste%20Santos%20e%20Divaldo%20Franco).pdf
Para sua segurança copiar o link e colar em seu navegador

