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                          EDITORIAL 
 
           Depois da comemoração de mais um aniversário da 
nossa Casa, este é o primeiro número que escrevemos para os 
nossos leitores achando por bem, portanto, recordar o que foi 
aquela comemoração para todos os que não estiveram presentes. 
 
                  Pela primeira vez, não nos preocupámos em convidar 
nenhum orador: se, no ano transacto a palestra foi dividida pelos  
oradores do Centro, este ano resolvemos que… não ia haver 
palestra! E assim aconteceu, mesmo porque anunciáramos duas 
surpresas e elas iriam, com certeza, preencher o espaço dedicado à 
mesma. 
 
                  E, quando chegou o dia, logo quem entrou deparou 
com a surpresa número um: uma exposição de pintura mediúnica, 
da escola que, na COMUNHÃO, já dura há 3 anos. Silenciámos 
até àquele dia porquanto no início, quando tudo começou, houve 
umas quantas vibrações e comentários menos sãos com os quais 
quisemos terminar radicalmente. E, num aparte temos que dizer: 
não compreendemos a atitude de terminadas pessoas que, 
firmando-se espíritas agem em tudo de maneira contrária àquilo 
que a Doutrina nos ensina… e se ela, a Doutrina, veio para a 
transformação do Homem, que justificação dão aqueles que, ao 
longo dos tempos, frequentando um Centro Espírita, mantêm ainda 
os mesmos vícios e sentimentos que não procuraram eliminar ou 
purificar? 
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           Esta é uma atitude que nos entristece, dentro do 
Movimento, quando observamos o comportamento de uns e 
outros, mas… passemos à frente! 
 
           Os frequentadores, depois dos hinos novos que sempre 
ensaiamos para o dia do aniversário, e das palavras da Direcção, 
foram presenteados com a representação de uma pequena peça de 
teatro – a  primeira que apresentámos, pelos jovens de então, em 
1986, num Encontro Nacional de Jovens Espíritas, em Viseu. E foi 
a boa vontade de todos os participantes que ajudou a que assim 
acontecesse, pois só houve a possibilidade de se realizarem três 
ensaios… 
 
           Nas palavras que a Direcção dirigiu aos presentes, foi 
anunciada a segunda surpresa: a da criação do nosso site, na 
Internet, e que passou, desde aquele dia, a poder ser consultado em 
 
                                 www.comunhaolisboa.com  
 
           Depois do aniversário, e nos dias que se sucederam, 
podemos constatar como as trevas não querem nada que lhes faça 
sombra ou que, de uma e outra maneira, possa levar luz e 
esclarecimento a uns e a outros. Mas explicamos: 
 
           Todo o trabalho da criação do site foi feito pelo nosso 
Irmão Rolin e pelo seu filho, João, dedicado à informática. O 
computador é o do Rolin e logo após os primeiros dias ele avariou, 
foi preciso desmontá-lo para descobrir a avaria… Entretanto, o 
João, tem um acidente de moto, parte o pulso direito, e lá ficamos 
nós sem técnico, sem computador e com trabalho amontoado para 
acrescentar ao site… quando puder ser! 
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           A alegria que sentimos, fosse com a exposição dos 
trabalhos mediúnicos, fosse com a criação do site, foi 
incomparável. Como reconhecemos que nada fazemos sem o 
auxílio Divino através dos Guias que nos orientam e sustentam, 
concluímos – com um bocadinho de orgulho, daquele que 
confessamos sem vergonha – que se tal aconteceu foi por 
merecermos a confiança de quem nos auxilia e, ainda, e com 
certeza, como um incentivo a fazermos sempre MAIS e 
MELHOR! 
 
           Então, é isso que nos propomos no “reinício” do novo ano, 
já a partir de 1 de Setembro e, para o fazermos, contamos com a 
presença de todos os nossos colaboradores, sócios, amigos e 
simpatizantes. 
 
           Até lá, e aproveitando os poucos dias que faltam para o 
início de Setembro desejamos boas férias, para todos os que as 
estejam ainda a gozar… e umas boas férias são sempre com Jesus 
no coração! 
 
           Boas férias para todos – e, quando voltem, depois de um 
descanso merecido depois de um período de intenso trabalho e 
preocupações, possa cada um recomeçar com alegria, saude e boa 
disposição! 
 
 
                                                              A DIRECÇÃO 
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           PALAVRAS DE KARDEC 
 
                               (Carácter da Revelação Espírita) 
                                                     (Conclusão) 
 
           Sem a preexistência da alma, a doutrina do pecado original 
não seria somente inconciliável com a justiça de Deus, que 
tornaria todos os homens responsáveis pedla falta de um só, mas 
seria um contra senso, e tanto menos justificável quanto, segundo 
essa doutrina, a alma não existia na época em que se pretende 
fazer remontar-lhe a responsabilidade. Com a preexistência, o 
homem traz, ao renascer, o germe das suas imperfeições, dos 
defeitos de que não se corrigiu, que se traduzem pelos instintos 
nativos, e propensões para tal ou qual vício. É esse o seu 
verdadeiro pecado original, de que sofre naturalmente as 
consequências, mas com esta diferença capital: suporta a pena das 
suas próprias faltas, e não as de outrem; e com esta outra 
diferença, ao mesmo tempo animadora e soberanamente justa: 
cada existência lhe oferece os meios de resgate, pela reparação, e 
do progresso, quer despojando-se de alguma imperfeição, quer 
adquirindo novos conhecimentos, e assim até que, estando 
suficientemente purificado, não tenha mais necessidade da vida 
corporal, e possa viver exclusivamente da espiritual, eterna e bem 
aventurada. 
 
           Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz, 
ao renascer, qualidades inatas, como o que progrediu 
intelectualmente traz ideias inatas. Identificado com o bem, 
pratica-o sem esforço, sem cálculo e, por assim dizer, sem pensar. 
Aquele que é obrigado a combater as suas más tendências, vive 
ainda em luta contra elas; o primeiro já venceu, o segundo procura 
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vencer. Existe, pois, a virtude original, como existe o saber 
original, e o pecado, ou antes, o vício original. 
 
           O Espiritismo Experimental estudou as propriedades dos 
fluidos espirituais e sua acção sobre a matéria. Demonstrou a 
existência do perispírito, suspeitado desde a Antiguidade e 
designado por Paulo sob o nome de corpo espiritual, isto é, corpo 
fluídico do Espírito, depois da destruição do corpo tangível. Hoje 
sabemos que esse invólucro é inseparável do Espírito; forma um 
dos elementos constituintes do ser humano, é o veículo da 
transmissão do pensamento, e, durante a vida do corpo, serve de 
laço entre o Espírito e a matéria. O perispírito representa 
importantíssimo papel no organismo e numa multidão de afecções, 
que se ligam à fisiologia assim como à psicologia. 
 
           O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos 
espirituais e dos atributos fisiológicos da alma, abre novos 
horizontes à Ciência, e fornece a chave de inúmeros fenómenos 
incompreendidos, até então, à mingua dos conhecimentos da lei 
que os rege – fenómenos negados pelo materialismo, por se 
prenderem à espiritualidade, e qualificados como milagres ou 
sortilégios por outras crenças. Tais são, entre outros, os fenómenos 
da vista dupla, da vista à distância, do sonambulismo natural ou 
artificial, dos efeitos físicos, da catalepsia e da letargia, da 
presciência, dos pressentimentos, das aparições, das 
transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das 
curas instantâneas, das obsessões, etc.. Demonstrando que esses 
fenómenos repousam em leis naturais, como os fenómenos 
eléctricos, e as condições normais em que se devem reproduzir, o 
Espiritismo destrói o castelo do maravilhoso e do sobrenatural, e, 
por conseguinte, a fonte da maior parte das superstições. Se faz 
crer na possibilidade de certas coisas encaradas por algumas 
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pessoas como quiméricas, também impede de crer em muitas 
outras, cuja impossibilidade e insensatez demonstra. 
 
           O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, 
vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver, pelas novas 
leis da Natureza, que revela, tudo quanto o Cristo disse e fez; 
elucida os pontos obscuros do ensino cristão, de tal sorte que 
aqueles para quem eram ininteligíveis certos passos do Evangelho, 
ou pareciam inadmissíveis, os compreendem e admitem, sem 
dificuldade; com o auxílio desta doutrina vêem melhor o seu 
alcance e podem distinguir entre a realidade e a alegoria. O Cristo 
parece-lhes maior; já não é simplesmente um filósofo, é um 
Messias divino. 
 
           Demais, se considerarmos o poder moralizador do 
Espiritismo, pelo fim que aponta a todas as acções da vida, pelas 
consequências do bem e do mal que faz sentir, pela força moral, 
coragem e consolações que traz nas aflições, pela inalterável 
confiança no futuro, pela perspectiva de se ter perto de si os seres 
a quem se amou, a segurança de os rever, a possibilidade de se 
entreter com eles; enfim, pela certeza de que tudo quanto se fez, 
quanto se adquiriu em inteligência, sabedoria, moralidade, até à 
última hora da vida, não está perdido, mas tudo serve ao 
adiantamento pessoal, reconheceremos que o Espiritismo realiza 
todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. 
Ora, como é o Espírito de Verdade que preside ao grande 
movimento da regeneração, a promessa da sua vinda acha-se por 
essa forma realizada, porque, de facto, é ele o verdadeiro 
Consolador. 
 
                                                                  ALLAN KARDEC 
 
In:  A GÉNESE,  final do capítulo I, nºs. 38 a 42 inc.; ed. Brasileira OPUS). 
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           A DIFÍCIL QUEBRA 
            DE   PARADIGMAS 
 
                                                                   “(…)Se alguém está em Cristo, nova 
                                                criatura é: as coisas velhas já passaram; eis que 
                                                tudo se fez novo”. – Paulo. (II Cor., m. 5:17) 
 
           Escrevendo aos efésios, o Doutor Tarsense aconselhou: 
“ (…) Quanto ao trato passado, que vos despojeis do velho homem 
que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis 
e vos revistais do novo homem…” 
 
           Não é fácil vencer as idiossincrasias, derrubar o 
misoneísmo onipresente, romper com os velhos e viciosos hábitos 
e sair do letargo da ignorância para os altiplanos do amor e do 
conhecimento, haja vista que inúmeras criaturas pagaram com a 
própria vida o atrevimento de investir contra o “status quo”. Mas, 
não falece dúvida que foi graças a esses nobres, intemeratos e 
intimoratos vanguardeiros que a Humanidade pôde avançar, em 
todos os tempos, nas leiras do progresso. As pedras que lhes foram 
atiradas inicialmente serviram para construir-lhes, empós, o 
pedestal do reconhecimento, da gratidão… Sem embargo, nenhum 
dos grandes vexilários que inscreveram seus nomes na História da 
Humanidade logrou ser maior que o Homem de Nazaré. Este, sim, 
transformou, de maneira singular, o modus vivendi de quem O 
conheceu e se deixou mimetizar por Sua Mensagem inigualável, 
sublime, alcandorada… 
 
           Segundo o Mestre Lionês (1), “(…) desacordos e deceoções 
sempre existiram quando se tratou do estabelecimento de uma 
ideia nova, pois é impossível que, no início de uma doutrina, tão 
importante, sobretudo quanto a do Espiritismo, mesmo todos 
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aqueles que se declaram dela partidários, compreender-lhe a 
importância, a gravidade e as consequências. É preciso, pois, 
esperar encontrar através da rota das pessoas que nele não vêem 
senão a superfície, ambições pessoais, aqueles para quem é um 
meio antes de uma convicção do coração, sem falar das pessoas 
que tomam todas as máscaras para se insinuar tendo em vista 
servir aos interesses dos adversários; porque do mesmo modo que 
o hábito não faz o monge, o nome de Espírita não faz o 
verdadeiro Espírita. 
 
           “Cedo ou tarde esses Espíritos mascarados, cujo orgulho 
permaneceu vivo, causam nos grupos esfriamentos penosos, e nele 
suscitam entraves, mas dos quais se triunfa sempre com 
perseverança e firmeza. Essas são provas para a fé dos Espíritas 
sinceros. 
 
           “A homogeneidade, a comunhão de pensamentos e de 
sentimentos são para os grupos Espíritas, como para quaisquer 
outras reuniões, a condição sine qua non de estabilidade e de 
vitalidade. É para esse objectivo que devem tender todos os 
esforços, e compreende-se que é tanto mais fácil atingi-lo quanto 
as reuniões sejam menos numerosas. 
 
           “Nas grandes reuniões é quase impossível evitar a 
ingerência de elementos heterogéneos que, cedo ou tarde, semeiam 
a divisão; mas pequenas reuniões, onde todos se conhecem, se 
respeitam e se apreciam, se está em família; o recolhimento é 
maior, a intrusão dos mal intencionados mais difícil. A diversidade 
dos elementos dos quais se compõem as grandes reuniões os 
tornam, por isso mesmo, mais vulneráveis às surdas astúcias dos 
adversários. 
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           “Mais vale, pois, numa cidade, cem grupos de dez a vinte 
adeptos, dos quais nenhum se arroga a supremacia sobre os outros, 
do que uma única sociedade que reunisse todos. Esse 
fraccionamento não pode em nada prejudicar a unidade de 
princípios, desde que a bandeira seja única e que todos caminhem 
para um mesmo objectivo.” 
 
           Afirma ainda o Mestre Lionês (2): 
 
           “O Espiritismo, que apenas acaba de nascer, ainda é 
diversamente apreciado e muito pouco compreendido em sua 
essência, por grande número de adeptos, de modo a oferecer um 
laço forte que prenda entre si os membros do que se possa chamar 
uma Associação, ou Sociedade. Impossível é que semelhante laço 
exista, a não ser entre os que lhe percebem o objectivo moral, o 
compreendem e o aplicam a si mesmos. Entre os que nele vêem 
factos mais ou menos curiosos, nenhum laço sério pode existir. 
 
           “Colocando os factos acima dos princípios, uma simples 
divergência, quanto à maneira de os considerar, basta para dividi-
los. O mesmo já não se dá com os primeiros, porquanto, acerca da 
questão moral, não pode haver duas maneiras de encará-la. Tanto 
assim que, onde quer que eles se encontrem, confiança mútua os 
atrai uns para os outros e a recíproca benevolência, que entre todos 
reina, exclui o constrangimento e o vexame que nascem da 
susceptibilidade, do orgulho que irrita à menor contradição, do 
egoísmo que tudo reclama para a pessoa em quem domina. 
 
           “Uma Sociedade, onde aqueles sentimentos se achassem 
partilhados por todos, onde os seus componentes se reunissem 
com o propósito de se instruírem pelos ensinos dos Espíritos e não 
na expectativa de presenciarem coisas mais ou menos 
interessantes, ou para fazer cada um que a sua opinião prevaleça, 
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seria não só viável, mas também indissolúvel. A dificuldade, ainda 
grande, de reunir crescido número de elementos homogéneos deste 
ponto de vista, nos leva a dizer que, no interesse dos estudos e por 
bem da causa mesma, as reuniões espíritas devem tender antes à 
multiplicação de pequenos grupos, do que à constituição de 
grandes aglomerações. Esses grupos, correspondendo-se entre si, 
visitando-se, permutando observações, podem, desde já, formar o 
núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as 
opiniões e unirá os homens por um único sentimento: o da 
fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã.” 
 
_______ 

(1) – KARDEC, Allan. Revue Spirite. Outubro de 1864. Araras : IDE, 1993, p.p. 
307-308; 

(2) – KARDEC, Allan. O Livro dos Médiuns. 71ª ed. Rio de Janeiro: FEB, 2003, 
2ª parte, cap.XXIX, item 334, §2º e 3º. 

 
                                                       ROGÉRIO COELHO 
                                                      (Mauriaé – MG – Brasil) 
 
 
 

                                           *  
 
 

           EU ESTIVE NO 
                     PÈRE LACHAISE 
 
 
           Na vida de cada um, na maneira como os dias vão trazendo 
aquilo que nos é mais necessário ou aquelas outras coisas que, na 
nossa “plantação” vamos semeando para lhe colhermos mais tarde 
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os frutos doces ou amargos, surgem, não poucas vezes, desejos, 
ambições, anseios de conhecermos uma e outra coisa que, por falta 
de disponibilidade (que a maioria das vezes nunca é de tempo mas 
de possibilidades materiais), vamos adiando sempre para mais 
tarde a concretização…  
 
           Quando ‘descobrimos’ a Doutrina dos Espíritos e a revolta 
que marcava, desde há muito, bastas páginas do nosso ‘Livro da 
Vida’ terminou, mediante o esclarecimento e explicação de tantos 
factos que ela trouxe até nós, resolvemos esses obstáculos – se 
assim lhes podemos chamar – não mais com o desespero de então 
mas com a resignação de quem passou a saber da Vida que 
continua, da Lei da Reencarnação e daquela outra que, na nossa 
ignorância, tantas vezes nos fez chorar até a compreendermos: a 
Lei de Causa e Efeito. 
 
           Então, a concretização desses sonhos passou a ser resolvida 
de outra maneira: na próxima reencarnação… Fica para a 
próxima! E assim nos fomos iludindo, nos desejos que 
consideravamos impossíveis, mas com uma atitude diferente da 
primeira e que, pouco a pouco, foi redrescrevendo as páginas 
manchadas pela nossa  incompreensão e ignorância  primevas! 
 
           Anos correram e, vez por outra, um desejo (sonho) novo ia 
aumentar a lista dos que já aguardavam… a próxima 
reencarnação! Um deles era viajar: adorávamos conhecer Paris – a 
cidade luz, onde “sentíamos” que já tínhamos estado! 
Ambicionámos viajar até ao Brasil, com o clima tropical tão 
idêntico aquele outro, da África distante onde passaramos a nossa 
meninice e juventude, onde nasceram os nossos filhos, onde 
viveramos mais de metade da nossa existência e onde num dia, já 
distante no calendário do Tempo, ‘descobriramos’ a Doutrina 
Espírita que trouxe até nós a certeza de que muitas das coisas que 
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sentíamos e pensavamos tinham, realmente, a sua verdade e razão 
de ser! 
 
           Quando a vida nos trouxe de volta ao País e cidade onde 
nasceramos se, por um lado, uma vida nova começava 
(recomeçava) para nós, e para tantos daqueles que se viram 
forçados a deixar as plagas africanas onde todos pensáramos 
acabar os nossos dias, por outro lado as dificuldades dessa mesma 
mudança mais obstáculos oferecera a protelar para um tempo 
muito mais distante a concretização de alguns daqueles sonhos… 
 
           Com outros companheiros de jornada criámos a 
COMUNHÃO ESPÍRITA CRISTÃ DE LISBOA, acrescentando 
ao seu nome o nome da cidade onde vivíamos, porque já existia 
uma outra mais antiga, em Rio Tinto… 
 
           Os sonhos pareciam ter acabado, porque o sonho maior 
estava concretizado: o Centro de que éramos uma das responsáveis 
e que tomava conta de todos os nossos pensamentos e 
preocupações, exigindo-nos sempre mais estudo e aprimoramento 
para podermos transmitir, àqueles que nos procurassem, o 
conhecimento da Doutrina dos Espíritos e das ‘portas’ que esta 
mesma Doutrina abria para cada um de nós. Isto porque, em 
relação à Doutrina Espírita, sentimo-nos, como todos aqueles que 
a vivem, privilegiados: sabemos porque nascemos, donde vimos, 
porque sofremos… e o conhecimento não deixa que a revolta nos 
invada mas, pelo contrário, ajuda-nos a procurarmos sempre mais 
e mais o aprimoramento que se faz necessário à nossa evolução! 
 
           Um dia, no decorrer dos anos que foram passando, irmã 
amiga que fora de férias até França, trouxe-nos várias fotos do 
túmulo de Allan Kardec, que analisámos minuciosamente… 
enquanto pensávamos que sim, talvez um dia lá conseguíssemos 
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ir, também nós – se mais não fosse senão em sonhos! E quem sabe 
se, em sonhos, não nos teríamos ali deslocado já por várias vezes? 
Nada é impossível ao espírito que se desloca em liberdade, 
mediante a força do seu querer e pensar! 
 
           Mais anos passaram: o Brasil deixara de ser, para nós, um 
sonho adiado, pois mediante o amor de um filho querido, quase 
todos os anos ali nos deslocamos em férias, para convivermos 
durante algumas semanas com familiares muito amados, que 
crescem longe de nós! Os outros sonhos… continuavam a 
preencher aquela lista que não procurávamos nem aumentar nem 
diminuir! Cada desejo surgido, era como uma nuvem passageira 
que logo desaparecia mediante o surgimento de outras coisas mais 
importantes! 
 
           Há cinco anos atrás, aconteceu a realização do Congresso 
Internacional de Espiritismo, em Paris: a Federação Espírita 
Portuguesa, mediante inscrições atempadas, facilitava a 
deslocação de todos os que quisessem participar. Primeiro, numa 
reacção imediata, aconteceu a inscrição que fizemos, pois só 
assim, pensamos então, conseguiríamos viajar. Não nos 
preocupava a participação no Congresso, mas ele era a chave para 
podermos concretizar o nosso desejo de nos deslocarmos até ao 
Père Lachaise. No entanto, dois ou três meses depois de nos 
termos inscrito, desistimos. O esforço material era demasiado para 
as nossas posses de momento! E, mais uma vez, o consolo do 
pensamento que aprendêramos a ter para que os sonhos não se 
transformassem em pesadelos: “Fica para a próxima!...” 
 
           Mais alguns anos correram.  
 
           A maneira como nos fomos ‘dividindo’ por tantas tarefas 
que queríamos concretizar levou para muito longe os sonhos que 
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foram surgindo no nosso percurso… até agora!  
 
           Há algumas semanas atrás, chegam-nos o nosso filho e as 
netinhas, para aqui passarem o mês de férias escolares das 
crianças, e um dos projectos que enchia uma das suas “malas” era 
uma deslocação a Paris, à Disneylândia.  
 
           - A mãe pode afastar-se do Centro e vir connosco, não 
pode?! 
 
           - Com certeza que sim, mas… (o meu filho também é 
espírita), se vamos a Paris quero pedir-te uma coisa: vamos ao 
Père Lachaise, ao túmulo de Kardec? 
 
           - Se for possível, iremos. Depende da oportunidade… 
 
           Depende da oportunidade… E crente de que se quiséssemos 
muito, a oportunidade surgiria, fomos pedindo mentalmente pela 
sua concretização. Levávamos, connosco, o número do telefone de 
um taxista português, que ali trabalhava. Na véspera do único dia 
que conseguíamos livre, na programação que a agência de viagens 
nos fizera, contactámo-lo. Com a programação feita para as nossas 
horas livres, indicou-nos, entretanto, um colega português 
também, que se dispôs a levar-nos onde quiséssemos! Aí, o último 
obstáculo: na esfusiante alegria do sonho quase concretizado 
esqueceramo-nos, em Lisboa, do principal: os elementos 
necessários para a visita ao cemitério! 
 
           Já dentro do táxi, falámos com o condutor, explicando-lhe o 
nosso desejo e a nossa dificuldade.  
 
           - Não deve haver problema – respondeu-nos ele –. O Père 
Lachaise tem duas entradas e, em cada uma delas, um guarda que 
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poderá consultar o Livro dos Registos dos túmulos que ali se 
encontram. Vamos perguntar. 
 
           Assim fizemos: na porta primeira onde parámos, o guarda 
respondeu-nos logo:  
 
           - O túmulo de Kardec fica muito longe desta porta; dêem a 
volta até ao outro lado e perguntem à minha colega que ela lhes 
indicará o que querem. 
 
            E assim foi; ainda bem não pronunciáramos o nome de 
Kardec e logo a senhora nos informou:  
 
           - Vão por esta rua a direito até ao fim; quando lá chegarem, 
do lado esquerdo logo verão o túmulo que querem visitar. 
 
           Começámos a andar, debaixo de um calor tórrido, pensando 
no tempo que levaríamos na caminhada com as duas crianças, ao 
mesmo tempo que íamos orando pelos Espíritos daqueles que, um 
dia, animaram os corpos ali jazidos… Talvez sete minutos mais 
tarde, vimos as ‘antas’ que compunham o dólmen, que logo surgiu 
aos nossos olhos. Na coluna lateral, onde assenta o busto de 
Kardec, o nome de Amelie Gabrielle Boudert, cujo corpo 
sabíamos ter sido ali também enterrado, a quando da sua morte. As 
quatro antas que contornam o túmulo parecem proteger, 
igualmente, todo aquele chão de flores frescas, simples e coloridas 
com que mãos e corações desconhecidos homenageavam o 
Codificador… e a lisura das pedras “falavam” das mãos que, ao 
longo dos anos, as foram tocando e acariciando como se o 
fizessem, talvez, ao próprio Ser que visitávamos! 
 
           A vibração sentida era tão intensa que, antes mesmo de ali 
termos chegado, já a sentíamos a tocar-nos o coração… Elevámos 
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o pensamento numa prece sentida e, só depois, contornámos o 
‘monumento’, já que o seu frontispício não está virado para a rua 
por onde caminhávamos mas para a parede, cremos que de um  
túmulo que se seguia àquele. 
 
           Durante o tempo que ali estivemos outros visitantes 
surgiram; a todos fomos dando lugar, para finalmente, depois de 
tiradas algumas fotos, dali nos ‘despegarmos’, trazendo connosco 
a recordação de uns minutos vividos, totalmente diferentes 
daqueles que compõem o nosso tempo no dia a dia que o 
calendário vai passando nas suas folhas! 
 
           Não nos preocupa saber quem é o Espírito reencarnado 
antes e depois, como Kardec. Debruçamo-nos, respeitosamente, 
sobre a sua conduta, na aceitação de missão que poderia ter 
recusado mas que assumiu totalmente, para servir a Deus, no 
cumprimento do desejo do Divino Amigo, quando por Ele 
convidado – e servindo a Deus e a Jesus serviu a toda a 
Humanidade! 
 
           De coração repleto de reconhecimento?, gratidão?, amor 
fraternal?... temos para ele a súplica maior saída do nosso íntimo: 
que o Senhor te abençoe sempre, querido Amigo, querido Irmão! 
… e obrigada, obrigada por teres sabido responder “sim”, quando 
muito mais fácil é o “não” que adeja em quaisquer lábios! 
Obrigada, Hipollyte Rivail, obrigada, Allan Kardec! 
 
                                                      MANUELA VASCONCELOS 
 
 
 

                                           *                                                                                                                              
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                      D E U S 
 
                      Espírito do abismo e das Alturas, 
                      Que em tudo quanto vive se derrama : 
                      Já luz esparsa, antes de ser chama! 
                      Criador que se fez das criaturas! 
 
                      Alma que deu sua alma às pedras duras! 
                      Amor tão desamado que nos ama! 
                      Génio que inspira a noite e a treva inflama, 
                      Desde as ondas às verdes espessuras! 
 
                      Centro e fusão de todas as distâncias; 
                      Velhice-mãe de todas as infâncias 
                      E futuro de quanto há de morrer… 
 
                      Possa a minha alma ver-te um só segundo, 
                      Presente e em Ti, - Pretérito do mundo, 
                      Infinito imortal do Verbo Ser!... 
 
                                     ANTÓNIO CORREIA DE OLIVEIRA 
 
 
(In: ‘O Mensageiro Espírita’, Janeiro/Abril, 1938).  
         
            

                   
                             * 
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                      PÁGINAS DO PASSADO 
 
                           ESPIRITISMO 
 
 
           O conhecimento das forças existentes na natureza é ainda 
tão incompleto como imperfeito. 
 
           Está fora das nossas possibilidades conjecturar, sequer, a 
influência que um mais amplo saber poderá determinar no futuro 
da humanidade. 
 
           Assim como foi possível viver centenas de anos sem nos 
apercebermos da electricidade – força estupenda cujas 
manifestações nos deslumbram cada vez mais apesar de 
ignorarmos as suas verdadeiras e exactas causas – assim por certo 
a nosso lado existirão outras forças de alta potencialidade cuja 
aplicação e estudo hão de conduzir a resultados inconcebíveis, 
para o desenvolvimento actual do nosso espírito. 
 
           Entre essas forças ignoradas destacam-se as que, há uma 
dezena de anos, em toda a parte do mundo, estão sendo estudadas 
por espíritos altamente cultos, atraídos por fenómenos 
extraordinários que, contra o que geralmente sucede, são 
condicionados por uma causa inteligente não subordinada como 
qualquer outra força a leis previstas teoricamente ou deduzidas da 
observação e do estudo da sua fenomenalidade. 
 
           Se leis existem que regulem essas manifestações, escapam 
por completo à nossa apreciação que, todavia, não pode deixar de 
admitir bases das quais elas não se poderão afastar sensivelmente, 
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embora variem infinitamente as modalidades apresentadas à nossa 
análise. 
 
           O conjunto dos fenómenos denominados psíquicos, 
metapsíquicos, etc., tem sido interpretado de vários modos, sendo 
porém a teoria espírita, aquela que melhor se adapta à explicação 
das manifestações e a quase geralmente aceite por todos os que 
com perseverança e sinceridade, isenta de preconceito, têm 
procurado a verdade. 
 
           É indubitável que ao lado de manifestações psíquicas 
impossíveis de explicar plausivelmente, a não ser pela 
comunicação da alma dos desaparecidos que nos vem afirmar 
perentoriamente a sua sobrevivência, com detalhes e minudências 
que permitem a sua perfeita e concludente identificação, há outras 
que poderão admitir-se como modalidades ignoradas de potência 
do nosso espírito, numa relativa liberdade que lhe permite elaborar 
produções com realidade objectiva. Em todo o caso, chega-se 
sempre à conclusão de que é da alma, como entidade 
completamente independente da matéria, que derivam todas as 
manifestações observadas, pois que as teorias materialistas, 
pretendendo explicar com hipóteses inverosímeis as questões de 
sentimentalismo e sensibilidade extra corpórea, não bastam à 
nossa razão. 
 
           É impossível conceber a matéria a orientar por si própria, 
desde as origens, o desenvolvimento dos seres numa continuidade 
perfeita e sempre sob os mesmos moldes, sem a intervenção dum 
princípio inteligente. É facto experimental observado que, apesar 
dos esforços empregados nesse sentido, nunca foi possível dar ao 
protoplasma aquele dinamismo que constitui a vida; embora se 
chegue à confecção de produto de composição idêntica. 
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           - Como pretender explicar a formação das células, a sua 
multiplicação passando pelas diferentes fases carioquinéticas, a 
constituição dos tecidos, dos órgãos, dos aparelhos, em 
organismos sucessivamente mais perfeitos até à complicada 
máquina humana, último aspecto da evolução material terrena, 
sem reconhecer uma portentosa inteligência orientadora desse 
progresso incessante? No nosso complicado organismo, como 
explicar as nossas manifestações inteligentes atribuindo à matéria 
a origem de todas elas? 
 
           Comparar o nosso pensamento a um produto de 
combinações químicas materiais, é raciocínio contrário à própria 
análise das perturbações morais provocadas por um espectáculo de 
miséria, pela perda de um ente amado, que nos imprimem uma tão 
dolorosa sensação de tristeza, como a efectivação dum intenso 
desejo, o triunfo duma causa justa ou a contemplação dum quadro 
da natureza em todo o seu esplendor e harmonia nos fazem passar 
pelas diferentes gamas do sentir, desde a alegria ao êxtase; são 
manifestações para as quais não há localização a não ser no 
espírito imaterial e independente do cérebro, que para nós 
representa o aparelho receptor dessas vibrações no mundo físico. 
Porque, se se atribuísse ao cérebro a génese do pensamento e das 
sensações, sendo ele um conjunto de compostos de oxigénio, 
hidrogénio, azoto, carbono, fósforo, etc., teria de imputar-se a cada 
um desses elementos ou compostos – incessantemente variáveis – 
a origem das sensações, pois cada um deles teria necessariamente 
de contribuir para a potencialidade r4esultante de todos eles, 
absurdo que destruiria a unidade do Eu pensante de que temos 
plena consciência e que é incontroversa; além de que, demonstrada 
como está a instabilidade do organismo humano pela corrente de 
matéria originada na incessante assimilação e desassimilação, 
ficaria desfeita a par da nossa entidade intelectual a nossa própria 
forma física. 
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           Está perfeitamente demonstrada por experiências de grande 
número de sábios, embora com nomes diversos, a existência de 
uma substância fluídica, intermédia entre o corpo, cuja forma e 
dinamismo mantém, e a alma, a que serve como que de suporte, 
denominada corpo astral, elemento este do nosso ser psíquico que 
representa um importantíssimo papel nos fenómenos psíquicos. 
 
           A minha razão, em virtude dos raciocínios expostos, 
admite, portanto, fundamentalmente a existência da alma, mesmo 
desprezando as suas intensas manifestações que só a acuidade 
íntima de cada um pode apreender. Por todos aqueles, pois, para 
quem a realidade do seu EU imaterial é indiscutível e existente 
para além da morte do corpo físico, é fácil de admitir, sem forçar a 
lógica, a sua preexistência antes do nascimento do mesmo corpo, e 
portanto a vida no campo material como uma fase da vida 
perpétua. 
 
           A análise da evolução da humanidade do nosso planeta faz-
nos supor, mesmo alheados dos ensinamentos espíritas, que esse 
adiantamento proveio dos progressos parcelares realizados em 
vidas sucessivas dos mesmos espíritos, transmigrando por corpos 
diversos em que a experiência e o saber foram adquiridos à custa 
de esforços cuja consequência foi um aumento de capacidade 
científica do espírito humano. A lei reencarcionista ou das vidas 
sucessivas impõe-se insofismavelmente. 
 
           Esta teoria explica cabalmente a existência de certos 
indivíduos que desde criança manifestam conhecimentos 
desproporcionados com a sua idade, com tendências decisivas para 
qualquer ramo das artes ou ciências, que por certo era objecto de 
estudos realizados anteriormente pelo seu espírito, e no qual o 
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predomínio é tão intenso que as reminiscências se conservam 
mesmo através da barreira material do corpo. 
 
           Nas curtas divagações filosóficas que o meu espírito abraça, 
é hábito meu referir sempre aos conhecimentos tidos como 
provavelmente certos, adquiridos pelo método positivo, toda a 
discussão de teorias psicológicas, fazendo introduzir nelas, para as 
corroborar, leis que por analogia possam estender-se do campo 
material ao campo hiper físico. Seguindo este critério, duas leis há 
que inteiramente se encontram nas doutrinas neo-espiritualistas: a 
lei da evolução e a lei da acção e reacção. 
 
           A primeira, verificada no mundo material, isto é, que todos 
os seres evoluem gradualmente seguindo uma escala ascensional, 
desde a célula até ao homem, o mais complexo organismo, 
introduzida por analogia no mundo psíquico, leva-nos à concepção 
do aperfeiçoamento sucessivo da alma até um limite inatingível 
pela nossa inteligência, se compararmos o progresso realizado 
desde o homem primitivo até ao homem actual. 
 
           A segunda, enunciada em física: um corpo que exerce sobre 
um meio uma determinada acção provoca nesse meio uma reacção 
igual e contrária, levada ao mundo moral, revoluciona de tal forma 
as ideias de recompensa e castigo a que falsamente nos induzem as 
crenças religiosas, que o nosso espírito entrevê a justiça em toda a 
sua majestade, a bondade em toda a sua grandeza, a misericórdia 
em toda a sua amplitude e o perdão em toda a sua magnanimidade. 
 
           Já não há réprobos votados ao penar eterno, nem justos 
entregues a uma beatitude perpétua. Todo o acto há de ter a sua 
consequência fatal e iniludível. Os actos maus arrastarão quem os 
cometeu a sofrer justamente o mal que ocasionaram, como reacção 
impossível de impedir, como os bons terão um lógico efeito, 
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traduzido no espírito por uma maior subtilidade e expansão que 
lhe permitirá o conhecimento das forças superiores, e a sua 
utilização no progresso individual, no auxílio aos mais 
desprotegidos, enfim; num labor contínuo e crescente para a 
perfectibilidade. 
 
           Todos os sofrimentos devem pois ser aceites com resignada 
indiferença, visto que fomos nós quem os determinou por nos 
termos desviado em qualquer período da nossa vida, das leis 
morais inatas na nossa consciência. A certeza dessa noção diminui 
espantosamente a dor que é o elemento terapêutico eficaz, 
destinado a refazer o equilíbrio descompensado da nossa conta 
corrente moral. 
 
           A justiça reveste assim o aspecto de um automatismo 
irresistível e grandioso.  
 
           Quis demonstrar com as palavras precedentes, que se 
podem deduzir da análise ponderada das coisas, raciocínios 
idênticos às lições que nos são ministradas pelos espíritos dos 
desencarnados, anciosos por fazer sentir aos seus amigos que 
existem, unânimes em proclamar a imortalidade da alma 
essencialmente progressiva através de vidas sucessivas, resultantes 
umas das outras; a vantagem de abreviar por uma conduta recta, 
pautada rigorosamente pelas leis da humildade, da caridade e do 
amor ao próximo tal como no-las pregou Jesus e se contém no 
sublime código moral que se chama Evangelho, expurgado das 
interpretações erróneas que os partidários das várias seitas cristãs 
lhe têm dado. 
 
           Os ensinamentos obtidos em toda a parte do mundo, através 
duma legião de médiuns, condizendo entre si, provam bem  o 
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desígnio que os determina: levar o homem à espiritualidade pela 
prática do bem, única via do progresso. 
 
           Antes de terminar, ainda me quero referir à especulação que 
infelizmente se faz com o rótulo de espiritismo, verberando o 
proceder indigno de quantos à sua sombra o abandalham, 
auferindo lucros de pretensas faculdades que só devem ser postas 
com abnegação e desinteresse ao serviço da ciência, para o estudo 
dos fenómenos cuja exteriorização é susceptível duma análise 
positiva e experimental; da filosofia, para a concatenação das 
doutrinas que esclareçam a origem e finalidade do homem e as leis 
da vida universal; da religião, para estabelecer por esses 
ensinamentos bases que amparem a humanidade na ingrata vida 
terrena, inspirando confiança na incerteza e levando consolação a 
tanta dor. 
 
                                                                PEDRO CARDIA 
                                                    ( Direcção da F.E.P.- 1926/1953) 
 
(In : REVISTA ESPIRITA ALÉM, da ‘Sociedade Portuense de Investigações 
Psíquicas’, Maio a Agosto de 1942). 
 
 

                                                 * 
 
                O  CARVALHO 
 
           Já comparaste, alguma vez, a semente do carvalho, quando 
lançada à terra, e aquilo em que ela se torna, conforme o tempo vai 
correndo e os anos vão acrescentando tronco e folhas, tornando-a 
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numa árvore de porte forte, altivo, apontando para o alto os seus 
ramos e tornando-se secular? 
 
           Já a comparaste – a essa semente simples – com o que nós 
fomos, somos e seremos, conforme o tempo nos for 
transformando, tal como àquela árvore secular que tempestade 
nenhuma consegue derrubar? 
 
           Nós – cada um de nós – somos o fruto do tempo: vamos 
sofrendo o efeito da chuva, do vento, do sol, da calmaria e das 
tempestades que vão burilando o nosso EU para fazerem dele 
aquilo que seremos Amanhã : Seres que conquistaram o Alto 
vencendo-se a si próprios e aos seus defeitos e firmando-se no 
caminho para o Senhor! 
 
           Primeiro, simples arbustos que um vento mais forte verga 
ou quebra… mas que, sofrendo-lhe a continuidade, o vai 
fortalecendo mais e mais, ajudando o crescimento até que, cada 
um, atinja a meta hoje ainda distante! 
 
           A semente, quando se transformou e começou a 
desenvolver-se, a crescer, também esteve distante da meta mas 
sabendo que ia a caminho de a conseguir e conquistar : então, 
segue em frente! Às vezes arbusto, às vezes tronco, mas 
enfrentando já as tempestades que o vento provoca à tua volta, vez 
por outra, encontras nelas o sustento para mais e mais cresceres 
para o Senhor, ao encontro de Deus! 
 
           Que Ele vos fortaleça sempre e abençoe! 
 
                                                                                AUGUSTO 
 
(Psicografia em 8/8/008) 
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              TEMPLO  SAGRADO  
 
 
           Você há de ter notado, prezado leitor, que as reuniões 
públicas, nos centros espíritas são abertas e encerradas com uma 
oração, pronunciada em expressões simples, a evocar as bênçãos 
divinas sobre os participantes. 
 
           O participante em prece situa-se como o condutor de uma 
orquestra, procurando estabelecer o que Allan Kardec define como 
uma comunhão de pensamentos.  
 
           Quanto mais atentos os presentes, fixados na oração, mais 
harmónico o ambiente, favorecendo melhor aproveitamento, tanto 
no aprendizado quanto nos benefícios que a reunião pode oferecer. 
 
           Mentores espirituais transitam pelo recinto, auscultando os 
participantes, detectando seus problemas, definindo a assistência 
espiritual que lhes será prestada, especialmente na aplicação do 
passe magnético. 
 
           Pessoas desinteressadas, que comparecem por insistência de 
familiares, totalmente alheias aos objectivos da reunião, 
comportam-se como músicos desafinados de uma orquestra, 
conturbando o ambiente e prejudicando a acção dos Mentores 
Espirituais. 
 
                                                  *   
 
           Forçoso reconhecer que a evocação das bênçãos do Céu, na 
prece, significa que, em princípio, estamos num templo de 
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sagrados valores espirituais, tanto quanto numa igreja católica, 
evangélica, pentecostal ou de outra denominação religiosa. 
 
           Embora o Centro Espírita seja para muitos que o procuram 
uma espécie de hospital para males do corpo e da alma, o aspecto 
templo deve ser destacado, sob pena de não recebermos os 
benefícios desejados. 
 
           Isso implica, obviamente, uma postura de contrição e de 
seriedade, que nos coloque em sintonia vibratória com os 
Mentores espirituais que nos auscultam e auxiliam. 
 
           Inconcebível, no recinto das reuniões, ocorrências que não 
raro se observam, como 
 
- Conversa. 
 
           Geralmente os expositores são inspirados a abordar temas 
relacionados com as necessidades do público. É ponto pacífico que 
o esclarecimento oferecido é muito mais importante do que a 
aplicação do passe magnético. Este cuida de efeitos, enquanto as 
palestras cuidam das causas. Quem se distrai em conversação 
inconveniente, além de nada assimilar, atrapalha quem fala e quem 
está interessado em ouvir. 
 
- Trajes. 
 
           Em alguns centros há cartazes listando trajes proibidos 
como bermudas, shorts, camisetas cavadas, chinelos, etc.. Há 
quem considere absurdo tais exigências, uma interferência indébita 
no livre arbítrio das pessoas. Absurda é a necessidade de 
estabelecer esses critérios, simplesmente porque há quem 
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confunda o Centro Espírita com balneário. Trajes sumários 
contrastam com a seriedade do ambiente. 
 
- Discrição. 
 
           Em público, beijos e abraços, entre namorados, antes 
considerados atentados ao pudor, hoje, neste clima de liberou 
geral, não sofrem restrições policiais. Imperioso, entretanto, 
considerar o respeito ao ambiente, em benefício dos próprios 
interessados. Se a sensualidade se expande, a Espiritualidade se 
retrai. 
 
- Telefone. 
 
           Pessoas desligadas e celulares ligados é eficiente 
instrumental de Espíritos obsessores que querem perturbar a 
reunião. 
 
           Pior quando o portador do inconveniente aparelho atende 
ao chamado em pleno recinto. 
 
           - Se for comigo, diga que não posso atender – costuma 
dizer um confrade irreverente, quando toca um celular durante sua 
exposição. 
 
- Crianças. 
 
           Espantosa a tranquilidade de algumas mães, diante de 
pequenos que se movimentam entre as poltronas, ou choram, 
impertinentes. 
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           Desconfiómetro desligado, insistem em permanecer no 
recinto, duro teste de paciência para os expositores e o público 
presente. 
 
           Imperioso atentar à solenidade do ambiente, numa reunião 
pública de Espiritismo. 
 
           Embora sem ritos e rezas que caracterizam as religiões 
tradicionais, estamos numa actividade de ascendentes religiosos, 
que exige seriedade e compustura da nossa parte. Assim agindo, 
estaremos aptos a enriquecer nosso conhecimento,  habilitando-
nos a receber em plenitude os benefícios da Espiritualidade. 
 
           Se ocorrer o contrário, seremos os lamentáveis “músicos 
desafinados” a conturbar o ambiente. 
 
                                                          RICHARD SIMONETTI 
 
(In : Revista Espírita REFORMADOR, da Federação Espírita Brasileira, 
Novembro/2006). 
 
 

                               DAR 
 
                                                   “E dá a qualquer que te pedir; e, ao que 
                                             tomar o que é teu, não lho tornes a pedir.”- 
                                             JESUS. (Lucas, 6:30) 
 
       O acto de dar é dos mais sublimes nas operações da vida; 
entretanto, muitos homens são displicentes e incompreensíveis na 
execução dele. 
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           Alguns distribuem esmolas levianamente, outros se 
esquecem da vigilância, entregando seu trabalho a malfeitores. 
 
           Jesus é nosso Mestre nas ocorrências mínimas. E se 
ouvimo-lo recomendando estejamos prontos a dar “a qualquer que 
pedir”, vemo-lo atendendo a todas as criaturas do seu caminho, 
não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. 
 
           Concedeu bem-aventuranças aos aflitos e advertências aos 
vendilhões. Certo, os mercadores de má fé, no íntimo, rogavam-
lhe a manutenção do “statu quo”, mas a sua resposta foi eloquente. 
Deu alegria nas bodas de Canaã e repreensões em assembleias dos 
discípulos. Proporcionou a cada situação e a cada personalidade o 
que necessitavam e, quando os ingratos lhe tomaram o direito da 
própria vida aos olhos da Humanidade, não voltou o Cristo a 
pedir-lhes que o deixassem na obra começada. 
 
           Deu tudo o que se coadunava com o bem. E deu com 
abundância, salientando-se que, sob o peso da cruz, conferiu 
sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamação de 
qualquer natureza, porque sabia que o acto de dar vem de Deus e 
nada mais sagrado que colaborar com o Pai que está nos céus. 
 
                                                                    EMMANUEL 
 
(In: CAMINHO, VERDADE E VIDA, psicografia de Francisco C. 
Xavier, ed. FEB, capítulo 106). 
 
 
                          

                                                   * 
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           Senhor, 
 
                     No começo de mais um dia, deixa que te  
            agradeça a dádiva dele, que nos fazes… 
 
                     O sol que nos ofertas para nos iluminar e 
            aquecer e nos dar a energia positiva de que ne- 
            cessitamos… 
 
                     A saude e a coragem para enfrentarmos as 
            provações que fomos semeando ao longo dos 
            tempos, com a nossa imprevidência, e de que 
            colhemos, agora, os frutos… 
             
                      Pai, muito obrigada pela família que nos  
            deste: talvez nós desejássemos outra, que não esta, 
            tão problemática, mas com certeza é a que merece- 
            mos e com a qual cresceremos! 
 
                      Obrigada, Senhor, pelos amigos que colocaste 
            no nosso caminho – eles, sim, a verdadeira família, 
            onde encontramos sempre o ombro amigo que nos 
            ampara, o consolo da palavra de nos alenta! 
 
                      Abençoa, Senhor, todos aqueles que Te não co- 
            nhecem, não Te amam, nem invocam: um dia o farão! 
            Até lá, sê com todos eles, da mesma maneira ou melhor 
            do que és connosco… Sê com toda a Humanidade! 
              

                                                * 
 
 


