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E d i t o r i a l

Companheiro querido de ideal:
Com acendrado amor te saudamos, associando-nos às justas 

aflições que visitam tua alma, nestas horas de transformações in-
tensas, que exigem testemunhos decisivos para a tua afirmação 
como lídimo trabalhador da hora undécima.

Lembra-te de que, no momento crucial em que irmãos duela-
vam no terreno das ideias, buscando obter a supremacia dos seus 
entendimentos particulares e parciais, homens de bom senso, aco-
lhendo a intuição dos venerandos guias da tarefa de Unificação, a 
fim de manterem a unidade do trabalho chamaram, novamente, o 
venerável Adolfo Bezerra de Menezes a assumir o labor sacrificial 
de impedir a fragmentação e a luta estéril, que retardariam a conse-
cução dos planos do Criador.

Reflete sobre a mudança de rumos que, a princípio, se delineou 
no caminho da alma afeita ao trabalho caritativo de amparar os 
pobres, cuidar dos enfermos, velando, pessoalmente, à cabeceira 
de muitos, na rotina extenuante de diagnosticar os males, receitar-
-lhes alívio, e por vezes, conduzir-lhes à cura. 

Tivesse aquele seareiro se demorado na ação que lhe gratifica-
va o viver digno, hesitando ante à segunda convocação vigorosa e 
desafiadora e teria comprometido, por largo tempo, o cumprimento 
da missão para a qual reencarnara no Orbe. 

Observa o Professor Rivail, triunfante na cátedra, disseminan-
do o seu saber nas escolas abalisadas da Europa, privando do conví-
vio com Espíritos ávidos pelas lições que fluíam em profusão da sua 
individualidade pujante de sabedoria, e que requisitado a estabe-
lecer na Terra um novo paradigma científico, filosófico e religioso, 
que aos olhos dos seus pares não passava de misticismo, devotou-se 
sem detença a codificar, sob as luzes de uma nova era, as lições do 
Mestre Jesus.

Considerasse ele, naqueles instantes, a sua condição de brilhar 
nas leiras das instituições humanas, divisasse o futuro de reconhe-
cimento e tranquilidade que elas lhe tributariam, perderia o insigne 
Codificador, a chance abençoada de legar à humanidade o incompa-
rável dossiê da Espiritualidade, que o mundo descobre a cada dia, 
como roteiro ímpar de felicidade e paz.

Pensa que o próprio Cristo, chamado das paragens estelares, 
foi enviado pelo Pai para percorrer os caminhos tortuosos de um 
mundo primitivo, impregnado das carências de todas as virtudes, 
que Ele possuía em grau superlativo, abnegou-se para tornar-se o 
servidor de todos.

Assim, apascenta-te e serve também, sem lançares questões 
que criem obstáculos à tarefa, que ora te requisita os esforços. Tudo 

Chamados a Liderar o que o Senhor da Vida te solicita, e que 
podes entregar-lhe, é o teu esforço, por-
que tudo o mais são recursos do Pai, em 
tuas mãos, para que dispenses nos luga-
res e momentos por Ele estabelecidos.

Faze o que te cabe e não aquilo que 
ajuízas ser necessário na tua visão, que 
é restrita ao instante que vives e, a mais 
das vezes, discordante com o teu com-
promisso na vida presente.

Compreende que és chamado a ser-
vir onde necessitas e para os labores nos 
quais já edificaste condições mínimas 
para que tenhas êxito, porquanto na 
obra divina não há segmentos confiados 
a neófitos.

Teus anseios de realizações são 
acolhidos pela Soberana Vontade que a 
tudo governa, mas a eles tens que aliar 
o trabalho incessante dos que constro-
em desde a base, para um dia galgarem 
a cúpula do serviço enobrecedor.

Prepara-te, servindo mais, para que 
chamado a mudar de rumo não vejas 
nisso senão o olhar atento de Jesus, que 
orienta onde devas jogar a rede, assegu-
rando a tua pesca.

Caminha sem aguardares colheita, 
confiando que Deus trará, a cada dia, o 
recurso necessário para a tua jornada.

Aceita com resignação a cruz indi-
vidual que te dará consistência aos om-
bros frágeis, ampliando as tuas forças e 
distinguindo-te com as marcas do servo 
bom e leal. 

É de coragem e fé o nosso falar, eis 
que é chegada a hora em que precisas 
perseverar até o fim.

O longo inverno ainda perdurará, 
macerando-te com o gelo das prova-
ções, mas as flores da primavera, em 
breve romperão suas corolas para engri-
naldarem, quais coroas consagradoras 
do trabalho a fronte dos bons cristãos, 
dos espíritas verdadeiros.

Com gratidão, Francisco Spinelli.
Mensagem recebida no Grupo Yvonne Pereira 

do Hospital Espírita de Porto Alegre. B. Barbieri. Em 
18 de julho de 2012. 
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Antônio Cesar Perri de Carvalho
Presidente da Federação Espírita Brasileira e 1º Secretário do Conselho Espírita Internacional

Na obra inaugural do Espiritismo O Livro dos Espíritos define-se “o 
tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para lhe servir de 
guia e modelo”, com uma resposta curta e incisiva: JESUS. (O Livro dos 
Espíritos, Questão 625). Mais à frente, lê-se o anúncio espiritual: “Esta-
mos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou.” (O 
Livro dos Espíritos, Questão 627). Essa obra teve grande repercussão e 
chegou a provocar manifestações até de religiosos, como o do Abade 
Leçanu: “Observando-se as máximas de O Livro dos Espíritos, de Allan 
Kardec, faz-se o bastante para se tornar santo na Terra” (Denis, Léon, 
Cristianismo e Espiritismo, Notas Complementares, no. 6) 

O Codificador planejou uma nova obra, onde daria um seguimento 
e aprofundamento à terceira parte da primeira – Das Leis Morais - , e 
definiu que O Evangelho segundo o Espiritismo teria por objetivo o ensi-
no moral do Cristo que “conservou-se constantemente inatacável. [...] e 
acima de tudo o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levanta-
mento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura.” (O Evangelho 
segundo o Espiritismo, Introdução, Item I).

150 anos de

O Evangelho Segundo 

o Espiritismo
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Quando veio a lume, inicialmente com o títu-
lo de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, a 
nova obra preencheu um espaço necessário de levar 
a compreensão dos ensinos do Cristo a partir do livre 
exame e interpretação, sem se prender aos ditames da 
teologia convencional da época e seguindo a univer-
salidade do ensino dos espíritos. Esta, como as demais 
obras de Allan Kardec, se caracterizam por essa meto-
dologia, e não representam obras de opiniões pessoais 
de espíritos desencarnados ou encarnados. Fato mar-
cante é que o Codificador define não destacar os no-
mes dos médiuns colaboradores da obra: “Quanto aos 
médiuns, abstivemo-nos de nomeá-los” (O Evangelho 
segundo o Espiritismo, Introdução, item II).

Evidentemente que o lançamento de O Evange-
lho segundo o Espiritismo aguçou reações contrárias 
por parte de religiões tradicionais e que habitualmen-
te controlavam as interpretações do Novo Testamento. 
Reações espirituais também se apresentaram e ainda 
são detectadas, pois nas trajetórias dos espíritos há 
marcas profundas de traumas provocados pelas impo-
sições e dominações religiosas do passado, gerando 
repercussões renitentes adversas à religião, ao cristia-
nismo e inúmeras confusões com relação ao próprio 
Cristo. Em muitos países, o predomínio do catolicis-
mo, inclusive como religião oficial, no final do século 
XIX e no início do século XX, num cenário de dificul-
dades para traduções e disponibilização das Obras Bá-
sicas, criava-se ambiente para discussões entre os in-
teressados no Espiritismo e muitos não aceitavam seu 
aspecto religioso – tão claramente explicitado pelo 
Codificador – e, no outro extremo, vicejaram livros va-
riados com interpretações espirituais e até evangéli-
cas, sem as características da universalidade adotada 
por Kardec.

Na realidade, não foi tão simples e 
fácil a consolidação da difusão de O Evan-
gelho segundo o Espiritismo. Chegamos às 
portas do Sesquicentenário do lançamen-
to da marcante obra do Codificador assi-
nalando que, atualmente, ela é o best seller 
das obras de Kardec e da literatura espírita 
em geral.

Nos últimos tempos, a Federação Es-
pírita Brasileira tem enfatizado ações que 
estimulam o estudo e a pesquisa sobre o 
Evangelho à luz do Espiritismo. Iniciou-se 
um curso, pioneiro em sua sede, sobre a 
obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, e 
adotou-se a metodologia do estudo inter-
pretativo do Evangelho para se estimu-
lar a compreensão dos ensinos do Cristo, 
utilizando-se como bibliografia, principal-
mente, as obras de Allan Kardec; a série de 
livros sobre o Evangelho elaboradas pelo 
espírito Emmanuel, psicografados por Chi-
co Xavier; a obra Luz Imperecível, de Honó-
rio O. Abreu; dicionários, enciclopédias e 
livros históricos sobre o Novo Testamento. 

Com o mesmo propósito foi elaborada a sé-
rie da TVCEI “Estudo do Evangelho à Luz 
do Espiritismo”.



Ao ensejo dos 70 anos da publicação do livro 
Paulo e Estêvão, a FEB promoveu em diversas regiões 
do país um seminário sobre a relação entre os traba-
lhadores espíritas e os pioneiros cristãos à luz do ro-
mance histórico citado, psicografado por Chico Xavier. 
Trata-se de sugestiva reflexão para o Movimento Espí-
rita da atualidade.  

Dentro do mesmo amplo contexto, foi criado e 
instalado o “Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evange-
lho” (NEPE) - como um órgão da FEB para estudo e pes-
quisa do Evangelho à luz das Obras Básicas de Allan 
Kardec -, e que disponibiliza a revista eletrônica “Luz 
Divina”, e várias informações na home Page da FEB. O 
NEPE da FEB tem promovido seminários em regiões 
do país. Fatos significativos têm ocorrido como os lan-
çamentos pela Editora FEB da edição histórica de 200 
mil exemplares de O Evangelho Segundo o Espiritismo, 
em parceria com as 27 Federações Estaduais do país, 
e, da tradução de O Novo Testamento, realizada por Ha-
roldo Dutra Dias.

Nos momentos dos 150 anos de lançamento de 
O Evangelho Segundo o Espiritismo, sentimos o dealbar 
de uma nova aurora, que culminará com várias ati-
vidades, como a realização do 4º. Congresso Espírita 
Brasileiro, simultaneamente, em quatro regiões do 
país, e tendo o livro citado como seu tema central. 

Em realidade há várias ações em andamento e 
que visam a sensibilização para um esforço coletivo 
em apoio ao grande planejamento espiritual para a 
preparação das bases de uma Nova Era para a Huma-
nidade e, sem dúvida, a compreensão do Evangelho à 
luz do Espiritismo tem um papel central.

Referências:

1. Curso O Evangelho segundo o Espiritismo, FEB: http://
www.febnet.org.br/blog/geral/estudos/reuniao-de-es-
tudo-de-o-evangelho-segundo-o-espiritismo
2. Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, FEB: 
http://www.febnet.org.br/nepe
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Rogério Coelho
Escritor, expositor e articulista espírita de Muriaé/MG

O aspectO religiOsO dO

espiritismO é O mais

impOrtante de tOdOs

“(...) Mas importa que o Evangelho seja 
primeiramente pregado entre todas as 

gentes.” - Jesus. (Mc., 13:10.)

O EVANGELHO 
SEGUNDO

O ESPIRITISMO
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Surgido no mês de abril de 1864, em Paris, o “Evan-
gelho Segundo o Espiritismo” está completando 148 anos de 
existência... É um livro extraordinariamente consolador! 
Basta compulsarmos os periódicos que informam sobre as 
feiras de livros espíritas para verificarmos que ele lidera o 
índice das vendas dentre os demais, e é esta justamente a 
obra na qual o Mestre Lionês deu a conformação religiosa 
ao Espiritismo.

Parafraseando Paulo de Tarso, Hermínio Miranda 
afirma: “Dos três aspectos da Doutrina Espírita: Ciência, Filo-
sofia e Religião, é sem sombra de dúvidas o aspecto religioso 
o mais importante.”

É “O Evangelho Segundo o Espiritismo” uma clari-
dade forte que nos auxilia a devassar os meandros das pa-
rábolas de Jesus tornando-as inteligíveis e transparentes 
a todas as criaturas, realçando o prisma altamente conso-
lador de que se revestem as Suas assertivas. Daí a prefe-
rência do grande público por esse singular Manual de Luz.

Não se trata de um novo Evangelho, uma vez que 
esse livro explica as palavras de Jesus segundo os postula-
dos espíritas. Seu objetivo é proporcionar o entendimento 
e facilitar o estudo das sempre novas e atuais palavras do 
Mestre Maior.

Podemos comparar o “Evangelho Segundo o Espi-
ritismo” a uma embarcação segura para atravessarmos 
o proceloso Oceano da Vida, sem a menor possibilidade 
de naufrágio ou desvio de rota, ainda que sob condições 
adversas... São vinte e oito capítulos que nos convidam, 
em nome dos Espíritos Superiores, a entender e praticar 
a mensagem de Jesus, iniciando seus capítulos “em torno 
de Moisés e da Lei Antiga, compendiando em seguida os 
ensinos de Jesus em todo o texto, para concluir alinhando 
consoladores poemas de exaltação à prece.”

A par das expressões altamente consoladoras ali 
exaradas, observamos em toda a obra da Codificação Es-
pírita o florescer sempre constante dessa mesma feição 
consolante. Daí o fato concreto e insofismável de ser o Es-
piritismo o “Consolador Prometido” por Jesus1.



São abundantes os fatos que atestam 
essa feição do Espiritismo. Citemos um de 
nosso conhecimento: Eram duas irmãs das 
quais uma já se havia iniciado nas letras 
espiritistas. Observando esta que a outra 
atravessava enorme crise na área do senti-
mento e que desembocava em superlativo 
sofrimento moral, presenteou-a com um li-
vro espírita. Mais tarde, serenada a tormen-
ta, conversando a respeito do presente, disse 
à sua irmã: “Durante aquela fase negra de 
minha vida, a única coisa que me consolou 
foi aquele livro que você me deu.”

Vemos assim, o reconhecimento irre-
fragável da realidade altamente consolado-
ra da Doutrina dos Espíritos, bem de acordo 
com o perfil desenhado por Jesus há dois mi-
lênios.

Seus vinte e oito capítulos reúnem 
informações necessárias à compreensão da 
vida em suas variegadas nuanças, facultan-
do a possibilidade de lograrmos a serena vi-
tória sobre toda e qualquer crise que se apre-
sentar à nossa frente.

Como se fosse um colar de pérolas pre-
ciosas, cada capítulo dá sequência ao pró-
ximo e oferece o que há de melhor e mais 
oportuno para todos nós. Em seu contexto 
argumentante Kardec2 pulveriza quaisquer 
tendências de caráter materialista alinhando 
alguns quesitos importantes que abalam as 
“convicções” de quantos recalcitram acerca 
dos temas metafísicos lançando alguns de-
safios como, por exemplo, pedindo-lhes para 
provar o contrário dessas postulações: “Que 
o ser pensante, que existe em nós durante a 
vida, não mais pensa depois da morte; que 
se continua a pensar, está inibido de pensar 
naqueles a quem amou; que se pensa nestes, 
não cogita de se comunicar com eles; que, 
podendo estar em toda parte, não pode estar 
ao nosso lado; que, podendo estar ao nosso 
lado, não pode comunicar-se conosco; que, 
não pode, por meio de seu envoltório fluí-
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dico, atuar sobre a matéria inerte; que sendo-lhe possível 
atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser 
animado; que, tendo a possibilidade de atuar sobre um ser 
animado, não lhe pode dirigir a mão e fazê-lo escrever; 
que, podendo fazê-lo escrever, não lhe pode responder às 
perguntas, nem lhe transmitir seus pensamentos. Quando 
os adversários do Espiritismo nos provarem que isto é im-
possível, aduzindo razões tão patentes quais as com que 
Galileu demonstrou que o Sol não é que gira em torno da 
Terra, então poderemos considerar-lhes fundadas as dúvi-
das.”

Dentre todas as vicissitudes a que estamos sujeitos 
é a morte de entes queridos que mais carga de sofrimen-
to lega à Humanidade. E quando a Doutrina Espírita vem 
proclamar informações quais as acima alinhadas, a alegria 
volta aos corações doridos como o Sol sucede à noite cali-
ginosa...

Aprendemos ainda com Kardec3: “Se o Cristo não 
pôde desenvolver o Seu ensino de maneira completa, é 
que faltavam aos homens conhecimentos que eles só po-
diam adquirir com o tempo e sem os quais não o compre-
enderiam; há muitas coisas que teriam parecido absurdas 
no estado dos conhecimentos de então. Completar o seu 
ensino deve entender-se no sentido de explicar e desen-
volver, não no de ajuntar-lhe verdades novas, porque tudo 
nele se encontra em estado de gérmen, faltando-lhe só a 
chave para se apreender o sentido das palavras.

Ora, as ciências tornam conhecidas algumas leis; o 
Espiritismo revela outras; todas são indispensáveis à inte-
ligência dos Textos Sagrados de todas as religiões, desde 
Confúcio e Buda até o Cristianismo.

O Espiritismo, partindo das próprias palavras do 
Cristo, como Este partiu das de Moisés, é consequência 
direta da Sua doutrina. À ideia vaga da vida futura, acres-
centa a revelação da existência do mundo invisível que 
nos rodeia e povoa o espaço, e com isso precisa a crença, 
dá-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade à ideia; 
define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu 
que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da 
morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe donde vem, para 
onde vai, por que está na Terra, por que sofre temporaria-
mente e vê por toda parte a justiça de Deus.

(...) São em grande número os aflitos; não é, pois, de 
admirar que tanta gente acolha uma doutrina que conso-
la, de preferência às que desesperam, porque aos deserda-
dos, mais do que aos felizes do mundo, é que o Espiritismo 
se dirige”. 
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Referências:

1. Mt., Jo., 14:16.
2. KARDEC, Allan. O Livro dos Médiuns. 71.ed. Rio [de 

Janeiro]: FEB, 2003, 1ª parte, cap. I, item 6.
3. KARDEC, Allan. A Gênese. 43.ed. Rio [de Janeiro]: 

FEB, 2003, cap. I, itens 28 a 30 e 44.

A ciência é fria e apenas informa comprovando 
pelos fatos; a filosofia apenas indaga; mas a religião, 
aquece os corações enregelados pelo sofrimento, con-
solando os aflitos de todo matiz, dá alento e esperan-
ça, modifica as equações provacionais ensejando con-
fiança e resignação. Por tudo isso, estamos com Mi-
randa, quando afirma ser o Religioso o aspecto mais 
excelente da Doutrina dos Espíritos.

“O Evangelho Segundo o Espiritismo” será sem-
pre o amigo certo de todas as horas, sejam de dores 
ou alegrias! Tenhamo-lo sempre ao alcance da mão. 
Ele será a luz brilhante e intensa a iluminar as sendas 
obscuras de nossas vidas; será sempre o manancial 
inesgotável das luminosas lições d`Aquele que é o Es-
pírito mais perfeito que um dia chegou à Terra para 
nossa redenção: Jesus!...
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1. A Questão da Autoiluminação

Emmanuel, na obra O Consolador, na questão 218, 
aponta como necessidade imediata dos arraiais espiritistas o 
conhecimento e a aplicação legítima do Evangelho da parte de 
tantos quantos militam nas suas fileiras.

E diz que, embora tenhamos no mundo muitas propos-
tas filosóficas, científicas, religiosas, como roteiro de ilumina-
ção só temos o Evangelho do Senhor. 

Quando identificamos a gama superlativa das aflições 
que projetam o ser humano no vácuo existencial, pela ausên-
cia de significado que sustente a conquista evolutiva, enten-
demos o alerta do benfeitor amigo para que acendamos a luz 
interior com o combustível da mensagem do Cristo.

A obra a realizar, no mundo, pelos adeptos de Jesus 
é gigantesca; a sombra é densa e ainda cobre extensa área 
da psicosfera da humanidade, portanto nossos archotes não 
podem padecer de fragilidade. Temos que nos fortalecer na 
compreensão e vivência dos postulados cristãos para que não 
sejamos surpreendidos em meio à caminhada e tenhamos de 
interromper a tarefa.

Esforçai-vos, pois, para que os 
vossos irmãos, observavdo-vos 
sejam induzidos a reconhecer 
que o verdadeiro espírita e o 
verdadeiro Cristão são uma 
só e a mesma coisa.” (Paulo, o 
apóstolo. Paris, 1860. O Evan-
gelho Segundo o Espiritismo, 
Cap. XV, item 10.)



Temos anseios de auxiliar o próximo e de 
empreender a transformação moral do mundo, 
mas o ponto de partida necessita ser o nosso 
santuário interior. Voltemos ao magistério de 
Emmanuel, A educação e a iluminação do íntimo 
constituem o amor ao santuário de Deus em nos-
sa alma. Quem as realiza em si, na profundeza 
da liberdade interior, pode modificar o determi-
nismo das condições materiais de sua existência, 
alcançando- a para a luz e para o bem. Os que 
eliminam, contudo, as suas energias próprias, 
atentam contra a luz divina que palpita em si 
mesmos.

2. Como Atingir a Autoiluminação

A autoiluminação, que deve se constituir na pauta 
prioritária da nossa caminhada terrena, é lograda median-
te esforço permanente e perseverante para que o Cristo 
viva em nós.

Essa expressão não é mística, mas se reveste de uma 
realidade pujante nas nossas ações cotidianas.

Como revelarmos o Cristo, apresentando-o ao mundo 
como promessa de realização plena, de felicidade sem jaça, 
de fortaleza moral e serenidade ante às dores?

Emmanuel responde a essa indagação, também na 
pergunta 146 da mesma obra: Só o esforço individual no 
Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o Es-
pírito, porquanto depois de vossa edificação com o exemplo do 
Mestre alcançareis aquela verdade que vos fará livres.

Em pleno império da racionalidade e da informação 
temos nos rendido às controvérsias estéreis, aos textos re-
buscados que tentam submergir a simplicidade da mensa-
gem evangélica na arrogância das análises e teses momen-
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tâneas e parciais pela ótica materialista 
que esposam, embora com laivos de 
espiritualidade. Todo esse comporta-
mento tem nos conduzido para longe 
das pegadas luminosas do Seareiro Di-
vino. Enquanto discutimos, sem ação, 
ele serve, anônimo, esquecido, junto aos 
que se iluminam com os raios da carida-
de que praticam. É por essa razão que 
Emmanuel segue orientando-nos: Reco-
nhecemos, pois, que na atualidade do orbe 
toda iluminação do homem há de nascer, 
antes de tudo, do sentimento. O sábio de-
sesperado do mundo deve volver- se para 
Deus como a criança humilde, para cuidar 
dos legítimos valores do coração, porque 
apenas pela reeducação sentimental, nos 
bastidores do esforço próprio, se poderá 
esperar a desejada reforma das criaturas.  
(Questão 221 - O Consolador - Emma-
nuel).

Intensifiquemos, pois, a nossa la-
buta na seara da autoiluminação, para 
a qual o querido benfeitor traz a reco-
mendação preciosa de que comecemos o 
esforço individual pelo (...) conhecimento 
adquirido por outras almas que nos pre-
cederam nas lutas da Terra, com as suas 
experiências santificantes – água pura de 
consolação e de esperança, que poderemos 
beber nas páginas de suas memórias ou 
nos testemunhos de sacrifício que deixa-
ram no mundo. Todavia, o conhecimento é 
a porta amiga que nos conduzirá aos ra-
ciocínios mais puros, porquanto, na refor-
ma definitiva de nosso íntimo, é indispen-
sável o golpe da ação própria, no sentido 
de modelarmos o nosso santuário interior, 
na sagrada iluminação da vida. (Questão 
230 - O Consolador - Emmanuel).

3. Paulo e o Esforço de Iluminação Interior 

Nessa esteira da proposição de Emmanuel, podemos invocar 
o exemplo ímpar de Paulo de Tarso, o homem que se ergue das 
sombras da perseguição cruel aos cristãos para tornar-se o maior 
deles, superando todas as injunções dolorosas em benefício da 
divulgação do Evangelho. A trajetória de Saulo aponta de forma 
meridiana a necessidade de iluminar a si mesmo como condição 
para o trabalho do Cristo.

Quando Saulo faz sua primeira preleção em Damas-
co e recolhe dos seus pares o escárnio e as agressões de 
toda ordem, acorrem-lhe à mente os dias risonhos em que 
pontificava na tribuna da sinagoga, recolhendo aplausos e 
admiração de tantos quantos o ouviam.

Tem sido assim com muitos de nós que buscamos o 
assentimento e a bajulação do mundo para as nossas pré-
dicas rebuscadas e sem obras que as sustentem. Para falar 
sobre o bem, é imprescindível vivê-lo, ou a nossa palavra 
não tocará os corações, nem iluminará outras almas.  

Saulo, diante da situação vivenciada, chora, rumina 
o orgulho ferido, a arrogância espicaçada. Conhecemos 
isto?

Chega-lhe o ombro amigo, o ouvido atento que reco-
lhe as queixas, a indignação e a inconformidade: Ananias

Mais uma vez, o sábio ancião retira as escamas que, 
teimosamente, obscurecem a visão espiritual do recém-
-convertido. Ele não se surpreende e fala ao neófito o que 
todos nós, trabalhadores espíritas, precisamos ouvir:
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(...) o Senhor conferiu-te a tarefa do semeador; tens 
muito boa-vontade, mas que faz um homem recebendo 
encargos dessa natureza? Antes de tudo, procura ajun-
tar as sementes no seu mealheiro particular, para que o 
esforço seja profícuo. (Paulo e Estevão - Emmanuel - F. C. 
Xavier).

Como ainda restasse alguma dúvida do signifi-
cado das suas palavras no coração de Saulo, Ananias 
volta a esclarecer o moço de Tarso:

(...) — Quero dizer que um homem de vida pura e 
reta, sem os erros da própria boa-intenção, está sempre 

pronto a plantar o bem e a justiça no roteiro que perlus-
tra; mas aquele que já se enganou, ou que guarda algu-
ma culpa, tem necessidade de testemunhar no sofrimento 
próprio, antes de ensinar. Os que não forem integralmen-
te puros, ou nada sofreram no caminho, jamais são bem 
compreendidos por quem lhes ouve simplesmente a pa-
lavra. Contra os seus ensinos estão suas próprias vidas. 
Além do mais, tudo que é de Deus reclama grande paz 
e profunda compreensão. No teu caso, deves pensar na 
lição de Jesus permanecendo trinta anos entre nós, prepa-
rando-se para suportar nossa presença durante apenas 
três. Para receber uma tarefa do Céu, David conviveu com 
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a Natureza apascentando rebanhos; para desbravar as estradas do 
Salvador, João Batista meditou muito tempo nos ásperos desertos 
da Judéia. (Ananias - Paulo e Estevão – Emmanuel)

Como Saulo, somos convidados a empreender a trajetória 
de Saulo a Paulo, trabalhando o autodomínio, a disciplina dos 
sentimentos e a perseverança para extirpar as paixões inferio-
res a fim de que o Cristo viva em nós.

Ao indagar aos Imortais, Kardec assim se expressa: “Po-
deria sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más in-
clinações?” Sim, e, frequentemente, fazendo esforços muito insig-
nificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah! quão poucos dentre vós 
fazem esforços!” (“O Livro dos Espíritos”, Allan Kardec, Questão n. 
909 - Ed. FEB.) Vemos então que a iluminação interior é tarefa 
possível, desde que nos afeiçoemos à cooperação com a obra de 
implantação do reino, permanecendo atentos para não sermos 
colhidos nas malhas dos equívocos que tem engendrado os ma-
tizes mais angustiantes de sofrimento que assolam os homens. 

A medida em que sejamos capazes de viver as nossas 
crenças, desenvolvemos a fé, que é a capacidade de entrega das 
nossas vidas nas mãos do Sublime Pastor, atitude que caracteri-
zou a vida de Paulo de Tarso.

4. Qual o melhor tempo para empreendermos o 
esforço de iluminação?

Nossas reflexões sobre o significado existencial e o nosso encontro com 
Jesus se dão nas mais variadas etapas das nossas vidas. A tarefa de evangelização 
da infância faz com que surpreendamos crianças de tenra idade deslumbrarem-se 
com a presença do Mestre. Quando encerramos nossos encontros da infância, re-
petimos juntos os agradecimentos simples, mas profundos ao Mestre Jesus, toca-
-nos o coração ouvir as vozes infantis, o brilho nos olhinhos ao pronunciarem:  
“Muito Obrigado Jesus”. Que bênção quando a Estrada de Damasco é percorrida 
nessa fase, em que a fragilidade é a grande expressão da Misericórdia Divina para 
viabilizar a modelagem da alma pelos ensinos da sua Lei.

No entanto, há estradas que são percorridas mais tarde, no crepúsculo da 
encarnação. E mais uma vez é Emmanuel que nos felicita com o seu magistério 
de luz:
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“Em nossa existência 
chega uma fase em que 
não nos é lícito intervir 
nos problemas coleti-
vos; mas, em qualquer 
idade, podemos e deve-
mos operar a ilumina-
ção ou o aprimoramen-
to de nós mesmos.”

 Saulo, em Paulo e Estevão 
(Chico Xavier/Emmanuel)



(...) – A existência na Terra é um aprendizado excelente e 
constante. Não há idade para o serviço de iluminação espiritual. 
Os pais têm o dever de orientar a criança, desde os seus primeiros 
passos, no capítulo das noções evangélicas, e a velhice não tem o 
direito de alegar o cansaço orgânico em face desses estudos de sua 
necessidade própria. É certo que as aquisições de um velho, em ma-
téria de conhecimentos novos, não podem ser  tão fáceis como as 
de um jovem, em função de sua instrumentabilidade sadia, fisica-
mente falando. Os homens mais avançados em anos têm, contudo, 
a seu favor, as experiências da vida, que facilitam a compreensão 
e nobilitam o esforço da iluminação de si mesmos, considerando 
que, se a velhice é a noite, a alma terá no amanhã do futuro a al-
vorada brilhante de uma vida nova. (O Consolador – Emmanuel).

E seguindo o seu conselho de buscarmos inspiração na 
vida dos vitoriosos na autoiluminação, lembremos Gamaliel, o 
Mestre de Saulo, quando encontrou Jesus, observando os seus 
discípulos na Casa do Caminho, ao surpreender-se com as ativi-
dades piedosas ali levadas a efeito, bem como ao ler os perga-
minhos recebidos de Simão Pedro. 

Diz ele a Saulo: “Em nossa existência chega uma fase em 
que não nos é lícito intervir nos problemas coletivos; mas, em qual-
quer idade, podemos e devemos operar a iluminação ou o aprimo-
ramento de nós mesmos”. Paulo e Estevão – Emmanuel.

Em todo e qualquer tempo de nossas vidas, aspiremos a 
contemplar a aurora do mundo regenerador. Façamo-la surgir 
dentro de nós, primeiramente, porque a nova era não se fará 
por decretos.

5. Iluminação Individual e Coletiva

Recordemos o belo diálogo de Jesus com Zebedeu, na 
obra Boa Nova, e compreendamos que somos a semente que 
dá origem ao celeiro, a gota pequena que compõe o oceano, o 
átomo que gera o arcanjo e cumpramos o nosso papel.

“Ouve, Zebedeu! nossa causa não é a 
do número; é a da verdade e do bem. É certo 
que ela será um dia a causa do mundo intei-
ro, mas, até lá, precisamos esmagar a serpen-
te do mal sob os nossos pés. Por enquanto, o 
número pertence aos movimentos da iniqui-
dade. A mentira e a tirania exigem exércitos 
e monarcas, espadas e riquezas imensas para 
dominarem as criaturas. O amor, porém, es-
sência de toda a glória e de toda a vida, pede 
um coração e sabe ser feliz. A impostura re-
clama interminável fileira de defensores, para 
espalhar a destruição; basta, no entanto, um 
homem bom para ensinar a verdade de Deus 
e exaltar-lhe as glórias eternas, confortando 
a infinita legião de seus filhos. Quem será 
maior perante Deus? A multidão que se con-
grega para entronizar a tirania, esmagando 
os pequeninos, ou um homem sozinho e bem--
-intencionado que com um simples sinal salva 
uma barca cheia de pescadores?
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Empolgado pela sabedoria daquelas considerações, 
Zebedeu perguntou: Senhor, então o Evangelho não será 
bom para todos?

Em verdade, replicou o Mestre — a mensagem da 
Boa Nova é excelente para todos; contudo, nem todos os 
homens são ainda bons e justos para com ela. É por isso 
que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação 
e é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como 
as melhores armas aos meus discípulos. Exterminando o 
mal e cultivando o bem, a Terra será para nós um glorio-
so campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi 
o mal que tombou, nunca o irmão que, para nós outros, 
estará sempre de pé. Não repousaremos até ao dia da vi-
tória final (Boa Nova - Humberto de Campos - Francisco 
Cândido Xavier.)

O 7º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, 
em Gramado/RS é um hino de gratidão dos espíritas 
gaúchos a Deus, ao Mestre Jesus e aos Benfeitores da 
Humanidade que nos legaram seus exemplos, acen-
drando em nós o amor pelo trabalho no Bem e o com-
promisso com as lides da Unificação, para que “Todos 
sejamos Um.”
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De todos os ciclos que compõem a vida humana, ne-
nhum outro reacende a questão da transcendência e da imor-
talidade da alma tanto quanto a velhice. Léon Denis no livro 
O Grande Enigma (DENIS,2010) afirmava que “a velhice é visi-
tada pelos Espíritos do Invisível, tem iluminações instintivas; 
um dom maravilhoso de adivinhação e profecia; é a mediuni-
dade permanente e seus oráculos são o eco da Voz de Deus.” 

Essa dimensão espiritual que é inerente a cada um de 
nós, e que em determinados períodos da nossa vida, pode 
até não ter tido nenhuma relevância, na velhice se reveste 
de uma importância fundamental e pode ser o fator determi-
nante do bem-estar existencial, por promover a esperança, o 
otimismo, a satisfação com a vida, a força, a coragem e a fé. 

Estudos evidenciam que os idosos que obtinham signi-
ficado para a vida a partir de crenças e práticas religiosas que 
lhes conferiam níveis significativamente maiores de satisfa-
ção com a vida, uma autoestima mais elevada e um otimismo 
marcantes (KRAUSE, 2003). 

As Demandas da Alma 
e o Envelhecimento
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Carlos Eduardo A. Durgante
Médico Geriatra, Trabalhador Espírita e Autor da Editora Francisco Spinelli.



O tempo, em sua inexorável linha reta, nos revela entre tantas coisas 
que há uma correlação direta entre o avanço da idade e o aumento da va-
lorização das crenças espirituais ou religiosas na vida das pessoas de um 
modo geral. Segue uma linha crescente do seu patamar mais baixo que é 
na adolescência, até o seu momento mais significativo – seu apogeu – que 
é na velhice.

Há muitas explicações para essa maior busca pela espiritualidade e 
religiosidade nessa fase da vida, principalmente porque os temores da fi-
nitude, da solidão, do abandono, da dependência financeira e social, da 
viuvez, dos variados lutos e perdas mal-elaboradas, são aqui colocados à 
prova. Segundo Allard; Thibert-Daguet (2005) há uma necessidade de ajus-
tamento psicológico e espiritual frente às mudanças e transformações 
próprias da passagem do tempo. A espiritualidade passa a ser uma força 
propulsora na busca pelo sentido da existência, dos mistérios do transcen-
dente, da compreensão desta essência como semente divina que habita em 
cada um (ZENEVICZ, 2009).
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A crença em um Ser Superior, 
ou em um Deus de bondade e amor, 
ou em uma consciência que a tudo 
transcende, é extremamente valiosa 
para o idoso, pois auxilia na regula-
ção das suas emoções durante a fase 
do adoecimento, na aceitação do tra-
tamento, bem como no lidar com al-
guns aspectos da vida em geral, para 
que assim o estresse mental e todo 
tipo de sofrimento que ele venha a 
enfrentar, seja mais bem tolerável 
(ZENEVICZ, 2009). 

No processo de envelhecimen-
to, os recursos internos de enfrenta-

mento são cada vez mais necessários, na medida em que os idosos 
estão mais expostos a perdas de todo tipo.

As demandas da alma humana são fundamentais para a cons-
trução de um envelhecimento com qualidade de vida o que as abarca 
é a Dimensão Espiritual do ser.

A religiosidade e a espiritualidade são dimensões relevantes e 
ocupam um lugar importante na vida das pessoas em geral, e estão 
diretamente relacionadas ao surgimento, a manutenção e a possibili-
dade de atenuarem os agravos impostos pelo envelhecimento à saúde 
física e mental (FERRARO; KELLEY-MOORE, 2000). 

Koenig et al. (2001) afirma que a maioria dos indivíduos idosos 
e aqueles que sofrem de alguma enfermidade física ou mental, são re-
ligiosos e usam as suas crenças e práticas religiosas para enfrentarem 
suas doenças ou quaisquer outras situações relativas a sua existência.
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A experiência de um sentido mís-
tico pode levar as pessoas em geral a 
estados de consciência que aumentem 
a sua capacidade de preservar o seu 
bem-estar e a sua saúde (LEVIN, 2001).

A espiritualidade é uma cons-
trução complexa e multifacetada que 
envolve os sentimentos de fé e de sen-
tido. A fé nos fortalece e nos faz acre-
ditar em algo transcendental, em uma 
força superior, permitindo a vivência 
de um sentimento de transcendência. 
Envolve o interior de cada pessoa e 
está ligada às necessidades de receber 
e dar amor, de esperança, de criativi-
dade, de perdão e de solidariedade 
para com as pessoas e para com Deus 
(CELICH, 2008).

A espiritualidade sustenta em 
seu seio os valores da solidariedade, 
da compaixão, do cuidado e do amor, 
indispensáveis ao desenvolvimento 
de uma sociedade verdadeiramente 
humana. Enfoca elementos imprescin-
díveis, transmitindo vitalidade e signi-
ficado aos momentos bons e ruins de 
nossa vida. É um sentimento de forum 
íntimo que desperta habilidades es-
timulantes no cuidado a si próprio e 
aos outros, despertando a capacidade 
de ultrapassar sentimentos negativos 
como dor, raiva, hostilidade, culpa e 
frustração. Esta capacidade pode possi-
bilitar a mobilização de forças internas 
poderosas no sentido de proporcionar 
aos idosos, a melhora da sua qualidade 
de vida e de saúde (REED, 1991).

A espiritualidade ao responder as deman-
das da alma, poderá proporcionar significado e 
propósito de vida, poderá confortar e aliviar a 
ansiedade, dar segurança emocional e espiritual 
para as pessoas que compartilham seus signifi-
cados, auxiliando no enfrentamento de doenças 
físicas, de transtornos psíquicos, de sofrimentos 
e limitações. Ela traz equilíbrio, sabedoria, ma-
turidade espiritual e emocional necessárias para 
vivenciar esse momento existencial com aprovei-
tamento máximo (BASSI, 2010).

A Doutrina Espírita reforça o entendimen-
to de que o Espírito que ora vivencia a velhice, 
necessita desse aprendizado e desse crescimento. 
A consciência desse destino eterno, dessa plura-
lidade de existências, de uma lei biológica da re-
encarnação pode contribuir em muito para que o 
idoso se mantenha ativo e entusiasmado com os 
propósitos da vivência da velhice e assim viver a 
vida em sua completude.

Verdadeiramente será pela idade da espiri-
tualidade que transcenderemos, por isso é bom 
que reflitamos, que estamos vivendo a nossa 
mais importante e desafiadora reencarnação e, 
possivelmente, a primeira vivência da velhice 
nas inúmeras vidas pelas quais passamos. A vi-
vência da velhice nos propicia mais uma chance 
para um olhar interior, um olhar para o todo da 
existência, tornando esse estágio de vida indis-
pensável à completude dessa existência.

A vivência da velhice é um tempo neces-
sário ao aprendizado do Espírito imortal, porque 
não chegamos até ela por puro acaso ou golpe da 
sorte, mas porque ainda temos o que experen-
ciar, resgatar, vivenciar e aprender. Certamente 
o tempo de realizar as nossas tarefas edificantes 
ainda não se esgotou (XAVIER, 2001).
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Estamos sendo então convidados, AMO-
ROSAMENTE a vivenciar mas com dignidade e 
gratidão essa oportunidade facultada pelo Cria-
dor. Este ciclo de vida encerra a completude 
do ser, enquanto em romagem terrena, e nos 
permite admirar os resultados da nossa vida, 
ampliando ainda mais o trabalho realizado, 
aumentando a nossa capacidade de amar e de 
fazer o bem. Como a vida continua, a velhice 
antecede imediatamente o reinício de novos ci-
clos.

Essa é a lei dos renascimentos que explica 
e completa o princípio da imortalidade (DENIS, 
2008). 

A evolução do ser indica um plano e um 
fim. Esse fim, que é a perfeição, não pode rea-
lizar-se em uma existência só, por mais longa 
que seja. Devemos ver na pluralidade das vidas 
da alma a condição necessária de sua educação 
e de seus progressos. É à custa dos próprios es-
forços, de suas lutas, de seus sofrimentos, que 
ela se redime de seu estado de ignorância e de 
inferioridade e se eleva, de degrau a degrau, na 
Terra primeiramente, e, depois, através das inú-
meras estâncias do céu estrelado.

A Doutrina Espírita ao se revestir de seu 
“manto” consolador e esclarecedor poderá abar-
car muitas das demandas de nossa alma que 
ora vivencia os desafios evolutivos do Espírito 
imortal. As dimensões biológica, psicológica e 

social que também constituem e estruturam o 
ser integral, da mesma forma que a espiritual, 
devem ser atendidas em todas as suas necessi-
dades, com esforços e dedicação de todos, que 
ao seu turno, estejam envolvidos na construção 
de um envelhecimento com dignidade e quali-
dade de vida.

A vida, como o maior dom que possuí-
mos, não nos foi concedida de forma incondi-
cional, ela nos foi emprestada para que, perante 
a Lei de Causa e Efeito, todas as ações positivas 
que realizarmos nessa vida, sejam em palavras, 
pensamentos ou atitudes, gerem efeitos corres-
pondentes nessa e em outras existências.

O Consolador, através da terapêutica com-
plementar espírita, nos oferece as ferramentas 
e a matéria-prima para a construção desse en-
velhecimento sadio. A terapia complementar 
espírita surge como uma via ao tratamento das 
enfermidades em suas origens e manifestações. 
Se as doenças ou desordens orgânicas procede-
rem apenas do corpo físico, os medicamentos e 
outras formas de terapêutica materiais, sabia-
mente empregadas, bastarão para estabelecer 
a harmonia geral (ANDRADE, 2010). Mas se a 
perturbação vier do Perispírito, é lícito lançar-
mos mão de recursos terapêuticos que lhe mo-
difique as disposições mórbidas, como a terapia 
espírita.
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Inspirada nos ensinamentos do Mestre Jesus, a 
terapêutica complementar espírita, através dos pas-
ses magnéticos, da água fluidificada, da prece/oração, 
da meditação, da desobsessão, da educação espiritual 
e da prática da caridade, vem então abarcar as deman-
das da alma humana.

Finalmente, o aumento da expectativa de vida 
como fenômeno populacional universal, está nos 
oportunizando essa vivência da velhice, e coincide 
com o momento de transição pelo qual passa o nosso 
planeta, constituindo esse “planejamento cósmico”, a 
nos permitir um tempo a mais de vida na busca da 
reforma moral de cada um de nós. Que façamos por 
merecer!

Luz e Paz!

Velhas ÁrVores

Olha estas velhas árvores, mais belas 

Do que as árvores novas, mais amigas: 

Tanto mais belas quanto mais antigas, 

Vencedoras da idade e das procelas...

O homem, a fera, e o inseto, à sombra delas 

Vivem, livres de fomes e fadigas; 

E em seus galhos abrigam-se as cantigas 

E os amores das aves tagarelas

Não choremos, amigo, a mocidade! 

Envelheçamos rindo! envelheçamos 

Como as árvores fortes envelhecem:

Na glória da alegria e da bondade, 

Agasalhando os pássaros nos ramos, 

Dando sombra e consolo aos que padecem! 

Olavo Bilac, in «Poesias»
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O Modelo de
Liderança - Jesus
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“Eu sou o caminho, a verdade e a 
vida, Ninguém vai ao Pai senão por mim.”

O estudo sobre o tema liderança 
e a forma de aplicar os conceitos dos 
estudiosos da área ao trabalho nas fi-
leiras do Movimento Espírita nos ensi-
naram a admirar algumas figuras que 
devotaram suas vidas à compreensão 
desse papel tão importante no esforço 
de progresso empreendido pelo Espíri-
to humano.

Dentre elas está a de Peter Ferdi-
nand Drucker, o respeitado pai da admi-
nistração moderna, homem visionário 
e, sobretudo, um cristão convicto como 
ele afirmou, ao qual não cabia questio-
nar os desígnios divinos em relação a 
sua morte, mas simplesmente dizer: 
“sim Senhor”. 

Senti um abalo muito grande 
quando li que pouco antes de morrer, 
aos 95 anos, o mais respeitado pensador 
dos negócios concedeu uma entrevista 
à Rádio Pública Nacional Americana, 
onde discorreu sobre diversos assuntos 
como as vantagens da democracia, o 
futuro do capitalismo mundial, o equi-
líbrio entre os interesses de acionistas 
e consumidores e a necessidade de for-
mação de novos líderes e disse: “Toda 
essa conversa sobre líderes é uma boba-
gem muito perigosa”, “É tudo conversa 
fiada.”

Afirmou não acreditar em líderes, 
e que as escolas e universidades de ne-
gócios não formam líderes, prestam-se 
apenas à formação de medíocres com-
petentes para realizarem um trabalho 
competente e confessa-se entristecido, 
porque depois dos maus exemplos de 
líderes como Hitler, Stálin e Mao as pes-
soas ainda estejam em busca de quem 
as comande. Questionado sobre a li-
derança carismática, afirmou não ver 
muito sentido nos chamados “super-
-CEOs”¹.

Entristeci, também, com as afir-
mativas de Drucker que parecem des-
constituir tudo o quanto ele afirmou 
e ensinou durante a sua longeva exis-
tência, mas como o modelo e guia da 
humanidade, inclusive para os líderes, 
é Jesus, recuperei-me logo do susto e 
reagi da melancolia para procurar en-
tender o que teria causado tão grande 
desilusão ao velho mestre a ponto de 
provocar as reflexões transcritas.

Relendo a informação dos Espí-
ritos sobre o objetivo da encarnação, 
quando respondem à questão 132 de O 
Livro dos Espíritos, colhemos o seguin-
te: Qual o objetivo da encarnação dos 
Espíritos? Resposta:  “Deus lhes impõe 
a encarnação com o fim de fazê-los che-
gar à perfeição. Para uns, é expiação; 
para outros, missão. 
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Mas afinal o que são encarnações que objetivam o cumprimento de uma 
missão? Os Imortais lecionam na questão 573, que a missão dos Espíritos encar-
nados consiste: 

“(...) em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso; em lhes melhorar as 
instituições, por meios diretos e materiais”. As missões, porém, são mais ou menos 
gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão, como o que 
governa, ou o que instrui. Tudo na Natureza se encadeia. Ao mesmo tempo em que o 
Espírito se depura pela encarnação, concorre, dessa forma, para a execução dos desíg-
nios da Providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter 
alguma utilidade.” 

Dizem, também, na questão 578 da obra citada, que poderá o Espírito, por 
própria culpa, falir na sua missão se não for um Espírito superior. 

No que se refere à liderança, e em especial aos maus lideres que menciona 
Drucker, vamos encontrar  resposta na questão 581 da mesma obra:

 (...) certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gêne-
ro humano, que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se 
enganam, que, de par com grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve 
considerar a missão desses homens?  “Como falseadas por eles próprios. Estão abaixo 
da tarefa que tomaram sobre os ombros.(...) ajuntam os benfeitores.

Refletindo sobre a resposta torna-se incontestável a necessidade de tomar-
mos como modelo de liderança o Mestre Jesus, sob pena de nos depararmos sem-
pre com o fantasma da desilusão. 

31
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Tomando o conceito sobre liderança segundo 
Hunther, que diz: “É a capacidade de influenciar pes-
soas para trabalharem entusiasticamente, visando 
atingir objetivos comuns, inspirando confiança por 
meio da força do caráter e do amor.”¹ (Preferimos a 
adoção do termo competência em lugar de capacidade, 
traduzindo o complexo - conhecimento-habilidade e ati-
tude).

Analisando o conceito supracitado e traçando 
um paralelo com as lições do Mestre de Nazaré, perce-
be-se o grande desafio que a parte inicial da definição 
“influenciar pessoas para trabalhar entusiasticamen-
te” traduz para a nossa atuação. 

O trabalho a que se devota um líder tem o matiz 
de uma missão, porque todo o líder instrui, orienta, 
influencia pessoas para o desenvolvimento de tarefas 
que devam impulsionar o progresso, promovendo as-
sim a adequação das instituições às quais ele serve.

Outro fator importante é o índice de contágio 
exercido pelo líder sobre os seus liderados e que está 
na dependência direta do seu caráter, que se converte 
em farol a guiar outros homens.

Ao mencionar o seu descrédito em lideranças 
como Hitler e outros, Drucker deveria estar avalian-
do a influência nociva que estes líderes exerceram so-
bre milhares de pessoas e, na verdade, são os maus 
líderes que têm retardado o progresso da humanidade.  
Os estímulos que partem daqueles que utilizam o seu 
poder de influência, desassociado dos valores morais, 
agem como catalisador das mentes que se posicionam 
na mesma zona de interesse em que eles transitam e  
esta influência não é a  que promove o progresso.  

Mesmo assim, a exceção não infirma a regra e 
não afasta a necessidade e importância de líderes para 
conduzirem os homens, pois o próprio Cristo as  afian-
çou, e  vamos recolher, textualmente, nas suas pala-
vras, narradas por Mateus em 9:35-38, que:

Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinan-
do nas sinagogas deles, proclamando o Evangelho do rei-
no e curando toda a doença e toda enfermidade. Vendo as 
turbas compadeceu-se delas porque estavam maltratadas 
e abandonadas, como ovelhas que não tem pastor. Então 
diz aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os tra-
balhadores são poucos. Rogai, portanto ao Senhor da co-
lheita para que envie trabalhadores para a sua colheita. 

O Mestre fala das turbas sem pastor, das pesso-
as que não possuem alguém que as conduza, da di-
mensão do trabalho a fazer e da arregimentação de 
recursos para a realização das tarefas.

Assim, há necessidade de estímulo para que o 
progresso material do orbe se concretize, desenvol-
vendo a inteligência do homem e que o progresso mo-
ral engendre a propagação do bem para o processo de 
melhoria contínua da Terra. Não está aí demonstrada 
a missão dos líderes espíritas-cristãos?

Como fazer então para materializar nas nossas 
searas de trabalho a assertiva proposta por Hunther 
na primeira parte do seu conceito? (É a capacidade 
de influenciar pessoas para trabalharem entusiastica-
mente, visando atingir objetivos comuns...).

“Para a obtenção de êxito na tarefa de 
liderar é necessário um compromisso 
com a autoeducação e com a possibi-
lidade de exemplificação daquilo que 
se propõe, ou não haverá força capaz 
de promover a influência.”
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A resposta está no aprimoramento de três aspectos indispensá-
veis: O primeiro é a submissão ao processo de aquisição de competên-
cias para liderar, ou seja, aquele que escolhe liderar necessita esforçar-
-se por adquirir conhecimentos técnicos nas áreas relacionadas com a 
gestão de equipes, planejamento, execução, avaliação, dentre outras.

O segundo é a vivência do conhecimento adquirido a fim de se 
obter alguns resultados passíveis de serem mensurados: ex: número 
de elementos agregados e treinados para a equipe, quantidade e qua-
lidade do trabalho desenvolvido, adequação do planejamento, cumpri-
mento de prazos, cuidado com as parcerias, aproveitamento adequado 
dos recursos materiais postos à disposição da equipe e formação de 
novos líderes na equipe. 



O terceiro elemento preponderante no caminho 
do desenvolvimento das competências de liderança é 
a administração do complexo dos sentimentos e emo-
ções na busca do equilíbrio e da atribuição de signifi-
cado ao trabalho.

Na liderança espírita os três elementos conver-
gem para a aquisição do status do homem de bem, do 
verdadeiro espírita, porquanto todas as virtudes que 
ensejam o exercício da liderança servidora estão defi-
nidas na Epístola de Paulo aos Coríntios:

Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos 
anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou 
como o címbalo que retine. 

E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse 
todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse 
toda fé, de maneira tal que transportasse os montes, e 
não tivesse amor, nada seria.

E ainda que distribuísse todos os meus bens para 
sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo 
para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me 
aproveitaria.

O amor é sofredor, é benigno; o amor não é inve-
joso; o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não 
se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios 

interesses, não se irrita, não suspeita mal; não se regozija 
com a injustiça, mas se regozija com a verdade; tudo so-
fre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.

Ken Blanchard e Phil Hodges asseveram que a 
maioria dos livros e seminários sobre liderança focaliza o 
comportamento externo do líder e tenta melhorar estilos 
e métodos de liderança. (...)No entanto a liderança efetiva 
começa no interior de cada um de nós – é um assunto 
do coração. Acreditamos que se não transformarmos o 
coração, jamais nos tornaremos líderes servidores como 
Jesus.3  

James C. Hunther afirma que quando Jesus usava 
a palavra amor, a tradução grega do Novo Testamento, 
utiliza o vocábulo ágape que significa um amor incon-
dicional baseado no comportamento com os outros sem 
exigir nada em troca. É o amor da escolha deliberada. 
Não é o sentimento do amor.

Então amor é paciência, bondade, humildade, res-
peito, generosidade, perdão, honestidade, confiança. (...) 
Assim amor ágape e liderança são sinônimos.2

Por esta razão o coração do líder é o repositório 
das grandes chances do triunfo ou do fracasso de um 
modelo de liderança.
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Constata-se que há uma intensa investida das 
empresas e instituições para a formação de lideran-
ças. Cursos, seminários, oficinas, livros, vídeos, trei-
namentos, e a percepção de que as lições não sobre-
vivem à primeira semana de retorno do participante 
destes treinamentos às atividades laborais, outras não 
fazem eco nem no espaço de capacitação. Por quê?

Diria que a liderança é um processo de autoco-
nhecimento e autotransformação. Requer um desape-
go dos velhos paradigmas, um abandono às posturas 
tradicionais, o que vulnera a tão falada e anatematiza-
da “zona de conforto”. Mudança rima com inseguran-
ça. É o avesso da onipotência. Esta a razão porque o 
conhecimento não tem se traduzido em vivência. 

Os benfeitores amigos já nos alertavam: Ah! 
Quão poucos de vós fazem esforços.³ 

Quanto mais nos aprofundamos no estudo des-
sa desafiadora ação que é a liderança vamos compre-
endendo que liderar é dar prioridade ao mundo do ser 
e não aos caminhos do ter. Liderar é ser, não é fazer 
apenas. É mais uma faceta da transformação moral. 

Para a obtenção de êxito na tarefa de liderar é 
necessário um compromisso com a autoeducação e 
com a possibilidade de exemplificação daquilo que se 
propõe, ou não haverá força capaz de promover a in-
fluência.

As lideranças equivocadas são ousadas. Elas 
vivem as ideias lamentáveis que propagam, por isso 
convencem e arrastam os que com elas se afinam.

O bem tem potencial superior, o que nos falta é 
abandonarmos o terreno da timidez para sermos ou-
sados na divulgação dos ideais cristãos e no comparti-
lhamento da visão espírita.

Começo a compreender a desilusão de Peter 
Drucker, porque na verdade ele tem razão ao afirmar 
que as escolas e universidades de negócios são incapa-
zes para formar líderes. 

As cátedras capazes de formar lideranças serão 
aquelas cujos conteúdos atentarem para a educação 
do ser integral, que é o Espírito imortal.  Quando o 
materialismo for destruído pela ação dos discípulos 
de Jesus, universalizando o conhecimento do seu 
Evangelho, as escolas, as famílias, a sociedade será 
um celeiro de bons líderes.

Por vezes as abordagens sobre liderança pare-
cem repetitivas e sonhadoras. Compreendemos a ra-
zão daqueles que assim se manifestam, porque liderar 
é uma caminhada contínua, sem tréguas. Muito mais 
fácil é escrever textos, fazer conferências, levantar 
edificações, elaborar registros contábeis, mas liderar 
é difícil, porque nessa tarefa temos que incinerar mui-
tas vezes os discursos prontos e brilhantes, derruir os 
planos tão cheios de lógica, contrariar tendências e 
visões que parecem tão promissoras.

Todas as nossas dificuldades na formação de 
equipes e na carência de recursos humanos para aten-
der à seara se devem ao processo deficiente de forma-
ção de líderes que entreguem à causa do Consolador 
o modelo de liderança que ela necessita nestes dias.

O olhar do Mestre ainda se demora compadeci-
do pela turba maltratada e abandonada.

O que fazer? Rogar ao Senhor da Messe!

Ele atenderá, sem dúvida, e quando chegarem 
os trabalhadores é empenhar-se dia a dia sem descan-
so para fazê-los pescadores de homens. 
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Psicóloga com especialidade em psicologia clínica e neuropsicologia.

Especializanda em Saúde e Espiritualidade – FATO - 2013

RESILIÊNCIA
“E, se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalece-
rão no caminho, porque alguns deles vieram de longe”. 
(Marcos, 8:3)
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Resiliência é um conceito oriundo da física, que 
se refere à propriedade de que são dotados alguns ma-
teriais de acumular energia quando exigidos ou sub-
metidos a estresse sem ocorrer ruptura. Este termo 
também tem origens na Economia da Natureza ou 
Ecologia. Pode ser definido como a capacidade de re-
cuperação de um ambiente frente a um impacto, como 
por exemplo, uma queimada. Logo, o bioma cerrado 
costuma apresentar uma grande capacidade de resili-
ência após uma queimada. 

Atualmente resiliência é utilizado 
no mundo dos negócios para caracterizar 
pessoas que têm a capacidade de retor-
nar ao seu equilíbrio emocional após so-
frer grandes pressões ou estresse, ou seja, 
são dotadas de habilidades que lhes per-
mitem lidar com problemas sob pressão 
ou estresse mantendo o equilíbrio emo-
cional. 

A Psicologia tomou emprestada a 
palavra, criando o termo resiliência psico-
lógica para indicar como as pessoas res-
pondem às frustrações diárias, em todos 
os níveis, e sua capacidade de recupera-
ção emocional. Portanto, quanto mais re-
siliente for o indivíduo, mais fortemente 
estará preparado para lidar com as adver-
sidades da vida.

Nesse sentido, a atitude mental 
frente às adversidades é uma das primei-
ras lições para construir uma boa resili-
ência psicológica, pois possibilita ao ho-
mem uma postura mais ativa: a de se tor-
nar responsável pelo que acontece a sua 
volta, apropriando-se de suas escolhas 
destituindo-se do papel de vítima. 

O psicólogo existencialista Viktor 
Frankl, prisioneiro dos campos de con-
centração teve a oportunidade de obser-
var as mais diversas reações dos prisio-
neiros frente às atrocidades cometidas 
pelos nazistas. Em seus relatos, descreve 
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que muitas pessoas em certo ponto 
não mais conseguiam tolerar o sofri-
mento e assim deliberadamente desis-
tiam de viver. Faziam isso se jogando 
contra as cercas eletrificadas, deixan-
do de se alimentar ou, finalmente, se 
atirando contra os militares e seus ca-
chorros. Em suas notas, descreveu que 
aquelas que mais suportavam a dor de 
uma prisão (e que sobreviveram) eram 
aquelas que desenvolviam um senti-
do de vida como, por exemplo, guar-
dar comida para um prisioneiro mais 
fragilizado ou mobilizar-se para con-
seguir medicações para algum outro 
mais necessitado. Tais ações, segun-
do ele, traziam de volta a dignidade 
humana, pois abasteciam as pessoas 
com força e determinismo pessoal.

Para Frankl, “O sucesso, como 
a felicidade, não pode ser persegui-
do; ele deve acontecer, e só tem lugar 
como efeito colateral de uma dedica-
ção pessoal a uma causa maior”. Desta 
forma, o homem deve em seu cotidia-
no desenvolver projetos que tragam 
um sentido a sua existência, pois o 
torna mais resiliente frente às adver-
sidades da vida2. 

Fechando o tripé em que se 
apoia a resiliência, encontra-se a capa-
cidade de se compreender os próprios 
sentimentos. Estar atento às emoções 
é uma das maneiras mais simples do 
homem desenvolver a capacidade de 
enfrentamento emocional. Quando re-
conhece seus sentimentos e os aceita 
tem a possibilidade de permanecer 
em sofrimento, ou sair deste. A luci-
dez em relação a sua subjetividade lhe 
permite ser mais rápido na busca de 
soluções, e quando executa, com ati-
tudes sensatas e coerentes, encontra 
o equilíbrio. 

Entretanto, quando o homem 
não está habituado a se conectar con-
sigo, procura aliviar os sentimentos 

ruins através de atitudes externas como, por exemplo, con-
sumir bebida, comida, e outras substâncias psicoativas. Nada 
obstante, ao buscar no externo o alívio para o desconforto 
interno, desequilibra-se. A fuga apenas o distancia da percep-
ção da sua subjetividade assim, ao não visualizá-la tem difi-
culdade de mudar. 

Para a Doutrina Espírita, os três itens que a psicologia 
da resiliência apresenta para a construção de uma conduta 
resiliente estão intimamente ligados aos princípios básicos. 
Posto que desenvolver um papel ativo na vida é ter a consci-
ência do Projeto Reencarnatório. Este é estabelecido na espiri-
tualidade junto às entidades amigas que planejarão junto ao 
ser reencarnante as condições existenciais para que o mesmo 
obtenha êxito, salientando que este projeto foi feito para o 
crescimento do indivíduo. Existe toda a assistência espiritual 
para que a criatura tenha o amparo necessário, diante das ad-
versidades da vida, através de intuições, situações inusitadas, 



amigos, mensagens e outros, ou seja, não está só na 
caminhada. O segundo é de elaborar um projeto pes-
soal, que já está dentro do Projeto Reencarnatório, que 
é a evolução. Quando o homem pergunta-se: - De onde 
vim? O que estou fazendo aqui e para onde vou? - Está 
estabelecendo um questionamento sobre si mesmo e 
assim desenvolve vontade de aprender e buscar as 
respostas que possibilitem o entendimento do sentido 
da vida. Desta forma, chega ao terceiro item: entender 
as próprias emoções, através do reconhecimento e es-
tabelecer metas para a transformação. Lançando mão 
do Evangelho na busca do equilíbrio emocional, com 
atitudes pautadas nos ensinamentos cristãos, ainda 
que de forma lenta.

Joanna de Ângelis, no livro Psicologia da Grati-
dão, destaca que para Jung a finalidade da vida não é 
aquisição da felicidade, mas a busca de sentido, de sig-
nificado. O sentido, o significado existencial, entretan-
to, caracteriza-se pela busca interna, pela transforma-
ção do indivíduo. É um sentido profundo, a princípio 
de autorrealização, depois de autoencontro até a au-
toiluminação. Quando o homem consegue desenvol-
ver este projeto pessoal aumenta significativamente a 
resiliência, porque não se sente sem rumo. 

Portanto, o que define uma pessoa resiliente é 
a capacidade de buscar na sua centelha divina a for-
ça e coragem para prosseguir. É a certeza que Deus é 
Pai, bom e Justo e jamais abandona seus filhos, ainda 
que na hora dos testemunhos pareça ao contrário. E, 
através de Jesus, oportunizou ao homem espirituali-
zar-se gradativamente, fortalecendo a crença de sua 
origem divina. O Mestre, desejando o bem de todos os 
homens, cheio de abnegação e amor sabe alimentar, 
com recursos específicos, o ignorante, o sábio, o in-
dagador e o crente, o revoltado e o infeliz. Compreen-
de que de outro modo às criaturas cairiam, exaustas 
nos imensos despenhadeiros do processo evolutivo. E, 
como governador espiritual da Terra, assevera: “E, se 
os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no 
caminho, porque alguns deles vieram de longe”. 
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A FÉ É UMA EXPRESSÃO DE CORAGEM
O Evangelho é uma escola onde aprendemos

as doçuras do Amor



Rogério Coelho
Escritor, expositor e articulista espírita de Muriaé/MG

Não raro, ouvimos queixas de pessoas que per-
maneceram por um tempo nas hostes espiritistas e 
desistiram de continuar sendo espíritas por terem tes-
temunhado certos deslizes de seus confrades... Ora, 
na verdade, quem age assim, quer mesmo é um “bode 
expiatório” para “maquiar” a má vontade em seguir 
os postulados espiritistas que estimulam o equilíbrio, 
atitude essa conflitante para quem ainda se compraz 
com algumas viciações, para ele indispensáveis.

Para nossa orientação com relação a esse tipo de 
ocorrência, instruamo-nos com a sabedoria de Yvon-
ne do Amaral Pereira1, que, um dia escreveu para o pe-
riódico da Federação Espírita Brasileira, “Reformador”, 
um artigo intitulado “A Grande Doutrina dos Fortes”, 
no qual ele afirma: “(...) Temos procurado reconfortar, 
quanto possível, esses delicados irmãos chamando-
-lhes a atenção para determinados pontos da Doutri-
na Espírita, capazes de explicar essa particularidade 

“Cada Criatura vale o que logra, 
não o que lhe falta.”

Dr. Carneiro De Campos1



em torno dos maus adeptos. E isso para que os quei-
xosos não se dobrem ao desânimo, fazendo periclitar 
a própria fé, o que é sempre possível aos adeptos que 
se atenham a uma fé sorvida no que ouviram outros 
adeptos dizerem, em vez de se dedicarem aos livros 
da legítima Doutrina Espírita e às observações daí 
consequentes, indispensáveis sempre à boa instrução 
de cada um. O estudo eficiente do Espiritismo escla-
rece de tal forma os assuntos gerais da vida, como a 
situação dos espíritas, que, a ele nos dedicando de-
vidamente, não mais surpresas nem vacilações nos 
chocarão em qualquer setor. Seremos, então, espíritas 
preparados para os entrechoques das múltiplas face-
tas da existência... E saberemos que o Espiritismo e 
o próprio Evangelho exigem que, para servi-los, seja-
mos realmente fortes, capazes de enfrentar quaisquer 
situações difíceis, seja no ardor das próprias prova-
ções, nas lutas do trabalho em geral, ou diante das 
fraquezas e imperfeições dos irmãos em crença.
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Meditando sobre o Evangelho, vamos observar 
que, para podermos praticá-lo, deveremos, acima de 
tudo, ser vigorosos de ânimo, corajosos a toda prova. 
Os primeiros discípulos do Nazareno e os primeiros 
cristãos foram espíritos fortes por excelência, idea-
listas audazes, práticos e não místicos, caracteres de 
ação, porque a tarefa a realizar seria volumosa demais 
para os ombros de um contemplativo.

Um caráter tíbio, por exemplo, como romperia 
ele com as tradições milenárias do Judaísmo ou do 
Paganismo, para renovar totalmente as próprias con-
vicções? Como enfrentaria, o tímido, a necessidade de 
se curvar à palavra revolucionária de Jesus, palavra 
que arrojaria por terra antigos preceitos de domínio 
e até de crueldade, para aceitar a união das criatu-
ras através do Amor, quando a força era que ditava 
as leis? E como suportaria o indeciso a ordem divina 
de compreender num mendigo, num leproso, numa 
pecadora, num publicano ou num samaritano o irmão 
a quem deveria amar e proteger, quando o ódio de 
casta ou de raça e o desprezo pelos pequeninos eram 
recomendações seculares? Como se haveria o impres-
sionável, sob o imperativo de morrer pelo amor do 
Cristo à frente da espada dos herodianos ou nas are-
nas dos Circos de Roma, dando-se como repasto às 
feras? Sem a coragem da própria fé – porque a fé é 
uma expressão de coragem, como poderiam apor as 
mãos sobre um endemoninhado, um paralítico ou um 
leproso e curá-los em nome do Senhor? E ainda sem 
a fortaleza do ânimo, como acreditariam eles na vitó-
ria daquela estranha Doutrina saída de uma obscura 
província dominada pela águia romana, Doutrina que 
eles próprios deveriam espalhar pelo mundo, onde só 
a força, o egoísmo e o orgulho lavraram as leis?... Je-
sus expondo a Sua Grande Doutrina, lança sentenças 
impressionantes, que seriam ordenações irretorquí-

veis: “Seja o vosso falar, sim, sim; não, não”; “Aquele que 
ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é 
digno de mim. E aquele que não renunciar a tudo que 
tem, não pode ser meu discípulo”; “Em verdade te digo 
que ninguém pode ver o Reino de Deus, se não nascer de 
novo”; “Eu não vim trazer paz à Terra, mas a espada; 
vim separar de seu pai o homem, de sua mãe a filha, de 
sua sogra a nora; e o homem terá por inimigos os de sua 
própria casa. Vim lançar fogo à Terra e desejo que ele se 
acenda”; “Se o teu olho ou a tua mão te servem de es-
cândalo, corta-os e lança-os fora de ti; porque melhor te é 
que se perca um ou dois dos teus membros do que todo o 
teu corpo vá para o inferno”; “Se alguém te ferir na face 
direita, oferece também a outra; e àquele que tirar a tua 
túnica, larga-lhe também a capa”; “Amai aos vossos ini-
migos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que 
vos perseguem e caluniam”; “porque, se vós não amais 
senão os que vos amam, que méritos haveis de ter?”; “Se 
a vossa justiça não for maior e mais perfeita do que a dos 
escribas e fariseus, não entrareis no Reino dos Céus”; “As-
sim, luza a vossa luz diante dos homens, que eles vejam 
as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está 
nos Céus”; “Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial 
é perfeito”.
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Como vemos, são ordens de 
comando revolucionário, impelindo 
paladinos para a grandiosa batalha 
de encontrar Deus em si próprios!...

O Evangelho, pois, se é uma 
escola onde aprendemos as doçuras 
do Amor, é onde também encontra-
remos as atitudes corajosas do he-
rói do ideal divino.

Nas mesmas condições enca-
raremos os espíritas: os caracteres 
fracos, tímidos, indecisos, demora-
rão a se integrarem nos embates 
fornecidos pelo Espiritismo. Tam-
bém este é Doutrina para os fortes, 
ou seja, para aqueles que, em mi-
grações terrenas do pretérito, tanto 
erraram, e no Além-Túmulo tanto 
sofreram por isso, que agora se dis-
puseram através do Espiritismo a 
efetuar uma reforma geral do pró-
prio caráter.

Com efeito!... Combater as 
próprias imperfeições diariamente, 
não ignorando que, se não o fizer, 
desonrará a própria Doutrina a que 
se julgou filiar; socorrer necessita-
dos sem possuir recursos suficien-
tes para o mandato, confiante no 
auxílio do Mestre Nazareno; medi-
car enfermos sem haver cursado 
Medicina; subir a uma tribuna dian-
te de assembleia numerosa, que es-
preita pronta à crítica, a fim de de-
fender a Verdade, sabendo que esse 
é um dever a que não poderá fugir; 
porque ainda ontem, em existên-
cias transatas, deprimiu a mesma 
verdade; enfrentar os obsessores e 
fazê-los recuar dos abismos do mal 
para as suaves trilhas do amor e do 
perdão, certo de que é apenas intér-
prete das forças do Céu, porque não 
possui virtudes para tão alto feito; 
investigar o Invisível com a pró-

pria fé e as forças do coração, porque sabe não ser anjo nem sábio; 
arvorar-se em secretário de Entidades aladas para a produção de 
compêndios de Moral, de Filosofia ou de Ciências transcendentes, 
e apresentá-los ao mundo impiedoso com suas críticas, não sendo 
escritor e tampouco possuindo diplomas universitários; sobrecar-
regando-se, dia a dia, das mais pesadas responsabilidades perante 
os homens e os Espíritos; ser levado, por amor a Jesus, a perdoar e 
esquecer os ultrajes que lhe ferem o coração e conturbam o espírito; 
renunciar a cada dia, às vezes até mesmo às mais doces aspirações 
do coração, morrendo para si mesmo a fim de ressurgir para Deus, e, 
acima de tudo filiar-se às falanges dos discípulos de Jesus e dos ba-
luartes da Terceira Revelação – não será dispor de forças supremas 
na Terra, não será corajoso por excelência? E convenhamos que é 
desses tais que Jesus precisa agora, como ontem precisou dos peca-
dores, dos mendigos, dos malvistos pela sociedade para a propagan-
da da Sua Doutrina, únicos indivíduos que, apesar das imperfeições 
que portavam, estiveram à altura de compreender e executar os sa-
crifícios necessários à difusão da Grande Nova que surgia.
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Muitos de nós, realmen-
te, ainda não somos verdadei-
ros espíritas nem verdadeiros 
cristãos. Mas também já não 
seremos homicidas, nem rou-
badores, nem traidores, nem 
devassos, nem ébrios, nem 
adúlteros, nem suicidas... Ob-
servaremos, então, que nosso 
progresso dentro do ensino 
espírita há sido fabuloso, pois 
ainda ontem fomos tudo isso, 
não obstante alguns deslizes 
que mais ou menos ainda pra-
ticamos. Devemos, portanto, 
ver uns nos outros espíritos 
valorosos que lutam contra as 
próprias imperfeições, sob a 
redentora proteção do Conso-
lador enviado pelo Cristo de 
Deus! Não vejamos em nossos 
irmãos de crença, ainda imper-
feitos, espíritas indesejáveis, 
mas pupilos de uma Doutrina 
Celeste, recém-libertados de 
terríveis correntes malignas. 
E se, por nossa vez, nos jul-
gamos harmonizados com os 
esplendores da verdade, esten-
damos até eles nossos afetos, 
auxiliando-os quanto possível 
a se integrarem na verdadeira 
essência da Doutrina Espírita, 
que é poderosa bastante para 
reeducar os necessitados de 
forças renovadoras e de luzes 
espirituais.

Todo esse trabalho, que fomos cha-
mados a executar, será labor para espíritos 
fortes... porquanto, tal como aconteceu aos 
primeiros discípulos do Nazareno, também 
teremos de desenvolver lutas árduas para o 
estabelecimento das verdades celestes so-
bre a Terra – supremo ideal daqueles que já 
conseguiram predisposições para a comu-
nhão com a Força suprema do Eterno Bem.”

Sem dúvida alguma que todo esse ra-
ciocínio de nossa inolvidável Yvonne Perei-
ra nos leva a entender melhor a frase do Dr. 
Carneiro de Campos, quando afirma: “cada 
criatura vale o que logra, não o que ainda lhe 
falta” para atingir a perfeição.

Tenhamos em apreço os conselhos 
dos veneráveis Espíritos1: José, Espírito 
Protetor; João, bispo de Bordéus e Dufêtre, 
bispo de Nevers: “(...) Sede, pois, severos 
para convosco, indulgentes para com os 
outros. Lembrai-vos d`Aquele que julga 
em última instância, que vê os movimen-
tos íntimos de cada coração e que, por con-
seguinte, desculpa muitas vezes as faltas 
que censurais, ou condena as que relevais, 
porque conhece o móvel de todos os atos. 
Lembrai-vos de que vós, que clamais em al-
tas vozes – anátema, tereis, quiçá, cometi-
do faltas mais graves.

(...) Sede indulgentes com as faltas 
alheias, quaisquer que elas sejam; não jul-
gueis com severidade senão as vossas pró-
prias ações e o Senhor usará de indulgência 
para convosco, como de indulgência hou-
verdes usado com os outros.
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(...) Espiritismo!... Doutrina consoladora e ben-
dita! Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos 
salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor! Para 
esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual po-
dem ler estas palavras que lhes indicam o meio de che-
garem ao termo da jornada: caridade prática, caridade 
do coração, caridade para com o próximo, como para 
si mesmo; numa palavra: caridade para com todos e 
amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor 
a Deus resume todos os deveres e porque impossível 
é amar realmente a Deus, sem praticar a caridade, da 
qual Ele fez uma lei para todas as criaturas.”

Lembremo-nos de todas essas memoráveis li-
ções quando testemunharmos deslizes de nossos ir-
mãos que necessitam não de nossa condenação, mas 
sim, de nossa indulgência, essa grande e esquecida 
virtude.
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Jerri Almeida
Professor, conferencista e escritor espírita, Vice-presidente do CRE da 10ª Região

Dores da Vida

Nossa cultura contemporânea fez do prazer “a medida de 
todas as coisas” e, com isso, negou ao ser humano um sentido 
existencial mais profundo para as dores da vida. O Cristianismo, 
durante séculos, produziu um modo de sofrer, ou seja, ofereceu 
um significado para o sofrimento. Isso produziu certo conforto: 
a gente não deixa de sofrer, mas o sofrimento passa a ter uma 
significação. No entanto, o Cristianismo também não conseguir 
explicar com mais detalhes e profundidade os múltiplos fatores 
do sofrimento humano.
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As angústias essenciais do Ser necessitam de 
significados e, na medida em que passamos a com-
preender melhor os mecanismos da vida, passamos 
a desenvolver uma espécie de cosmovisão sobre “o 
existir”. O Espiritismo desvelou os imperativos da 
vida, oferecendo um “modo de sofrer”, não no senti-
do compensatório, de sofrer hoje para ser feliz depois 
da morte, mas no sentido educacional, na medida em 
que os desafios servem, conforme observou Léon De-
nis, como: “...agentes do desenvolvimento humano.”

Estando as causas do sofrimento na atual expe-
riência reencarnatória conforme a forma que o sujei-
to direciona suas escolhas, seria relativamente clara 
a gênese de muitas aflições e dores vivenciadas. São 
situações onde a própria pessoa, por sua imprudência, 
irresponsabilidade, falta de reflexão e imaturidade, 
forja as raízes de seus sofrimentos mediatos, imedia-
tos e/ou futuros. No entanto, a grande interrogação 
sempre esteve no sofrimento dos moderados, pruden-
tes, equilibrados, reflexivos, amorosos, responsáveis, 
etc.

O Espiritismo veio oferecer suas expli-
cações para esses casos nebulosos. Tratou 
de situar a experiência humana, à luz da 
reencarnação e das leis da vida, para além 
dos estreitos limites da existência física. Por 
isso, as ações humanas em um determinado 
espaço-tempo repercutem positivamente ou 
não, conforme sua própria natureza, na plas-
magem das contingências evolutivas (educa-
cionais) que comporão o destino próximo ou 
remoto do ser espiritual em sua admirável 
jornada em busca por si mesmo.  

Nesse sentido, o sofrimento sob qual-
quer aspecto, nada tem de castigo, mas fun-
ciona como um dispositivo (indutor) da vida, 
capaz de fazer fervilhar no mundo íntimo e 
consciencial o amadurecimento que a pró-
pria vida lhe exige, face aos imperativos de 
seu crescimento mental e emocional. Essa 
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explicação da filosofia espírita possui um impacto muito prático 
na vida cotidiana. Essa formulação poderá ajudar o indivíduo a 
compreender que nada lhe acontece injustamente ou casuistica-
mente. Em tudo, por mais que tenhamos dificuldade em saber-
mos os detalhes no momento, há uma experiência peculiar para 
aquele que a vivencia.

Logo, o sofrer faz parte das contingências do mundo e de-
veríamos ensinar para nossos filhos que isso é natural. Viver an-
gústias e inquietações faz parte da condição do Espírito huma-
no; é “normal” todos viverem em algum momento seus proble-
mas, suas dores. Nem por isso as pessoas de modo geral buscam 
se drogar, se desequilibram ou se deprimem. E quando o fazem 
isso repercute na produção de mais sofrimento! Portanto, somos 
os articuladores de nossa felicidade ou desdita e, diariamente, 
estamos modelando as angulações do nosso futuro.

Também nesse aspecto a fé racional traz o seu contributo, 
pois ela, em tese, tranquiliza e acalma o sujeito através do nível 
de aclaramento que proporciona. É bem verdade que cada pes-
soa possui uma forma própria de metabolizar o conhecimento 
espírita, o que é muito natural. Ainda assim, é importante lem-
brarmos a questão 943 de O Livro dos Espíritos:

Donde o desgosto da vida, que, sem motivos plau-
síveis, se apodera de certos indivíduos?

“Efeito da ociosidade, da falta de fé e também, 
da ociosidade. Para aquele que usa de suas fa-
culdades com fim útil e de acordo com as suas 
aptidões naturais, o trabalho nada tem de ári-
do e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe 
suporta as vicissitudes com tanto mais paciência 
e resignação, quanto obra com o fito da felicida-
de mais sólida e mais durável que o espera.” [Gri-
fos meus]

Partindo da premissa de que a “falta 
de fé” é um dos fatores que conduzem a 
um estado de desgosto da vida e, portanto, 
de infelicidade, a construção da fé racional 
representaria, então, um valioso suporte 
para o exercício consciente da paciência 
e resignação. Devemos lembrar, todavia, 
que o sentido de resignação no Espiritis-
mo reveste-se de um verdadeiro dinamis-
mo. A fé racional em nenhum momento 
deverá refletir um estado de passividade 
e conformismo diante das vicissitudes da 
experiência humana.

A resignação dinâmica produz uma 
postura de equilíbrio pessoal, e de ação, 
na busca pelos recursos plausíveis, seja 
para superar ou mesmo atenuar os sofri-
mentos e aflições. É ultrapassar o discurso 
conformista do “Deus quis assim!”, assu-
mindo uma postura de responsabilização 
pessoal pelo que nos acontece, direta ou 
indiretamente. Logo, conforme informa-
ram os Espíritos a Kardec, na questão 964 
de O Livro dos Espíritos, Deus não se pre-
ocupa com cada um de nossos atos, para 
nos repreender ou recompensar. Ele criou 
Leis que regem a dinâmica da vida, na sua 
expressão física e espiritual. Somos felizes 
quando nos firmamos nessas Leis e sofre-
mos os resultados naturais quando delas 
nos afastamos.

Mesmo quando não houver, nessa 
existência, possibilidade de uma reversão 
integral da problemática vivida, a exem-
plo do indivíduo que perde uma perna, 
que fica paraplégico, dentre outros, per-
manecerá robustamente a convicção na 
temporalidade dessa experiência, que é, 
justamente, uma condição de tempo mais 
ou menos breve. Seguirá o sujeito, obser-
vando os seus limites temporários, mas 
também suas possibilidades de autossu-
peração, descobrindo dentro de si mesmo 
forças insuspeitadas que lá estavam laten-
tes.
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Obras de 
Misericórdia

“Bem-aventurados os misericordiosos 
porque eles receberão misericórdia”. (Mt. 5:7).



Misericórdia (do Latim) significa: Miseri – Sofrimento, aflição e 
Cordis (COR) – Coração. Literalmente pode-se definir por: coração sofre-
dor, aflito. 

Misericórdia, na ideia cristã, é o sentimento de pesar ou de carida-
de despertado pela infelicidade de outrem; piedade, compaixão. Miseri-
cordioso é aquele que se compadece, que é piedoso.

Há uma passagem do evangelista Mateus no Novo Testamento 
(25:31-46) em que Haroldo Dutra Dias denomina como “O último jul-
gamento”1 e Carlos Torres Pastorino chama de “Fim do ciclo”2, em que 
Jesus conta uma parábola “quando o filho do homem vier em toda a sua 
glória” e “serão reunidas diante dele todas as nações”, então ele utilizará 
o método empregado pelos pastores , a fim de “separar a ovelha dos 
cabritos”.

51



Emmanuel no livro A Caminho da Luz3 relata que exata-
mente isso ocorreu quando vieram para a Terra tantos Espíritos 
exilados de Capela, na época em que seu planeta de origem na 
Constelação do Cocheiro, no momento de tranformação, elevou 
seu padrão vibratório. 

Jesus alerta que a grande chave determinante da sintonia 
é a MISERICÓRDIA: aquele que tira de si para dar aos outros 
expressa o AMOR em toda a extensão, ampliando as consequên-
cias benéficas.

Quais são as obras de misericórdia?

Elas são enumeradas uma a uma na passagem evangélica:

1 - alimentar os famintos;

2 - dar de beber aos sedentos;

3 - acolher os estrangeiros (deserdados); 

4 - vestir os nus;

5 - assistir os enfermos;

6 - visitar os presos.

No sentido do exterior, todas as obras se referem à maté-
ria física, ao corpo e ao conforto moral; no entanto, se trouxer-
mos a análise para a vida espiritual interior, significa o comple-
to abandono do personalismo e o desenvolvimento da bondade 
intrínseca, que se exterioriza em favor dos menos favorecidos, 
com esquecimento de si mesmo e consequente renúncia do or-
gulho e do egoísmo.

Nenhuma destas ações exige ato supremo ou de heroísmo, 
nem sabedoria extrema ou abnegação absoluta, muito menos 
estão ligadas a este ou àquele rótulo religioso. 

No texto evangélico encontramos que aqueles que prati-
caram e viveram essas “obras de misericórdia”, admirados, per-
guntaram quando tiveram a oportunidade de fazer tudo isso, se 
jamais O encontraram na Terra. 

E a resposta é claríssima lição de amor ao próximo: “na 
medida em que fizestes a um desses meus irmãos, mais pequeninos, 
a mim o fizestes”. 
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É uma passagem com profundos 
ensinamentos que, durante séculos, 
interpretou-se como o fim dos tempos, 
mas que, na realidade, é o símbolo do fi-
nal de um ciclo evolutivo para o planeta 
e seus habitantes.

Em seguida vem o discurso dirigi-
do aos da direita, “os eleitos”, em que é 
salientado o motivo da posição favorável 
a que estão destinados, ou seja, o único 
valor que realmente vale perante a cons-
ciência de cada um: a misericórdia em 
relação aos infelizes: “Vinde benditos do 
meu Pai, herdai o reino preparado para vós, 
desde a fundação do mundo”.

Nas sábias e profundas lições do 
Evangelho, o símbolo da separação “à 
direita e à esquerda» - como costumam 
fazer os pastores ao separar os cabritos 
das ovelhas, nas épocas em que não deve 
haver procriação - não é religioso, nem 
místico, nem teológico: é da lei natural. 
Na época da evolução planetária, em que 
a Terra elevará o seu padrão vibratório, 
os Espíritos que sintonizarem com esse 
diapasão elevado nela permanecerão, 
enquanto os que tiverem tons mais infe-
riores serão atraídos para planetas de pa-
drão vibratório de mesmo teor, ou seja, 
de menor evolução, sendo, portanto, “de-
portados” da Terra.

Esta informação também está nos 
Provérbios (2:21-22) “pois os justos habi-
tarão a Terra e os perfeitos permanecerão 
nela, mas, os sem misericórdia serão supri-
midos da Terra e os perversos serão arran-
cados dela.”

Quando acontece o fim de um ciclo 
é porque outro se inicia – é a passagem 
do mundo de provas e expiações para o 
mundo de regeneração.



Já os “da esquerda” são convidados a afastarem-
-se e, infelizes que são, “irão para o castigo eterno”. 
O que os tornou infelizes foi exatamente a prática de 
ações contrárias às das obras de misericórdia:

1 - A avareza que não reparte de sua mesa com 
os famintos;

2 - O egoísmo que não pensa na sede dos desgra-
çados;

3 - O orgulho que não acolhe a estranhos;

4 - A vaidade que exige tudo para si, deixando 
desnudos os estropiados;

5 - O comodismo que não sai de seu conforto 
para estender a mão aos enfermos; 

6 - A dureza de coração que não tem piedade dos 
que sofrem nos cárceres físicos ou morais, levados até 
eles por seus descontroles emocionais.

A esses está reservado o «castigo eterno», que é 
o peso do sofrimento provocado pela consciência pe-
sada no percurso lento e doloroso de mais um ciclo de 
evolução. Trata-se das reencarnações dolorosas, con-
sequência da lei de causa e efeito, até que se efetive o 
aprendizado.

Assim, percebemos Jesus como um irmão mais 
velho, que já trilhou o caminho que estamos percor-
rendo e quer nos mostrar como proceder para con-
quistarmos a felicidade. Vemos nele o exemplo de um 
amor que aconchega, que se preocupa e trata dos so-
frimentos do próximo como única forma de evolução.

 

atendamos ao bem

O benfeitor Emmanuel4 faz uma belíssima leitu-
ra desta passagem no livro Fonte Viva, da qual extraí-
mos algumas ideias:

•	 Afirmações de fé muitas vezes são frases sono-
ras, gritos de almas vazias (fé sem obras); 

•	 Não nos esqueçamos do “fazer” (não basta so-
mente ter vontade); 

•	 A ligação com o Cristo não depende do modo 
de interpretar as revelações (qual a religião que 
se professa); 

•	 Não dependem dos óbolos (sacrifícios exteriores).

A vida superior, de felicidade, de paz não é para 
aqueles que pregam, que se penitenciam, mas para 
aqueles que se comprometem, desde o menor gesto 
de bondade, a cuidar dos irmãos mais pequeninos, 
sem orgulho ou vaidade.

Quando agir com misericórdia com o próximo, 
atendendo ao bem, é importante procurar aliviar os 
sofrimentos do corpo e os sofrimentos da alma, pois, 
mais do que ter misericórdia é preciso ser misericor-
dioso.

Referências:

1. DIAS, Haroldo Dutra. O Novo Testamento. Tradu-
ção de Haroldo.D.Dias. Brasília: FEB, 2013

2. PASTORINO, Carlos Torres. A Sabedoria do Evan-
gelho. Versão da INTERNET (http://www.espirito.
org.br/portal/download/pdf/sabedoria-do-evange-
lho-7.pdf)

3. XAVIER, Francisco Cândido. A Caminho da Luz. 
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Observando o trabalho realizado no centro es-
pírita e, consequentemente, nos órgãos de unificação, 
percebemos que há elementos comuns nas suas dife-
rentes áreas de atuação. Existem problemas simila-
res que podem ser resolvidos com soluções análogas; 
ações bem sucedidas, saberes e processos desenvolvi-
dos por uma área que devem ser compartilhados com 
as demais. Assim, a gestão do Centro Espírita exige 
dos dirigentes e demais colaboradores o exercício da 
visão do conjunto, ou seja, da visão sistêmica. 
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Maria elisabeth Barbieri
Presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul

Integração de áreas no
Centro Espírita e nos
órgãos de Unificação

A compreensão do que seja essa 
visão enseja-nos a busca do conceito de 
sistema para compreender a sua essência. 
Sistema é um conjunto de elementos in-
ter-relacionados com um objetivo comum, 
segundo a Teoria Geral dos Sistemas, pro-
posta na década de 40 por Ludwig Von 
Bertalanffy, delineada para auxiliar a inte-
gração das ciências, especialmente as so-
ciais, estudando princípios unificadores e 
estimulando a sua unidade.

 



Leon Denis afirma em O Grande Enigma que: 

Todos os seres estão ligados uns aos outros e se influenciam 
reciprocamente: O Universo inteiro está submetido à lei da soli-
dariedade. Os mundos nas profundezas do éter, os astros que, a 
milhares de léguas de distância, entrecruzam seus raios de prata, 
conhecem-se, chamam-se e respondem-se. Uma força, que denomi-
namos atração, os reúne através dos abismos do Espaço. De igual 
maneira, na escala da vida, todas as Almas estão unidas por  múl-
tiplas relações.  

Então, a própria obra da Criação é um sistema, assim 
como tudo o que nos rodeia. 

Exemplos de sistemas:  

Um corpo humano, cuja finalidade básica é manter-se 
vivo e traduzir a vontade do Espírito da melhor maneira pos-
sível;  

Um programa de computador é um sistema composto 
por um conjunto de instruções para o desenvolvimento de 
uma determinada tarefa;  

Uma empresa é um sistema que tem como objetivo prin-
cipal a obtenção de lucro; 

O Sol com os seus planetas e satélites é um sistema: O 
Sistema Solar; 

O centro espírita é um sistema que tem o objetivo de 
promover o estudo, a difusão e a prática da Doutrina Espírita, 
atendendo às pessoas que buscam esclarecimento, orientação 
e amparo para seus problemas espirituais, morais e materiais; 
querem conhecer e estudar a Doutrina Espírita; querem traba-
lhar, colaborar e servir em qualquer área de ação que a prática 
espírita oferece. (Orientação ao Centro Espírita)

Saber que ao participarmos 
de um centro espírita integramos 
um sistema é entendimento que o 
conhecimento nos traz, mas desen-
volvermos a visão sistêmica pressu-
põe vivência de princípios e realiza-
ção de ações, o que requer: 

a) interesse na aprendiza-
gem contínua: a integração de 
áreas exige do líder e dos colabo-
radores conhecimentos sobre as 
atividades de todos os segmentos 
da instituição. É necessário conhe-
cer de maneira específica a área à 
qual se está vinculado e, de âmbi-
to geral, as áreas correlatas. Isso é 
obtido através de uma capacitação 
continuada e com o estabelecimen-
to de um fluxo de informações efe-
tivo, conquistado pelo trabalho e 
pelo estímulo constante ao diálogo 
entre todos os colaboradores, bem 
como o estabelecimento de uma 
gestão compartilhada. 

b) desenvolvimento de um 
processo dialógico entre as áreas 
(Atendimento Espiritual no Centro 
Espírita, Atividade Mediúnica, Co-
municação Social Espírita, Estudo 
da Doutrina Espírita, Evangelização 
Espírita da Infância e da Juventude, 
Serviço de Assistência e Promoção 
Social Espírita e Administrativa 
etc.), habituando os integrantes ao 
entendimento mútuo, à troca de im-
pressões e à formação de consenso, 
favorecendo assim o conhecimento 
das características e conceitos de 
cada uma das áreas, bem como do 
seu funcionamento. 
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O centro espírita é um conjunto de elementos interconectados 
que formam uma unidade organizada. Essa unidade, para funcionar 
adequadamente, precisa ter seus elementos trabalhando em harmonia 
para atingir as suas finalidades. É, pois, um sistema que concorre para o 
desenvolvimento da fraternidade, tal qual assevera Emmanuel na lição 
“União fraternal”, no livro Fonte Viva:  

À frente de teus olhos, mil caminhos se descerram, cada vez que te 
lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que margi-
nam a tua. (..)Une-te aos outros, sem exigir que os outros se unam a ti. (...) 
A nascente busca o regato, o regato procura o rio e o rio liga-se ao mar. Não 
nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. A união 
fraternal é o sonho sublime da alma humana, entretanto, não se realizará 
sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia, em face do 
ambiente que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante 
realização procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. 

Operacionalizando a união fraternal de esforços no centro espí-
rita a fim de integrar as suas áreas na tarefa do bem, tem o gestor que 
exercer funções que passam pelas seguintes etapas: 

58 A Re e n c A R n A ç ã o  1/2013



a) Análise de situações: fazer o diagnósti-
co da realidade onde está inserido o centro espírita, 
seu público-alvo, demandas, recursos e desafios a fim 
de definir as diretrizes de ação prioritárias para a sua 
instituição. 

b) Planejamento: elaborar, juntamente com a 
sua equipe, ações que atendam às diretrizes integran-
tes do Plano de Trabalho para o Movimento Espírita 
Brasileiro 2013/2017, definidas como prioritárias pelo 
centro, quando realizou a análise de situações.   

c) Solução de problemas, organização 
e direcionamento de recursos materiais: são 
medidas que devem ser tomadas para que a execução 
do planejamento se dê a contento. 

d) Liderança dos colaboradores: para 
orientar, treinar, apoiar e delegar tarefas, formar no-
vas lideranças e estimular as relações saudáveis entre 
os integrantes das diversas áreas do centro espírita. A 
liderança é, a exemplo do corpo físico, o sangue que 
deve irrigar todos os órgãos do sistema. Sua visão, ati-
tudes e incentivo dão origem ao sentimento de união 
e interação entre os seus colaboradores.     

e) Avaliar e controlar o processo, para 
que nenhuma das etapas anteriores fique 
vulnerável: as reuniões com os colaboradores, o re-
gistro de atividades e as pesquisas interativas junto 
aos frequentadores, trabalhadores e sociedade são fa-
tores indispensáveis para o êxito do processo de inte-
gração, assim como a avaliação constante das ações a 
fim de viabilizar a correção de rumos. 
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Ensina Emmanuel, na obra Vinha de Luz, na página intitulada 
Substitutos: 

Detendo encargos da direção, o homem é obrigado a movimentar 
grande número de pessoas. Orientará os seus dirigidos, educará os su-
balternos, dar-lhes-á incumbências que lhes apurem as qualidades no 
serviço. Ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamen-
tais que lhe competem. (...)Inspiremo-nos no Cristo e atendamos pessoal-
mente ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor, todos 
temos serviço intransferível 

O centro espírita também possui características básicas como todo 
o sistema: 

a) elementos: no centro espírita temos elementos estruturais 
que são os seus departamentos, áreas ou setores com suas respectivas 
atividades, o patrimônio, os colaboradores, a informação e os recursos 
materiais.  

b) relações entre elementos: são as interações surgidas 
em decorrência do atendimento integral feito ao Espírito Imortal. Todos 
os elementos do centro espírita devem se relacionar para atenderem a 
sua finalidade, que é acolhimento, esclarecimento, consolo e orientação. 

“A Alma humana só pode realmente progredir na vida coletiva, traba-
lhando em benefício de todos. Uma das consequências dessa solidariedade 
que nos liga, é que a vista dos sofrimentos de alguns perturba e altera a 
serenidade de outros”. (Leon Denis – O Grande Enigma.)

Exemplo: Quando se afirma que cada área do centro espírita deve 
planejar, executar e avaliar ações de forma integrada com as demais, 
não se está desconsiderando a especificidade de cada uma, mas reconhe-
cendo o elemento interdependência entre os sistemas que cada uma 
delas representa. 

c) objetivo comum: é a essência de um sistema, porquanto 
o seu funcionamento e a sua sinergia se mantém quando o resultado 
buscado pauta-se pela unidade de vistas. 

d) meio-ambiente: é uma determinante da atuação do centro 
espírita como um sistema educativo e transformador da sociedade onde 
está inserido. É o que está fora do sistema, mas efetua trocas com ele.  
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Na seguinte mensagem, Erasto traz um panora-
ma deste meio-ambiente: “Missão dos Espíritas (...) “Ide, 
pois, e levai a palavra divina: aos grandes que a despre-
zarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e 
simples que a aceitarão; porque, principalmente entre os 
mártires do trabalho, desta provação terrena, encontra-
reis fervor e fé. Ide; estes receberão, com hinos de gratidão 
e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis, 
e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições 
que a Terra lhes destina”. (KARDEC, Allan. O Evangelho 
segundo o Espiritismo. (trad. Bezerra, E.N.) 1ª ed., Rio de 
Janeiro: FEB, 2008. Cap. XX , item 4.) 

A atenção que dermos para este elemento inte-
grante dos nossos núcleos espíritas levar-nos-á a con-
tribuir efetivamente para o cumprimento da Missão 
do Espiritismo, que é a destruição do materialismo. O 
Espiritismo deve ser levado a todos, indistintamente. 

Cabe frisar que todo o sistema obedece algumas 
leis, aplicáveis também ao centro espírita. 

a) “Todo sistema se contrai, ou seja, é composto 
de subsistemas (e isto ocorre infinitamente)”. 

Os elementos de um centro espírita, antes enun-
ciados, também são sistemas. O patrimônio é um sis-
tema, os departamentos, as estruturas de informação, 
o quadro de colaboradores. E, desta forma, se os ele-
mentos são sistemas, então eles também são forma-
dos por subsistemas (e isto se repete infinitamente). 
A explicação parece enveredar pelo tecnicismo, mas 
a sua compreensão é de suma importância para ges-
tores e colaboradores, que por vezes não percebemos 
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a teia de relações que se estabelecem dentro de nossas  cé-
lulas do Movimento Espírita. Se não atentarmos para a di-
nâmica das relações teremos dificuldades para conduzir as 
ações e atingirmos resultados.  Encontramos a inspiração 
para a gestão exitosa do processo de integração de áreas 
do centro espírita na bela passagem que ora transcrevemos: 
Vivia-se ali um ambiente de simplicidade pura, [...] sentindo-se 
todos unidos por soberanos laços fraternais. [...] As assembléias 
eram dominadas por ascendentes profundos do amor espiritu-
al. A solidariedade estabelecera-se com fundamentos divinos. As 
dores e júbilos de um pertenciam a todos.”2  

b) “Todo sistema se expande, ou seja, é parte de um 
sistema maior (e isto ocorre infinitamente)”. 

O sistema “centro espírita” é parte de um sistema 
maior que é o órgão de unificação municipal, que por sua 
vez pode ser considerado subsistema da entidade federati-
va estadual e esta do Conselho Federativo Nacional e assim 
sucessivamente.  

c) “Quanto maior a fragmentação do sistema (ou seja, 
o número de subsistemas), maior será a necessidade de ha-
bilidade para coordenar as partes”. 

Por exemplo, é mais fácil coordenar uma área com vá-
rias atividades do que cada uma das tarefas isoladamente. 
A razão disto é que é mais fácil visualizar menos sistemas e 
entender sua integração e por isso tendemos a agrupar os 
elementos em subsistemas. Foi o móvel da criação da Área 
do Atendimento Espiritual no Centro Espírita que aglutinou 
as atividades que se inter-relacionam no atendimento aos 
encarnados, permitindo a sua gestão e funcionamento den-
tro de uma proposta integradora. 

d) O número de subsistemas é arbitrário e depende 
do ponto de vista de cada pessoa ou de seu objetivo. Por 
exemplo, nós visualizamos a área da mediunidade como 
um subsistema diferente daquele formado pelas tarefas do 
atendimento espiritual no centro espírita; outras pessoas 
poderão considerá-los um único sistema, composto de dois 
subsistemas. 

O que ditará o bom funcionamento das 
áreas, no entanto, é a capacidade de gestão 
das referidas áreas e a eficiência em promover 
as suas inter-relações e não a forma de estru-
turá-las ou nomeá-las. O mesmo se dá com a 
área de estudo que tende a substituir a área 
do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita 
a fim de agregar outros sistemas que orbitam 
com o mesmo objetivo (O EADE, A Prática e 
Estudo da Mediunidade, Estudo do Evangelho 
e demais Obras da Codificação.) 
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Mais uma vez voltamos a ponderar que o agru-
pamento de sistemas ou seu desmembramento só 
produz resultados diferentes se essa mudança for pre-
parada e decidida, consensualmente, pelos envolvi-
dos, se o seu objetivo for disseminado amplamente e 
sua gestão feita de forma efetiva. 

Após muitas reflexões, treinamentos e estudos 
sobre a Área do Atendimento Espiritual no Centro Es-
pírita compreendemos, perfeitamente, o ganho que 
os centros espíritas vêm agregando à tarefa, no Rio 
Grande do Sul, com a visão sistêmica do atendimento 
espiritual aos encarnados, com a integração das ativi-
dades da recepção, do passe, do atendimento fraterno, 
irradiação e explanação do evangelho a luz da doutri-
na espírita.   

e) Homeostase: este princípio diz que os siste-
mas sempre procuram o equilíbrio. Isto quer dizer que 
se uma parte não está funcionando bem outras terão 
que trabalhar mais para manter o equilíbrio e para 
que o sistema consiga atingir seu objetivo. É o desafio 
da gestão no centro espírita e nos órgãos de unifica-
ção: equilibrar os vários segmentos da tarefa, capa-
citando colaboradores e provendo recursos materiais 
para todas as áreas. Evitando a formação de ilhas de 
excelência nos arraiais espíritas. 

f) Sinergia: a sinergia pode ser exemplificada 
pela fórmula 1 + 1 = 3. Isto significa que os vários 
segmentos do centro espírita, atuando de forma inte-
grada para a divulgação do Espiritismo, geram um re-
sultado maior, o que as partes não conseguiriam fazer 
ou atingir se trabalhassem isoladamente. É o resul-
tado de um trabalho integrado afeito a dar respostas 
aos desafios dessa era de transição. 
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Na esteira das teorias da administração também 
analisamos a teoria das contingências, que preconiza 
que as organizações devem ter uma visão de dentro 
para fora, observando continuamente as mudanças 
do meio onde se inserem para atenderem sempre às 
necessidades do seu público-alvo. 

Para o centro espírita essa é uma regra que va-
mos encontrar na codificação quando os Espíritos 
afirmam que: (..) o Espiritismo pode contribuir para o 
progresso (...) — Destruindo o materialismo, que é uma 
das chagas da sociedade, ele faz os homens compreende-
rem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura 
não estando mais velada pela dúvida, o homem compre-
enderá melhor que pode assegurar o seu futuro através 
do presente. Destruindo os preconceitos de seita, de casta 
e de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade 
que os deve unir como irmãos. (Questão 799 – O Livro 
dos Espíritos). 

O panorama social requisita o conhecimento e 
as luzes do Codificador e cumpre-nos fazê-los chegar 
aos corações como maná abençoado nesta longa tra-
vessia de aflições que extenua a humanidade.  

Ações práticas para a integração das áreas no 
centro espírita e nos órgãos de unificação: 

- Estudo de casos vivenciados no atendimento 
aos assistidos, por todas as áreas identificando a con-
tribuição de cada uma delas; 

- Seminários, realizando abordagem de um de-
terminado assunto sob a ótica de várias áreas do cen-
tro espírita;  

- Oficinas de capacitação realizadas por mais de 
uma área a fim de estabelecerem ações conjuntas;  

- Capacitações conjuntas de colaboradores nas 
atividades que são comuns a várias áreas do centro 
espírita; 

- Investir na capacitação e formação de lideran-
ças para entregarem às nossas instituições o modelo 
de liderança necessária na atualidade. 

Cumpre lembrarmos sempre a orientação do ve-
nerável Bezerra de Menezes na mensagem Divulgação 
Espírita da qual gizamos algumas frases e ora trans-
crevemos: 

Congreguemos todos os companheiros na mesma 
formação de trabalho, conquanto se nos faça impres-
cindível a sustentação de cada um no encargo que lhe 
compete. Nenhuma inclinação à desordem, a pretexto 
de manter coesão, e nenhum endosso à violência sob a 
desculpa de progresso. Todos precisamos penetrar no co-
nhecimento da responsabilidade de viver e sentir, pensar 
e fazer. (...)Assim sendo, tendes convosco todo um mundo 
de realizações a mentalizar, preparar, levantar, construir. 
Não nos iludamos. Hoje dispondes da ação no corpo que 
envergais; amanhã seremos nós, os amigos desencarna-
dos, que vos substituiremos na arena de serviço. A nossa 
interdependência é total. E, ante a nossa própria imorta-
lidade, estejamos convencidos de que voltaremos sempre 
à retaguarda para corrigirmos, retificando os erros que 
tenhamos, acaso, perpetrado. 
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