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Lançamentos

DOIS MOVIMENTOS ESPÍRITAS
JM - Baccelli, como foi a sua viagem 

doutrinária a Europa, realizada em 
janeiro de 2013?

- Excelente, em todos os aspectos! 
Tudo correu maravilhosamente bem. Do 
dia 3 a 30 de janeiro, realizamos, em 
Londres e em várias cidades de 
Portugal, trinta reuniões, com palestras e 
sessões de psicografia.

JM - Sessões de psicografia?...
- Sim, em Portugal, nas cidades de 

Olhão (Concelho de Faro, no Algarve)  e 
em Lisboa, realizamos duas sessões 
públicas de psicografia na recepção das 
chamadas "cartas consoladoras". Ainda, 
em Vila Nova de Poiares, ao término da 
palestra que proferimos, t ivemos 
manifestação de psicofonia, com a 
recepção de um lindo soneto alexandrino 
(dodecassílabo) - "Orando por Portugal", 
de Isabel de Aragão.

J M  -  E  a  r e c e p t i v i d a d e  d o s 
companheiros espíritas, em Londres e 
em Portugal?

-  Ext remamente  f ra terna!  Em 
Londres, falamos em quatro casas 
espíritas, com grande afluência de 
público: no "Solidarity", no "Bezerra de 
Menezes", no "Fraternity" e em "The 
Spiritist Psychological Society", sendo 
que, neste último, foi um seminário sob o 
tema "Mecanismos da Mediunidade".

JM - Os ingleses se interessam pela 
Doutrina?

- Em geral, não. Os centros são 
frequentados, em maioria, por brasileiros 
que lá residem, como também por 
portugueses, angolanos... As palestras 
foram proferidas em Português, sem 
necessidade de tradução. Os oradores 
que lá vão falam para públicos pequenos 
- dificilmente se consegue um público 
maior que de 200 pessoas - o que já 
passa a ser muito... 

JM - E a realidade espírita em 
Portugal?...

- É diferente. O Movimento Espírita de 
Portugal é pujante. Os centros espíritas 
são frequentados, em maioria, por 
portugueses mesmo! Em Portugal, 

Felizmente, para bem da Doutrina e de seus adeptos, observamos, no 
Brasil, a existência de Dois Movimentos Espíritas - um quase que 
absolutamente antagônico ao outro:

 1 - o Movimento organizado, encetado pelos órgãos 
unificadores;

 2 - o Movimento espontâneo, feito pelos simples frequentadores 
das casas espíritas.

 O Movimento organizado, até ao presente, vem se revelando 
elitista e tendencioso, quase a repetir, no Espiritismo, as distorções que 
acometeram o Cristianismo.

 Contudo o Movimento espontâneo, ignorando o primeiro, é o que 
vem mantendo viva e incorruptível a chama da Mensagem da Terceira 
Revelação.

 O Movimento organizado, a pretexto de pureza doutrinária, tem 
sido órgão de censura e castração.

 O Movimento espontâneo, primando pela liberdade de expressão 
e pensamento, é o vitalizador da Doutrina.

 Tal realidade nos faz recordar as palavras ditas por Chico Xavier: 
"O Espiritismo é uma doutrina livre, nasceu livre e precisa continuar 
sendo livre... Se, um dia, eu tiver que prestar obediência a alguém ou a 
algum órgão, na Doutrina Espírita, eu deixo de ser espírita e vou tentar 
ser cristão"!

 Enquanto, pois, a silenciosa voz dos verdadeiros espíritas não se 
deixar sufocar pela voz tonitruante de supostas lideranças, 
extremamente personalistas, haverá, sim, esperança de que o 
Espiritismo prossiga revivendo o Evangelho. 

ENTREVISTA COM CARLOS A. BACCELLI
(Viagem à Inglaterra e a Portugal)

como, por exemplo, em Leiria e em 
Lisboa, chegamos a falar para público de 
300, 400 pessoas - a média de público, 
em cada grupo que visitamos, era de 
mais de 100 pessoas!

JM - Em Londres e Portugal, o que 
você notou no Movimento Espírita que 
lhe chamou a atenção?

- Qual acontece no Brasi l ,  as 
Federações tentando impor-se, sem, no 
entanto, o lograr: na Inglaterra, a 
chamada BUSS, presidida por uma 
brasileira que não esteve em nenhuma 
de nossas palestras e, ainda, tentou 
impedir nossa presença em Londres! Já 
a Federação Espírita de Portugal, ao que 
pude constatar, não desfruta da simpatia 
dos espíritas - a "FEP", em vão, também 
tentou atrapalhar nosso périplo por 
Portugal.

JM - Aliás, isso já havia acontecido 
quando da viagem de 2010, não é?...

- Exatamente. Convém destacarmos, 
no entanto, que vários novos convites 
n o s  f o r a m  f o r m u l a d o s  p a r a , 
oportunamente, falar em outras casas 
espíritas, que, desta vez, não tivemos 
oportunidade de visitar. Se, por exemplo, 
tivesse permanecido em Portugal 
durante 60 dias, teríamos feito palestras 
todos os dias, em diferentes casas 
espíritas!

JM - Chico e sua Obra Mediúnica são 
bem difundidos em Londres e em 
Portugal?

- Sinceramente, deixa a desejar, 
porque muitos dos oradores e médiuns 
do Brasil que para lá se dirigem, alguns 
deles várias vezes durante o ano, vão 
para falarem de si mesmos - de sua obra 
med iún ica ,  de  suas  facu ldades 
psíquicas, etc. O estudo das obras 
mediúnicas de Chico Xavier tem sido 
pouquíssimo incentivado. Por isto, em 
todas as palestras, fizemos questão de 
frisar que, para nós, Espiritismo é Jesus, 
Kardec e Chico Xavier!

JM - Algo que, particularmente, o 
tenha emocionado na viagem?...

- Sim. Partindo do Rio de Janeiro para 
Londres, o avião fez escala em Paris; 
e n t ã o ,  u m a  v e z  m a i s ,  t i v e m o s 
oportunidade de visitar o dólmen de Allan 
Kardec, no Père-Lachaise. Dois fatos 
que presenciamos nos emocionaram 
profundamente: uma mãe francesa que, 
ajoelhando-se próximo ao túmulo do 
Codificador, depositou a foto do filho 
desencarnado, como a pedir que Kardec 
cuidasse dele no Mais Além. Também 
quando vi que o Père-Lachaise estava 
coberto de amores-perfeitos, que era a 
flor da espécie preferida de Chico Xavier 
- os canteiros, naquele clima frio de 
Paris, estavam floridos e lindos! Tivemos 
oportunidade de, em sinal de nossa 
profunda gratidão, adquirir em próxima 
floricultura dois vasos de amores-
perfeitos e depositá-los no dólmen!...
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Tiago Silva Baccelli

De "O Livro dos Espíritos”
186 - Há mundos em que o espírito, deixando de viver num corpo material, não tem 
por envoltório mais que o perispírito?
— Sim, e esse envoltório mesmo torna-se de tal maneira etéreo, que para vós é 
como se não existisse; eis então o estado dos espíritos puros.

De "O Livro dos Médiuns”
225 - Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, quer eles sejam 
mecânicos, semimecânicos ou simplesmente intuitivos, nossos processos de 
comunicação com eles não variam essencialmente. Com efeito, comunicamo-nos 
com os próprios espíritos encarnados, como com os desencarnados, pela simples 
irradiação de nosso pensamento. (Cap. XIX)

De "O Evangelho Segundo o Espiritismo”
A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os 
homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as 
contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe, quase sempre, 
aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda gente. 
(Cap. XXIV - A Candeia debaixo do Alqueire).

De "O Céu e o Inferno”
Quando o tempo de uma descoberta chegou, os espíritos encarregados de dirigir-
lhe a marcha procuram o homem capaz de conduzi-la a bom termo e lhe inspiram 
as ideias necessárias, de maneira a deixar-lhe todo o mérito, porque essas ideias, 
é preciso que as elabore e as ponha em prática. (Cap. X - Intervenção dos 
Demônios nas Modernas Manifestações).

De "A Gênese”
14 - Até que a Humanidade haja crescido suficientemente em perfeição pela 
inteligência e pela prática das leis divinas, as maiores perturbações serão 
causadas pelo homem, e não pela natureza, isto é, serão mais morais e sociais que 
físicas. (Cap. IX - Revoluções do Globo).

Pode ser que demore um menor ou 
maior lapso de tempo, mas, de fato, 
todos nós aprendemos com os pró\prios 
erros, e chegará o momento quando não 
mais incidiremos em torno das mesmas 
pedras de tropeço!

Por isto, não permitamos que o 
desânimo e o pessimismo norteiem os 
nossos passos!

Pode ser que, hoje, os problemas que 
surjam no caminho nos pareçam 
excessivamente complicados, de difícil 
resolução, no entanto não percamos a fé 
e sigamos confiantes na vitória, que um 
dia virá!

Compreendemos que há momentos 
em que sequer sabemos como devemos 
agir, para não nos prejudicarmos e não 
magoarmos a alguém com as nossas 
decisões.

Peço licença ao leitor do presente 
texto, para dar um exemplo pessoal, 
tendo em vista que, alguns dias atrás, 
passei por uma situação dessas de dúvida 
quanto ao que fazer, perante certa 
dificuldade.

Então, sozinho no escritório de casa, 
pedi ajuda à Espiritualidade Amiga e 
perguntei: - "O que eu faço?" (foi 
exatamente esta a pergunta formulada).

Recordei-me do livro "Minutos de 
Sabedoria", uma obra valiosa, com 
conteúdo espiritualista, de Carlos 
Torres Pastorino, que estava ali, ao meu 
lado - livro o qual, recentemente, havia 
ganhado de meus avós  -  que o 
distribuíram a todos os netos e netas, na 
festa de 60 anos de casamento deles. 
Num impulso, o peguei, abrindo-o 
aleatoriamente, e a resposta à pergunta 
veio de pronto na primeira página em 
que passei os olhos:

"Faça tudo com amor! Tudo que é 
feito sem amor sai mal feito, e tende à 
destruição. Só o amor constrói obras 
eternas e penetra profundamente o 
coração da humanidade, porque só o 
amor é positivo. Tudo que não é amor é 

negativo. Faça tudo com amor, porque o 
próprio Deus é amor. Quando as 
criaturas fizerem tudo com amor, 
saberão o que são a saúde e a felicidade".

Agradeci a bênção recebida e me 
acalmei.

N e s t e  p e q u e n i n o  e x e m p l o , 
observamos que os Espíritos Amigos, a 
operarem com Jesus na construção do 
mundo melhor, não estão alheios às 
nossas dificuldades, também que, 
quando pedimos com sinceridade uma 
luz para clarear as sombras espessas de 
nossos pensamentos, ela vem!

Do "Evangelho de Mateus", XXII: 34-
40: "Mas os fariseus, quando ouviram que 
Jesus tinha feito calar a boca dos 
saduceus, juntaram-se em conselho. E 
um deles, que era doutor da lei, tentando-
o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior 
mandamento da lei? Jesus lhe disse: 
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o 
coração, e de toda a tua alma, e de todo o 
teu entendimento; este é o maior 
mandamento. E o segundo, semelhante a 
este, é: Amarás ao teu próximo como a ti 
mesmo. Estes dois mandamentos 
contêm toda a lei e os profetas".

 Buscando agir com amor a Deus e em 
nossas relações com o próximo, também 
nos respeitando, pode até ser que, ainda 
assim, venhamos a ter algum prejuízo 
com as decisões assumidas. Afinal, 
estamos estagiando num orbe de provas e 
expiações!

Consideremos que o nosso principal 
objetivo aqui se resume em caminharmos 
no aprendizado do amor!

Contudo, buscando fazer tudo com o 
sentimento de amor que já possuímos, 
mesmo que ele ainda seja embrionário 
em nós, fiquemos com a certeza de que 
estaremos fazendo o melhor!

E que, se, porventura, assim mesmo 
tenhamos algum prejuízo, fiquemos com 
a certeza de que ele não passa do mal 
menor.

Deus sabe das almas que operam no bem, em todos os lugares.
Em todos os caminhos, Ele está distribuindo amor através de mãos generosas.
Precisamos aprender a senti-Lo como a uma cascata de água cristalina jorrando 

sobre os nossos espíritos...
Por isto, irmãos, consolemos os desesperados, para que eles continuem sentindo a 

força da bondade.
Na ação da caridade, aumentemos o nosso refúgio fraterno, ante as asperezas do 

caminho.
Avancemos no trabalho com esperança e cultivemos a alegria.
Arejemos o nosso coração de paz.
Ofereçamos ao Senhor, inclusive, o nosso cansaço e as nossas preocupações de sempre.
Nunca nos esqueçamos de sorrir.
Compreendamos que a fome de felicidade que experimentamos não é outra senão a 

fome que sentimos de Deus.

Estudando o livro No Mundo Maior, 
psicografado por Chico Xavier e ditado pelo 
espírito André Luiz, observamos que o 
capítulo 16 aborda um tema de suma 
importância: Os alienados mentais não são 
doentes, eles apenas estão doentes! 

Há uma grande diferença entre ser e 
estar. Ser é inerente ao ente humano; já estar 
representa uma característica que alguém 
possui por determinado período de tempo.

Calderaro, espírito instrutor, no capítulo 
citado, explica ao seu discípulo, André Luiz, 
que um dos motivos da alienação mental se 
encontra na escolha do modo de vida levado 
em nossa existência na carne.. 

Quase nunca aceitamos a realidade tal 
como ela se apresenta. Queremos que a vida 
seja moldada de acordo com nossas 
vontades e caprichos. Esta constatação não 
significa que devemos ser passivos. Pelo 
contrário, aceitar a realidade tal como ela é 
significa examinarmos a nossa existência 
com paciência e tentar modificar o que pode 
ser mudado para o bem e não para a 
realização de nossos desejos e caprichos. 

 O Instrutor Calderaro demonstra isto 
para André Luiz, através das visitas que eles 

Márcia Queiroz Silva BaccelliDEUS

ESPINHO NA CARNE
Maria Cristina Baracat

"E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na 
carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar." (II 
Coríntios, 12:7)

fazem a espíritos sofredores. Uma delas diz 
respeito a certa senhora perturbada que 
abdicou da realidade. Nasceu em lar 
humilde, para retificar os erros de existência 
passada, pautada em títulos de nobreza e 
etiquetas em salões de festas. No entanto, 
perante as primeiras dificuldades impostas 
pela pobreza, reagiu, voltando ao passado, 
como se ainda pertencesse à nobreza de um 
passado distante. 

 Quantos de nós,  perante as 
dificuldades atravessadas no momento, não 
pensamos em desistir, abrir mão de um 
suposto fardo que nos educa? Talvez, sem o 
espinho na carne que cada um carrega em si, 
perderíamos a noção de limite, conforme 
Paulo de Tarso nos relata. 

 Então, amigo leitor, lembremo-nos 
de que cada um tem o seu espinho cravado 
na carne, mas é um sofrimento que não 
durará para sempre. Se o espinho não puder 
ser retirado naquele instante de dor, talvez 
possa ser amenizado, suavizado. Mas tenha 
a certeza de que, um dia, no momento certo, 
você conseguirá retirar o espinho de sua 
carne e a lição será aprendida!

Numa síntese sem proselitismo, desejo 
manifestar minha gratidão ao querido 
Baccelli pela bênção da sua peregrinação 
pelos Centros Espíritas em Londres e em 
Portugal.

Do Algarve ao Porto, passando pelo 
centro do País e finalmente Lisboa, as casas 
espíritas estiveram sempre superlotadas, 
num afã humano de escutar e aprender com 
esse verdadeiro "Trabalhador da Última 
Hora".

Sem jamais se desviar dos temas 
doutrinários propostos, antes os ilustrando 
com os ensinamentos e o saber do querido 
Chico Xavier, Baccelli aprofundou e ensinou 
a  e s t u d a r  a  D o u t r i n a  B á s i c a  e  a 
complementar, psicografada por Chico 
Xavier.

Temas como "Revelações na Psicografia 
de Chico Xavier", "Cartas de Uma Morta", 
"Cidade no Além", "Emmanuel, o Quinto 
Evangelista" e muitos mais foram tratados 
com muita humildade e simplicidade mas 
com a eloquência do conhecimento 
profundo.

A assistência imóvel, olhar fixo, atento, 
bebia e assimilava conhecimento que não 
havia antes chegado aos seus ouvidos.

Os pedidos para voltar no próximo ano 
se repetiam sucessivamente, e uma alegria 
espiritual transparecia nos rostos.

A s  " R e u n i õ e s  M e d i ú n i c a s  d e 
Psicografia" em Pechão (Algarve), no 
"Mentor Amigo", e em Lisboa, n'"A Casa do 
Caminho", foram momentos inéditos para o 
Movimento Espírita Português.

As cartas familiares recebidas por 
Baccelli e dirigidas a familiares presentes 
constituíram o culminar de uma tarefa que 

O PÉRIPLO DE CARLOS A. BACCELLI
se fechou com chave de ouro.

Os pormenores das cartas mais as 
c i t a ç õ e s  d e  n o m e s ,  d o  e x c l u s i v o 
conhecimento dos próprios, arrancaram 
muitas lágrimas de emoção a todos os 
presentes.

Carlos A. Baccel l i  é já presença 
necessária e obrigatória na Europa! De 
Londres e Portugal, avançará Continente 
adentro, plantando a mensagem que se faz 
necessária: conhecer a obra psicografada 
por Francisco Cândido Xavier. De Paris já 
chegaram convites e só não se realizaram 
encontros por incompatibilidade de horários.

Desejo muito agradecer ao queridíssimo 
amigo Geraldinho Lemos Neto, por ter 
financiado as deslocações à Europa de 
Carlos A. Baccelli e Luiz Carlos Barbosa, seu 
a c o m p a n h a n t e ,  p o i s ,  s e m  a  s u a 
contribuição, que passou também pela 
entrega de um cartão de crédito, a ser 
utilizado quando necessário, a vinda do 
querido Baccelli seria continuamente 
protelada.

Aproveito este espaço para me dirigir ao 
Sr. José Passini e dizer-lhe que os espíritas 
portugueses são cabeças pensantes e, por 
isto, prescindem dos seus conselhos. O 
povo português privilegia o seu próprio 
raciocínio, ante o de estranhos duvidosos. 
Saiba que lhe sentimos compaixão por nos 
ser tão evidente quem o acompanha. Rogo a 
Jesus o envolva em Sua Luz.

Que o Senhor da Vida nos ilumine a 
inteligência e o coração!

          
Noêmia Maria José

(De Londres - Inglaterra)
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Entrega de uma mensagem psicografada a uma destinatária, na 
primeira sessão desta natureza realizada em Portugal.

Aspecto do público presente na palestra 
realizada na cidade de Braga, Portugal.

Aspecto do público presente no Seminário, 
em Albufeira, Portugal.

Baccelli  no Messe  de Amor, na cidade de Braga.

Baccelli ao lado do confrade Rui Marta, presidente da 
Casa do Caminho, Lisboa.

Baccelli em Leiria,  falando a grande público.
Baccelli em Portimão, Portugal, falando sobre Mediunidade e Vida.

Baccelli em Póvoa do Varzim, Portugal, no Centro Espírita Irmã 
Filomena, falando sobre o tema O Jugo Leve.

Baccelli falando na Associação de Solidariedade Eduardo Matos, em 
Lisboa, Portugal. À sua direita, a confreira Noemia Maria José.

Baccelli lendo a mensagens psicografadas de público, 
na Casa do Caminho, Lisboa.

Baccelli na cidade de Nazaré, falando sobre o tema Saúde Mental, 
à luz do Evangelho

Baccelli no Centro Espírita Batuira, Algés.

Baccelli proferindo palestra no Fraternity, em Londres, sobre a 
Evolução do Pensamento Espírita.

Baccelli psicografando em sessão pública na 
Casa do Caminho, Lisboa, Portugal.

Baccelli respondendo a perguntas no Seminário sobre Mediunidade.

Baccelli, ao lado da confreira Isabel Saraiva, 
no Centro Espírita de Leiria.

Carlos Baccelli no Seminário sobre Mediunidade, 
no The Spiritist Psychological Society, em Londres.

No Centro Espírita de Àgueda, Portugal - 
Associação Espírita Maria de Nazaré. Outro aspecto da palestra de Baccelli, em Nazaré.

Palestra em Águeda, ao lado do confrade José Santos.

Palestra no Bezerra de Menezes, em Londres.
Palestra no Centro Espírita Batuira, Algés.

Portimão, Portugal, ao lado do confrade Pedro Marreiro.

Público presente na palestra de Baccelli em Leiria.

Palestra sobre o tema Cidade no Além, 
na cidade de Pechão Portugal.

Psicografia de cartas familiares na Casa do Caminho, 
em Lisboa, Portugal.

Sessão psicográfica em Lisboa, na Casa do Caminho.
Baccelli, no Père-Lachaise, em visita ao túmulo de Gabriel Delanne

Viagem à Inglaterra e a Portugal
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INTOLERÂNCIA E FALTA DE MEMÓRIA

Marcelo Barros (Monge Beneditino)

Em nossa última ida a Uberaba, tive 
oportunidade de conversar com o 
q u e r i d o  c o n f r a d e  B a c c e l l i ,  n o 
"Bittencourt Sampaio", acerca da 
divulgação de sites evangélicos que 
pregam o apedrejamento aos espíritas... 

Durante os estudos da noite, ele 
abordou o tema da intolerância e 
salientou a importância de valorizarmos, 
hoje, a liberdade de expressão e de 
p e n s a m e n t o .  L i b e r d a d e  e s t a 
assegurada por nossa constituição, mas 
que foi conquistada, à custa de quantas 
vidas e de quanto sofrimento dos muitos 
que nos antecederam?! 

Como v ivemos na "época da 
informação", onde, com um "click" nos 
conectamos com qualquer lugar do 
mundo e tudo acontecendo muito rápido, 
nem sempre damos o devido valor aos 
conhecidos e anônimos, os quais 
desbravaram este caminho que hoje 
usu f ru ímos .  Acabamos  por  nos 
esquecermos de, que estamos colhendo 
parte da semeadura feita por muitos 
idealistas que, por amor ao ideal, não se 
deixaram abater diante do prélio. 

Entre eles, posso citar nosso caro 
Prof. Fausto De Vito, que, já em idade 
provecta, naquela mesma tarde, junto 
com sua esposa Ivone, havia nos 
recebido de maneira tão carinhosa e 
aconchegante em sua casa. 

Meu Deus! Que privilégio estar com 
eles! Quantas histórias e experiências 
não carrega aquele espírito?! Ele, um 
dos que lutaram pela liberdade que 
temos hoje, enfrentando a intolerância 
religiosa e política - de não muito tempo 
atrás -, inclusive com o fechamento do 
então semanário "A Flama Espírita", 
entre outros cerceamentos! 

Que tenhamos nós, hoje, sempre viva 
e presente em nossa memória os 
exemplos de nossos precursores. E, 
assim, não permitamos que, como erva 
daninha, a intolerância, seja ela qual for, 
prolifere e faça parte indesejável de 
nossas vidas. 

Nessa mesma viagem, depois de 
nossa estada em Araxá, assistindo ao 
maravilhoso trabalho de José Tadeu, na 
Casa do Caminho, nos dirigimos até a 
Sacramento, para participar, com 
Heigorina Cunha, da Reunião do 
Evangelho, que lá, é feito diariamente às 
9 : 0 0  d a  m a n h ã ,  h á  1 0 8  a n o s 
ininterruptamente, desde a época de 
E u r í p e d e s  B a r s a n u l f o .  Q u a n t a 
determinação e perseverança dessas 
pessoas, para manterem viva a chama 
do Ideal Espírita! 

E nós?! Que, muitas vezes, sem 
percebermos, nos achamos "os Tais", 
porque participamos de uma ou outra 
tarefa em nossas casas de oração, será 
que teríamos tamanha persistência? 

Dentre elas, gostaria de citar a figura 
agradabil íssima de um primo de 
Heigorina, chamado Armilon Ribeiro de 
Mello, 81 anos, residente na Fazenda 
"Santa Maria", local onde Eurípedes 
verdadeiramente conheceu e, em 
seguida, se converteu ao Espiritismo - 
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como ele mesmo narrou em outra 
oportunidade - e, com seu carisma e 
capacidade para contar "causos", 
durante a reunião, vai compartilhando 
com todos que lá buscam um pouco de 
luz, as histórias e experiências vividas 
por Missionário, preservando assim a 
memória dos acontecimentos. E, na 
reunião de domingo, dia 28 de outubro de 
2012, lido o capítulo XIII do ESE, que 
versava sobre a Piedade, conforme 
registro que lá é feito, contou: 

— Hoje, peço licença para não contar 
algo sobre Eurípedes, como é de 
costume, pois me lembrei de um fato 
ocorrido com nosso Chico, a ilustrar bem 
o que é ser piedoso. 

E narrou o caso de uma mulher que 
acabara de perder um filho e fora 
p r o c u r a r  o  m é d i u m ,  a  c h o r a r 
copiosamente. Chico simplesmente 
abraçou-a e chorou junto, sem nada falar! 

Na sequência continuou: 
— Todos nós aqui sempre soubemos 

que Chico fora a reencarnação de 
Kardec, pois quem nos contou foi o Tio 
Luisinho, irmão de Sinhô Mariano e de D. 
Meca, mãe de Eurípedes... 

... Tio Luisinho era detentor de "grande 
mediunidade" e se desdobrava também. 
Num desses desdobramentos, em 1910, 
disse que Kardec acabara de reencarnar 
em uma cidade do interior de Minas 
Gerais... Depois, durante muitos anos, 
ele ia narrando tudo que acontecia com o 
menino, durante a infância... Aqui, em 
Santa Maria, nós sempre soubemos tudo  
quanto se passava com o Chico... 

Que bom poder conhecer e ouvir estas 
p e s s o a s  q u e  a i n d a  n o s  s ã o 
contemporâneas! 

Oxalá nós outros também possamos 
manter e vivenciar nossos ideais, 
preservando, assim, nossas memórias. 
Nem que seja à custa de algumas 
"pedradas"!!! 

O JOIO E O TRIGO
JORNALISTAS E ESCRITORES
O mercado editorial recebe grande 

volume de obras de conteúdo nem 
sempre sintonizado com as lições 
evangélicas, inclusive obras espíritas. 
Mal sabem os escritores, inclusive 
médiuns psicógrafos, que, muitas vezes, 
em torno de si, se reúnem verdadeiras 
equipes interessadas em veicular suas 
verdades e alimentar disputas de 
vaidades  entre  os  encarnados e 
desencarnados. Porque, nos bastidores 
da matéria, empresas disputam o 
mercado editorial das cidades sombrias e 
buscam correspondência entre os 
encarnados em complexas simbioses. 
Estas são situações com relação às quais 
precisamos agir...

Os escritores e jornalistas que 
produzem obras mediúnicas desse tipo 
não podem ser tratados com hostilidade 
(aliás, ninguém deve ser hostilizado). 
Eles precisam ser conquistados para a 
perspectiva de escrever em estrita 
sintonia com o Evangelho. Pensando 
assim, o Dr. Bezerra de Menezes e 
demais Espíritos Protetores do Planeta 
organizaram a Escola do Escritor, 
dirigida por Machado de Assis, mas que 
conta com a participação de Camilo 
Castelo Branco, Monteiro Lobato, 
Castro Alves, Tomás Antônio Gonzaga, 
Euclides da Cunha e tantos outros 
escritores a serviço do Senhor. A Escola 
do Escritor se propõe dialogar com os 
que hoje produzem literatura ambígua, 
oferecendo-lhes uma nova perspectiva. 
Neste caso, o trabalho de doutrinação 
requer a evocação dos espíritos e a 
apresentação da proposta de mudança de 
rumos. 

Separar o joio do trigo não é tarefa 
fácil, mas, com a ajuda de nossos Guias 
Espirituais, é possível realizá-la. O Dr. 
Inácio Ferreira vem se superando como 
Instrutor sempre sintonizado com a obra 
de Jesus, Kardec e Chico. Após a leitura 
dos livros "Emmanuel, médium do 
Cristo" e "O joio e o trigo", orientados 
por nosso Guia Espiritual, Pai José de 
Aruanda, compartilhamos aspectos do 
trabalho de doutrinação em "Nosso Lar" 
(nossa casa de trabalhos em Belo 
Horizonte), concitando os leitores a 
atuarem conosco. Fiéis às orientações 
de André Luiz no livro "Desobsessão", 
temos desenvolvido outras atividades 
orientadas por nossos mentores:

ADORMECIDOS
Grande  número  de  e sp í r i t o s 

desencarna e se entrega a sono 
profundo, permanecendo com baixa 
atividade cerebral. São os materialistas 
empedernidos, que não acreditam na 
continuidade da vida, ou evangélicos no 
aguardo das "trombetas do Juízo Final", 
ou  mesmo  membros  de  ou t ro s 
segmentos esperando o despertar num 
dos  espaços  onde suas  crenças 
prometeram alocá-los (Céu, Purgatório 
ou Inferno). Quando a equipe mediúnica 
se dispõe a reservar 5 minutos da 
reunião para o tratamento desses 
adormecidos, a equipe espiritual traz os 
que se encontram nessa situação e 
submete-os ao contato com os médiuns, 
restando aos doutrinadores ampararem 
delicadamente a cabeça dos médiuns e 
fazerem a exortação ao despertamento 
para os espíritos trazidos até ali. 
"Acorda, irmão! Jesus te chama! Olha a 
luz!" Estes são exemplos de frases que 
podem ser usadas no despertar dos 
petrificados.

C h i c o ,  e m o c i o n a d o , 
comentou:

— Não há gesto mais 
bonito, na face da Terra, que um 
pão doado com Evangelho... 
Agrada muito a Jesus!

(Extraído do livro "Chico Xavier, Coração do 
Brasil", de Maria Gertrudes Coelho)

Pão e Evangelho

Baccelli no túmulo de Allan Kardec, oferecendo vasos de amor-perfeito

Abençoai, Senhor, a Pátria Lusitana,
O berço que, no mundo, outrora me acolheu
E tanto amor do Vosso imenso amor me deu,
No trono que ocupei de pobre soberana...

 Conduzi, Mestre Amado, a triste caravana
 Que procura por Vós e de Vós se perdeu
 Nos caminhos de dor em que muito sofreu,
 À distância da luz na Fé que nos irmana!

Por toda a nossa gente humilde e oprimida,
Que, há séculos, se empenha em luta tão renhida,
Estendei Vossa mão na detença do mal...

 Ante a sombra que espreita e, de novo, ameaça,
 Dirigi, por mercê de Vossa excelsa graça,
 Misericordioso olhar a Portugal!...

Isabel de Aragão

(Página recebida psicofonicamente pelo médium Carlos A. Baccelli, em reunião pública 
na noite de 23 de janeiro de 2013, na Associação Espírita-Cristã "Isabel de Portugal", em 
Vila Nova de Poiares - Portugal). 
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