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Em meio à pandemia da COVID-19, é natural que fi-
quemos ansiosos com o amanhã, mas convictos da mi-
sericórdia Divina, alimentamos a confiança no presente e 
no futuro, fazendo o que nos compete fazer aqui e agora.

A mensagem da Diretoria Executiva expressa a nos-
sa confiança no presente e, sobretudo, no futuro, sejam 
eles quais forem.

Deus não erra. Ele tem suas razões e seus métodos de 
agir. Confiemos, sempre.

Assim pensando, estamos lançando mais uma edição 
de nosso jornal, na versão impressa e virtual, em plena 
pandemia – e, desta vez, o tema central é Caridade, em 
função do Dia da Caridade, que se comemora no Brasil, 
em 19 de Julho, desde 1966.

Em sintonia com a temática da caridade, inserimos a 
biografia de São Vicente de Paulo, um dos expoentes da 
Codificação Espírita, cuja existência, no Séc. XVI, foi devo-
tada a essa virtude e, no espaço Curiosidades históricas, 
dados sobre a Santa Irene, autora espiritual da prece de 
Cáritas, uma das preces mais apreciadas, em nosso meio 
espírita e também, por outras crenças. 

Na seção Fique por dentro, demos destaque a dois 
setores de atividades: à Sopa Fraterna e ao Curso de Ges-
tante. Conheça e participe.

Só para lembrar: em setembro próximo, dia 13, a nossa 
Casa completará 40 anos de fundação. Vamos comemo-
rar? Alguma sugestão? Envie pelos grupos de Whatsapp.

Vamos juntos esperançar, renovar a fé e dar as boas 
vindas  à serenidade. 

Pense Nisso. Pense Agora.
Merhy Seba

Esperança, com ela, a fé se renova 
e a serenidade volta ao coração.
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Por decreto do então presidente do Brasil, Marechal 
Humberto Castelo Branco, o dia 19 de julho de 1966, tor-
nou-se oficialmente o Dia da Caridade, através da Lei nº 
5.063, de 1966, quando em plena ditadura militar, o país 
enfrentava uma ordem política oposta à democracia e 
aos direitos humanos. 

Caridade, é portanto, uma palavra-chave no contexto 
histórico de nosso País e, por conexão com os postula-
dos espíritas, é um dos pilares de sustentação moral  dos 
ideais cristãos.

Desde tempos imemoriais, a caridade esteve pre-
sente na história da humanidade. Ora, de forma espon-
tânea ou instituída, traduz a essência da Lei de amor, 
que se expressa em vários níveis da cultura humana.

No entanto, o conceito de caridade se tornou mais 
evidente, no Cristianismo; Jesus, ao pronunciar “Amai-
-vos uns aos outros”, inaugurou nova era para a humani-
dade, descortinando novos horizontes para a conquista 
da paz social. Com essa nova abordagem, o conceito de 
caridade se tornou mais claro e abrangente. Rompeu 
com o velho paradigma que considerava a caridade sim-
plesmente, como esmola. Ser caridoso é amar e ajudar 
o próximo de maneira desinteressada, usando todas as 
possibilidades ao alcance para  o bem do próximo, indis-
tintamente e sem ostentação.

Segundo, Paulo, o Apóstolo, na máxima Fora da cari-

dade não há salvação, estão contidos os princípios que 
conduzem os homens na Terra e no Céu; na Terra, porque 
à sombra desse estandarte eles viverão em paz; no céu, 
porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão 
graça diante do Senhor. (OESE, cap. XV, item 10 – Paulo, o 
Apóstolo, 1860).

Assim, a máxima “Fora da caridade não há salvação”, 
explica Allan Kardec, se apoia sobre um princípio univer-
sal e abre a todos os filhos de Deus acesso à felicidade 
suprema. Não há quem não possa fazer o bem.

Vivemos na modernidade, o culto ao corpo físico, po-
rém uma medida salutar será incorporar a essa preocu-
pação a prática da caridade como ginástica para os dois 
corações, o físico e o espiritual.

Caridade,   
      a melhor ginástica 
      para o coração.

“Fora da 
Caridade 
não há 
salvação”.

Allan Kardec

Registramos a desencarnação de nosso amigo 
e companheiro Wagner Miguel Satzinger, 67 anos, 
ocorrido no dia 21 de julho passado, por conta de in-
farto do miocárdio. Wagner era casado com a nossa 
companheira Maria, ambos trabalhadores ativos da 
Casa Meimei. Nossas vibrações de carinho ao Wagner, 
à Maria e aos familiares. Que Deus os ampare
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Fique por dentro

Entrevista com 
Cida Francisco

Fique por dentro

Sopa Fraterna Curso de 
Gestante

RE: Quando iniciaram seus trabalhos na Casa e quais são?
Cida Francisco: Estou na casa desde 1985, onde me en-
gajei em tarefas diversas tais como: Bazar de roupas; Pas-
ses; Trabalhos mediúnicos; Atendimento fraterno; Sopa 
aos necessitados. Atualmente estou Vice-Presidente de 
nossa Diretoria Executiva.
RE: O que pode nos falar sobre a atividade da Sopa Fra-
terna?
Cida Francisco: Começamos com essa tarefa no dia 14 
de janeiro de 2009; a D. Cidinha Del Moro me disse que 
era um desejo ter esse trabalho na Casa e eu me propus 
a dar início. A princípio não sabia ainda como seria, como  
servir a sopa,  se teria um grupo para me auxiliar e, nessa 
mesma noite, tive um sonho com o Irmão José, onde o 
mesmo me incentivou, dizendo que daria tudo certo e 
que eu a serviria em garrafas “pet” cortadas. Assim fize-
mos e continuamos com muito amor, até hoje. 
RE: Quais as pessoas envolvidas nesse lindo trabalho?
Cida Francisco: Djanira, Cida do Bem, Cláudio, Tereza, 
Andreza, Marcelo, Alice, Niceia e Sônia Beatriz (nossa 
Presidente da Casa).
RE: Onde é feita a sopa?
Cida Francisco: Na cozinha do Royal Park às quartas-fei-
ras. Lá dispomos de todas as condições para dar conta 
dessa tarefa. Prepararmos com muito zelo e carinho.
RE: Quais os benefícios aos que recebem?
Cida Francisco: O nosso público é constituído das pes-
soas mais carentes da população que, que não têm um 
lar e, às vezes, nem têm com que se alimentar. São bene-

RE: Há quanto tempo a senhora está nessa atividade?
Dra. Sílvia: Desde 1997. Quando iniciei, há 23 anos, che-
gamos a ter turmas de 20 a 25 gestantes por curso e, com 
o tempo, elas começaram a ter dificuldades para chegar, 
diminuindo o número de mães. Em 2015, fizemos uma 
parceria com a Unificação Kardecista para também ofe-
recer o curso na Creche Vovó Meca, na Vila Carvalho. 
Ficamos com os dois cursos por alguns anos e, desde o 
último ano, nós passamos a fazer um curso mensal so-
mente na Creche Vovó Meca. 
RE: Quantas pessoas compõem a Equipe?
Dra. Sílvia: São mais de 20 voluntárias. Algumas também 
são profissionais de saúde: enfermeira, obstetra, gineco-
logista, pediatra, fisioterapeuta e nutricionista. Muitas 
realizam várias atividades durante o período intercurso 
e, no dia do curso, que é uma vez por mês. Contamos 

LOJA 1: Av. Portugal, 477 - Jardim São Luis
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ficiados pelo alimento saudável para o corpo e recebem 
também alimento para o espírito, pois tudo é feito com 
muito amor. 
RE: O que é oferecido a esses irmãos?
Cida Francisco: Nós demos o nome à atividade de Sopa 
Fraterna, mas na verdade, além da sopa no conjunto te-
mos doce, bolacha, pão, suco, fruta, roupa e cobertor. 
Nesse momento de pandemia,iremos substituir por mar-
mitex, observando o distanciamento. 
RE- Qual a quantidade de alimentos foi distrbuída du-
rante o ano?
Cida Francisco: Neste ano que passou, chegamos a ofe-
recer 15.900 sopas, 2.000 pães, 45 litros de suco de frutas 
e 200 cobertores. 
RE: Como são obtidos esses produtos?
Cida Francisco: Compramos o mínimo, a maior parte é 
doação de companheiros e empresas do comércio. O 
serviço, em si, é resultado da colaboração de voluntários 
que não medem esforços para “por a mão na massa”, com 
muito carinho mesmo. Isto, sem falar de meu marido, An-
tonio, que me dá todo apoio.
RE - Quem participa da equipe, no momento?
Cida Francisco: Na cozinha para fazer a sopa; Alice, Ni-
ceia, Sueli, Rosa, Djanira, Vó Cida, Sonia, e Antonio. Para 
entregar contamos com o Cláudio, Cida do Bem, César 
(nosso Vice-Presidente da Casa), Marcelo Donati, Ricardo, 
Sr. Clóvis, Pedro, Márcia, Marcelo Penha e esposa, Cadi-
nho, Vilma, Sidney, Paulão e Reinaldo, marido da Gracita.
RE: Deixe-nos uma mensagem.
Cida Francisco: A nossa gratidão aos amigos que cola-
boram nessa tarefa, tanto da Casa como do comércio de 
Ribeirão Preto. O meu desejo é que um dia, todas essas 
pessoas beneficiadas com a sopa possam ter lar, família 
unida e uma vida feliz!

com enxovais da Costura e voluntárias que arrecadam 
roupinhas. Contamos também,  com a participação dos 
frequentadores  do Curso de Pais, que ocorre junto com 
a Evangelização, aos sábados, às 16 horas. Ganhamos 
doações e também muitos levam itens para higienizar. 
Há uma grande mobilização para fornecer o maior nú-
mero de itens às mamães.
RE: Como funciona o curso?
Dra. Sílvia: Hoje, são três salas simultâneas. Quando as 
gestantes chegam, já estão cadastradas. Quem vem pela 
primeira vez no início da gestação vai para a classe sobre 
as modificações do corpo. As que chegam com a gestação 
avançada vão para a sala sobre parto. Aquelas que já assis-
tiram às aulas sobre o pré-natal e o parto, são encaminha-
das à sala da amamentação e de cuidados com o neném.
RE: Que benefícios essa atividade proporciona às futu-
ras mamães?
Dra. Sílvia: O maior presente que podemos oferecer é a 
educação, o entendimento, para que elas possam estar 
mais seguras na chegada do bebê. Incentivamos a parti-
cipação de pais, avós, irmãos mais velhos, nesse momen-
to único da formação da família. 
RE: Como estão as atividades nesse momento de pan-
demia?
Dra. Sílvia: Por causa da pandemia o último curso foi em 14 
de março deste ano; estamos esperando essa fase passar 
para  retomar as atividades. Entretanto, continuamos forne-
cendo os enxovais; então, todo este grupo responsável pe-
los enxovais está trabalhando para dar um pouquinho deste 
apoio material, que é também tão importante a esse público.

Há mais de 20 anos, a Sopa 
Fraterna vem sendo preparada 
e distribuída pela Casa Meimei 
a um segmento carente da so-
ciedade, que não dispõe de um 
lar. Nesta edição, a companheira 
Cida Francisco, Vice-Presidente 
da Casa, que inaugurou o setor 
é a nossa entrevistada e nos dá 
detalhes dessa tarefa humanitária e envolvente.                         

Trabalho de apoio educativo e material para futuras mamães 
é adaptado conforme as necessidades. A Dra. Silvia Fonseca, à frente 
desse setor, nessa entrevista, nos conta a  origem, desenvolvimento 

e utilidade pública da atividade. 
Marina Colli.

Maria Claudete de Souza
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O dia 19 de Julho é o Dia da Caridade no Brasil, oficia-
lizado pela Lei nº 5.063, de 4 de julho de 1966, assinada 
pelo então Presidente da República Marechal Humber-
to Castelo Branco. A data tem por finalidade celebrar e 
enaltecer a solidariedade e o sentimento de altruísmo 
entre os brasileiros em auxílio aos menos favorecidos. 

Mas, qual a relação dessa data com o Espiritismo e por 
que esse tema (Caridade) foi designado para a presente 
edição de nosso jornal?

Comecemos com ligeira retrospectiva da história de 
nossa civilização que  nos dá conta que o sentimento 
de solidariedade, ou seja, de ajudar o próximo sempre 
existiu entre os povos, em maior e/ou em menor escala, 
dependendo de seu grau evolutivo. Assim, desde as civi-
lizações primitivas aos dias atuais, o conceito de caridade 
se ampliou e assumiu múltiplas formas e manifestações, 
demonstrando que pensar e fazer o bem são traços ine-
rentes à criatura humana e a sua exteriorização é relativa 
ao amadurecimento moral e espiritual das criaturas. Foi 
com a vinda de Jesus que o conceito de caridade teve 
maior evidência, sobrepondo às interpretações da época. 
No Cristianismo nascente, o mundo passou a conhecer 
um novo paradigma no campo da generosidade, benevo-
lência e solidariedade, cujas dimensões extrapolaram os 
limites da visão puramente física da humanidade.

Para trazer mais luz ao assunto, fomos buscar nas 
obras da Codificação Espírita as referências necessárias.

Inicialmente, é oportuno conhecer a afirmação de 
Vicente de Paulo quanto à relação entre evolução e ca-
ridade: “A alma não pode se elevar às regiões espirituais, 
senão pelo devotamento ao próximo: ela não encontra a 
felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade”. (1)

E quem é o próximo, senão as pessoas com as quais 
convivemos próximas ou distantes, encarnadas ou de-
sencarnadas?

Em função da importância do fator caridade material 
e moral (uma não anula a outra), no processo de desen-
volvimento e aperfeiçoamento  dos seres humanos e dos 
Espíritos, não é de se estranhar que a caridade está no 
arcabouço da Doutrina dos Espíritos e constitui uma das 
vigas mestras que dá consistência ao corpo de doutrina, 
atrelada à humildade. Novamente nos diz Vicente de Pau-
lo: “É a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifí-
cio das virtudes terrestres; sem ela, as outras não existem”.(2)

Em O Livro dos Espíritos, há um marcante e profundo 
ensinamento sobre o qual devemos refletir: “Não há quem 
não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra 
ensejo de praticá-lo. Basta que se esteja em relações com ou-
tros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem, e não 
há dia da existência que não ofereça, a quem não se ache 
cego pelo egoísmo, oportunidade de praticá-lo. Porque fazer 

o bem não consiste, para o homem, apenas em ser caridoso, 
mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que 
o seu concurso venha a ser necessário.”(3). Na mesma obra 
(OLE), os Espíritos destacam na questão 886, o verdadeiro 
sentido da caridade, conforme entendia Jesus: “Benevo-
lência para com todos, indulgência com as faltas alheias e 
perdão das ofensas”. (4) 

Essas ponderações nos levam a entender que a cari-
dade oferece um amplo leque de opções e não se limita 
à esmola material. 

Allan Kardec afirma em um de seus discursos, por 
ocasião de suas viagens, em 1862 a Lyon e Bordeaux: 

“A palavra caridade, vós o sabeis, Senhores, tem uma 
acepção muito extensa. Há caridade em pensamentos, em 
palavras, em ações; ela não é tão somente a esmola. O ho-
mem é caridoso em pensamentos sendo indulgente para 
com as faltas do próximo. A caridade em forma de palavra 
nada diz que possa prejudicar o seu próximo. A caridade em 
ações assiste o seu próximo na medida de suas forças…”. (5)

Em meio a essa pandemia, que exige de todos nós o 
isolamento social, dentro de nossos lares, estamos cerca-
dos de inúmeras oportunidades de nos exercitar no cam-
po do bem ao próximo mais próximo e fazer desse conví-
vio diuturno um laboratório de experiências exitosas. Isso, 
sem que mencionemos que esse laboratório poderá se 
estender, lá fora, mediante cautela, aos lares necessitados.  

O sentimento maior que desperta e rege a nossa con-
duta fraternal sempre tem na raiz o Amor, que está im-
pregnado em nossos espíritos. Em cada um de nós, esse 
sentimento se manifesta de modo e intensidade diferen-
tes, considerando a nossa individualidade.  Essa semen-
tinha está plantada em cada coração, por isso, como afir-
mou Allan Kardec: “Não há quem não possa fazer o bem”; 
e a Lei Divina é sábia, aguarda o tempo de cada um para 
que esse sentimento se aflore, seja cultivado e se mani-
feste de forma ativa.

Em sendo fruto do Amor, é certo que iremos encon-
trar infinitos gestos derivados desse sentimento, entre 
eles: ajudar, solidarizar-se, compreender, agradecer, não 
julgar,  doar-se, tolerar,  não levantar falsos testemunhos, 
perdoar, respeitar, silenciar, ouvir mais, falar menos, 
orientar, evangelizar, compartilhar... Enfim, um sorriso 
afetuoso, um caminhar juntos. 

Nesse contexto, assim Paulo, o Apóstolo se expressa, 
na 1ª epístola aos Coríntios, e nos dá a qualificação da 
caridade: “A caridade é paciente; é branda e benfazeja; a 
caridade não é invejosa; não é temerária, nem precipita-
da; não se enche de orgulho”.

“Não é desdenhosa; não cuida de seus interesses; não se 
agasta, nem se azeda com coisa alguma; não suspeita mal”.

“Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a 
verdade”.

“Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. [...]”.
“Agora, estas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade 

permanecem; porém, a maior delas é a caridade” (6).
Diante dessa panorâmica, as dimensões da Caridade, 

como gestos de amor ao próximo, vão além do horizonte 
físico. Não têm limites. São infinitas!

Relembremo-nos, pois, da máxima do Codificador, Al-
lan Kardec: “Fora da caridade não há salvação” (7), sobre 
a qual Chico Xavier ponderou certa vez, com o seu jeito 
simples, mas sábio de se expressar: “Se Allan Kardec tives-
se escrito que “fora do Espiritismo não há salvação” eu teria 
ido por outro caminho. Graças a Deus, ele escreveu “Fora 
da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação” (8) o 
quê significa que a salvação está ao alcance de todos in-
dependente de raça, credo ou posição social. Salvar-se 
é fruto decorrente de um processo natural de transfor-
mação íntima do indivíduo, ao alcançar um estado mais 
elevado de consciência, seguido da autoconstrução de 
seu destino em direção à luz. “O reino de Deus – disse Je-
sus, está dentro de nós”, quando foi questionado pelos 
fariseus sobre quando o Reino de Deus haveria de vir. (9).

Oportuno é refletir sobre a afirmação do Prof. José 
Herculano Pires, referindo-se ao binômio caridade-salva-
ção:  “O homem é o seu próprio juiz, no aquém e no além. 
Ninguém lhe pede contas do que fez, mas ele mesmo se de-
fronta com a imagem do que foi e do que é. Essa a infalibi-
lidade da Justiça Divina. O Tribunal de Deus está instalado 
na consciência de cada um de nós e funciona com a regu-
laridade absoluta das leis naturais. Não somos julgados 
por nenhum tribunal sobrenatural, mas pela nossa própria 
consciência”. (10).

Bondade e compaixão, sempre, aquém e no além!
Pense nisso. Pense agora.
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Recorte Doutrinário 

 A parábola do Bom Samaritano é uma das mais 
expressivas lições de caridade autêntica, apresenta-
da por Jesus. Ela traduz atitudes de amor ao próximo, 
sem interesse algum e na medida das possibilidades 
do doador. Nesse processo de ajuda ao próximo a 
empatia, é fator fundamental -  é quando nos colo-
camos, no lugar do outro que necessita e fazemos a 
ele o que gostaríamos que nos fizessem,  se estivés-
semos na mesma situação.

Fabiano de Cristo, de modo simples e objetivo, 
nos expõe a aplicação da Caridade como solução, em 
inúmeras situações rotineiras.

Múltiplas faces 
da Caridade

Caridade: Solução
 Diante do dever, pensa na cari-

dade, serve e passa.
Diante da dor, pensa na carida-

de, socorre e passa.
Diante do infortúnio, pensa na 

caridade, auxilia e passa.
Diante da aflição, pense na cari-

dade, consola e passa.
Diante da sombra, pensa na ca-

ridade, ilumina e passa.
Diante da perturbação, pensa 

na caridade, esclarece e passa.
Diante da ignorância, pensa na 

caridade, ensina e passa.
Diante da injúria, pensa na cari-

dade, perdoa e passa.

Diante do golpe, pensa na cari-
dade, tolera e passa.

Diante da tentação, pensa na 
caridade, ora e passa.

Diante do obstáculo, pensa na 
caridade, espera e passa.

Diante da negação, pensa na 
caridade, confia e passa.

Diante do desânimo, pensa na 
caridade, ajuda e passa.

Diante da luta, pensa na carida-
de, abençoa e passa.

Diante do desequilíbrio, pensa 
na caridade, remedia e passa.

Diante da tristeza, pensa na ca-
ridade, reconforta e passa.

Diante de todo mal, pensa na 
caridade, faze todo bem ao alcan-
ce de tuas mãos e segue adiante.

“A cada dia basta o seu próprio 
trabalho” - dize-nos a sabedoria do 
Evangelho.

Toda criatura, a caminho da 
perfeição, segue na estrada bendi-
ta da experiência.

Toda experiência é um prova.
Toda prova configura um pro-

blema.

Pelo Espírito Fabiano de Cristo. 
Psicografia de Francisco Cândido Xavier.

Livro: Ideal Espírita. Lição nº 65. Página 159.

O Bom Samaritano Vicente de Paulo
24/04/1581 - 27/09/1660

A gratidão de nossa Casa Meimei.

Biografia

Nasceu em 24 da abril de 1581, na cidade de Pouy, 
(Gasconha, no Sul da França) e Vicente foi o terceiro entre 
os seis filhos do casal João de Paulo e Bertranda de Moras. 

Cedo, nele se manifestam a inteligência aguda, o co-
ração generoso e sincera devoção à Maria, o que moti-
vou  que seus pais o encaminhassem aos estudos ecle-
siásticos, ordenando-se padre aos 19 anos.

Para poder frequentar os estudos, o jovem estudante 
dava aulas particulares aos filhos de um juiz em Pouy, o 
sr. Commet, pois que seu pai não dispunha de condições 
financeiras. Mais tarde, em Tolosa, leciona aos filhos de 
algumas famílias da nobreza, a fim de manter os seus es-
tudos de Teologia e a estada e obteve o título de bacha-
rel, pela Universidade, no ano de 1604.

No ano 1610, a rainha Margarida, ex-esposa do rei 
Henrique IV, admitiu Vicente entre seus esmoleres, ou 
seja, encarrega-o de distribuir as esmolas e a todos pres-
tou incontáveis serviços.

Contudo, Vicente viveu entre poderosos e ricos. Es-
moler da Rainha Margarida e protegido da senhora De 
Gondi, até o dia em que opta por se dedicar à instrução e 
ao serviço dos camponeses, sendo-lhe designada a paró-
quia de Châtillon, uma das mais problemáticas da região.

Num domingo, ele recebe notícias de uma família 
miserável que está a morrer. Instados pelo seu sermão, 
os paroquianos se dirigem à casa da família e prestam 
auxílio; foi quando pensou: Eis aqui uma grande caridade, 
pensa, mas está mal organizada.

Idealiza, portanto, a criação de uma Associação, em 
1617, com sua iniciativa, surgiu uma associação de mu-
lheres, com o objetivo de visitar, alimentar e prestar aos 
enfermos todos os cuidados indispensáveis: a Confraria 
da Caridade. As pessoas que a compunham eram deno-
minadas Servas dos Pobres ou Damas da Caridade.

Em 1620, Vicente instituiu a Caridade dos Homens, 
com a incumbência de cuidar dos velhos, viúvas, órfãos 
e prisioneiros.

Vicente de Paulo orientou as Confrarias, incentivou a 
organização de cooperativas agrícolas, ensinou novos mé-
todos de cultivo da terra, implantou, nas cidades, peque-
nas manufaturas e, finalmente, criou centros de aprendi-
zagem, onde as crianças indigentes  recebiam educação 
cristã e uma profissão, a fim de tirá-las da miséria.

A partir daí, um novo campo se lhe abre. É convidado 
a trabalhar junto aos condenados às galés. Eram crimino-
sos e delinquentes, que viviam amontoados em calabou-
ços infectos e desesperançados.

Necessário era  melhorar as condições, pois apodre-
ciam vivos. Junto ao general das galeras, conseguiu sen-
síveis mudanças:  cuidados corporais, alimento, conso-
lou-os, falou-lhes de Cristo e do Evangelho, chamava-os 
de meus filhinhos.

Vicente amou. Por isso, era incansável na descober-
ta das misérias humanas de ordem material e espiritual. 
Amigo de Francisco de Sales, bispo de Genebra (Suíça), 
fundou em 1625, uma Companhia que teve por herança 
os pobres e que se deu inteiramente aos pobres.

Vicente teve amigos como a Rainha Ana da Áustria, 
Maria, Duquesa de Aiguillon, o Rei Luís XIII e Luísa de Ma-
rillac, que se tornou coordenadora das diversas Confra-
rias da Caridade,  ao redor de Paris.

 Aos 74 anos, embora adoentado, proferia palestra, 
em todas as manhãs aos seus discípulos, demonstrando 
serenidade e lucidez.  Em 27 de setembro de 1660, Vicen-
te desencarnou.

Vicente de Paulo está  presente nas obras da Codifi-
cação Espírita, responsável pelas respostas às questões 
de números 888, 888a em O Livro dos Espíritos, onde 
igualmente assinou, junto com outros Espíritos eminen-
tes, em Prolegômenos; as mensagens de nº XX e XXVI do 
cap. XXXI de O Livro dos Médiuns e do item 12, do cap. 
XIII de  O Evangelho Segundo o Espiritismo. Nessa men-
sagem, se expressa de maneira profunda e sentida sobre 
o sentimento de caridade: A caridade é, em todos os mun-
dos, a eterna âncora de salvação; é a mais pura emanação 
do próprio Criador (...). 

Você pode fazer, em casa, durante a Quarentena.

Veja quantos benefícios:
 Mantém a paz no seu lar
 Aumenta o seu conhecimento
 Promove o diálogo em família
 Ajuda quem está à distância
 Contribui com a paz no mundo

O Evangelho 
no Lar e no 
Coração

Uma ou mais vezes por semana, sem contraindicação.

Bibliografia
1. Duarte, Luiz Miguel.Vicente de Paulo, servidor dos pobres. 

Ed. Paulinas.
2. SGARBOSSA, Mário e GIOVANINI, Luigi. Um santo para cada 

dia, pags.308/309, Editora Paul us, 1996
3. Vida e mensagem/J. Raul Teixeira/Francisco de Paula Vítor. 

Fráter. cap. 8.
4.MARCON, Maria Helena. Expoentes da Codificação. Federa-

ção Espírita do Paraná.
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O Evangelho no Lar 
e no Coração

Pergunta: Quando o ambiente familiar está tenso, ei-
vado de conflitos e desentendimentos entre os familia-
res, pode-se fazer na semana, mais de uma reunião do 
Evangelho no Lar e no Coração?
Resposta: Sim, fica a critério de cada família. No entanto, 
é preciso manter o seu verdadeiro significado: estudo sé-
rio do Evangelho, em família; paralelamente, é importan-
te lançar mão da prece diária que pode ser individual ou 
coletiva, ao se levantar e ao se deitar. Pela prece, pode-
mos pedir ajuda espiritual e assim, ficar em sintonia com 
as faixas vibratórias dos bons Espíritos. Também o diálo-
go fraternal, buscando a aproximação com os familiares 
para se chegar a um entendimento é meio de aliviar as 
tensões e melhorar os relacionamentos. Quem dá o co-
lorido agradável ou não ao ambiente somos nós, mani-
festando boa vontade, bons pensamentos e boas ações. 
 
Pergunta: Podemos comentar nas reuniões do Evange-
lho no Lar e no Coração, assuntos da mídia para ilustrar 
as lições do Evangelho?
Resposta: Sim, desde que o fato ou a notícia estejam re-
lacionados com a lição do dia. Fatos da vida real veicu-
lados na Mídia, podem contribuir como exemplos para 
melhorar a compreensão de alguns aspectos morais e 
espirituais. Mas, não podemos tornar essa atitude uma 
prática regular; é prudente verificar, antes, se esses as-

Plantão Tira-Dúvidas  

suntos são convenientes à reunião, considerando o teor 
e o nível de entendimento dos participantes. 
O recomendável é que o “O Evangelho Segundo o Espiri-
tismo”, de Allan Kardec, seja o livro-guia, secundado por 
outros livros subsidiários, isto é, livros de autores, cujos 
pensamentos sejam coerentes com as obras da Codifica-
ção Espírita. São chamados subsidiários porque ampliam 
o entendimento, facilitando a compreensão.

Pergunta: É aconselhável que crianças façam as preces 
de abertura e encerramento das reuniões?
Resposta: Uma vez ou outra, dependendo da idade e 
entendimento da criança; para ela significa um incentivo 
participar das reuniões. É óbvio que as crianças devam 
ser orientadas quanto ao significado da prece e como 
fazê-la. Se já frequentam a evangelização infantil nos 
centros espíritas, certamente, elas irão se sentir familia-
rizadas com o ato em si. Mas, independente de qualquer 
coisa é uma forma de despertar nelas o sentimento de 
pertencimento e não deixa de ser um aprendizado para 
toda a vida. Desde cedo, as crianças começam a com-
preender que, pela prece, podemos pensar em Deus, 
comunicar-se com Ele; e, por fim, por meio da prece, po-
demos fazer três coisas: louvar, pedir e agradecer a Deus, 
segundo O Livro dos Espíritos, questão n°659.

Você pergunta e RE responde

Segundo alguns historiadores, trata-se de uma prece 
psicografada, ditada por um Espírito que se denominava 
Cárita ou Cáritas, na véspera de Natal  de 1873, por meio 
da mediunidade de Mme. W.Kreill, membro de um círcu-
lo espírita de Bordeaux, na França. 

Mme W.Kreill, embora desconhecida na atualidade, 
apresentava significativa  riqueza cultural e moral.

Os maiores nomes da poesia francesa escreveram 
por seu intermédio, tais como Lamartine, André Crênier, 
Saint-Beuve e Alfred de Musset,  Edgard Allan Poe, Espí-
rito de Verdade,  Alexandre Dumas, Lacordaire, Lamen-
nais, Pascal, Fénelon e muitos outros. 

Quem foi Cárita?
De acordo com os dados disponíveis, Cárita teria 

sido uma jovem chamada Irene, martirizada em Roma, 
no ano 305, quando das perseguições aos cristãos, a 
mando do Imperador Diocleciano, segundo consta, na 
Revista Espírita (de 1862, p. 52), na qual Allan Kardec 
transcreve uma mensagem de Cárita, que teria sido 
Santa Irene. Allan Kardec inseriu várias mensagens de 
Cárita, em “O Evangelho Segundo o Espiritismo” e na Re-
vista Espírita, que versam sobre a fraternidade, a solida-
riedade e a caridade. 

No século IV, época em que governava o Imperador 
romano Diocleciano, considerado o mais sanguinário 
perseguidor dos cristãos, era proibido que as pessoas 
portassem, guardassem e divulgassem escritos sobre o 
Cristianismo. Os livros eram entregues às autoridades, 
queimados e os portadores queimados na fogueira. 

Irene e suas irmãs Ágape e Quiônia se converteram 
ao Cristianismo e, como os demais cristãos, que não re-
negaram a fé em Jesus, foram condenadas a morrer na 
fogueira. 

Bibliografia:
Jornal “O Imortal”, Diretor: Hugo Gonçalves - Cambé-PR
ALLAN, Kardec. O Evangelho Segundo o Espiritismo, 

LAKE, 20ª Edição, São Paulo.
ALLAN, Kardec. Revista espírita, 1862 pag.52 Edicel, São 

Paulo.
www.wikipedia. Santa Irene, 2020

Prece de Cáritas
Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, 

daí a força àquele que passa pela provação; daí a luz 
àquele que procura a verdade, ponde no coração do 
homem a compaixão e a caridade.

Deus, daí ao viajor a estrela guia; ao aflito a conso-
lação; ao doente o repouso. Pai, daí ao culpado o arre-
pendimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao 
órfão o pai.

Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre 
tudo o que criastes. 

Piedade Senhor, para aqueles que não vos conhe-
cem, esperança para aqueles que sofrem.

Que a Vossa bondade permita aos Espíritos conso-
ladores derramarem por toda parte a paz, a esperança 
e a fé.

Deus, um raio, uma faísca do Vosso amor pode 
abrasar a terra.

Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecun-
da e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as do-
res acalmar-se-ão.

Um só coração, um só pensamento subirá até Vós, 
como um grito de reconhecimento e amor.

Como Moisés sobre a montanha, nós vos espera-
mos como os braços abertos, oh! Poder... oh! Bonda-
de... oh! Beleza... oh! Perfeição, e queremos de alguma 
sorte alcançar a Vossa misericórdia.

Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de 
subirmos até Vós. 

Dai-nos a Caridade pura; dai-nos a fé e a razão; dai-
-nos a simplicidade que fará de nossas almas, o espelho 
onde deve refletir a Vossa santa e misericordiosa ima-
gem.

Santa Irene
Psicografia de Mme W. Kreill

Curiosidades Históricas

A Prece de Cáritas: 
Sua origem

Sta. Irene
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RESPOSTAS AO CORAÇÃO
E À RAZÃO, QUE REVIVEM JESUS.

A ordem natural
de conhecer o Espiritismo.

Conheça o
Espiritismo
pelo começo

Obras básicas
do Espiritismo - Allan Kardec
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