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Olá, prezado (a) leitor (a), paz sempre.
Muitos de nós, certamente, achávamos que esse período 
pandêmico iria ser mais breve. As perspectivas apontam 
que teremos um bom percurso pela frente.
Em relação às nossas atividades, estamos a todo vapor, 
por conta das plataformas  virtuais: Passes, Evangeliza-
ção Infantil,  Mocidade, Palestras às 6as feiras vinculadas 
à Assistência Espiritual, simultaneamente com as Vibra-
ções à distância, Cursos, Atendimento Fraterno (SOS) e 
outras como Sopa Fraterna, Livraria e Cestas Básicas que 
pelas suas características, são presenciais, além das reu-
niões da Diretoria Executiva e do Conselho Doutrinário. 
E o nosso Roteiro Espírita prossegue firme, em duas ver-
sões física e virtual, agora também postado em nosso 
Site, desde a 1ª edição.
A presente edição traz à pagina 3, a mensagem da Dire-
toria Executiva alusiva aos 40 anos de atividades de nos-
sa Casa e agradece a todos pela colaboração.
Na sequência, várias matérias focalizando assuntos inter-
nos e outras abordando temas doutrinários.
Às páginas 6 e 7, o artigo sob o título Convicção e Co-
ragem de almas afins resgata trechos sobre o período 
pré- codificação  espírita, com destaque ao Sr. Fortier e 
Madame Plainemaison, amigos pessoais do Prof. Rivail. 
Na seção Curiosidades históricas, um breve relato sobre 
o Auto de fé de Barcelona, ocorrido em outubro de 1861, 
em cujo evento 300 livros espíritas foram queimados, em 
praça pública.
Sigamos cheios de bom ânimo. O futuro nos espera com 
novas oportunidades.

Pense nisso. Pense agora.

Confiar sempre.

Meimei
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    A nossa eterna

                       gratidão

Registramos a desencarnação do companheiro 
Sr. Francisco de Assis Garcia Júnior, em agosto p. pas-
sado e da companheira  Dra. Patrícia Chiacchio, em 
Setembro p. passdo – ambos trabalhadores de nossa 
Casa. Nossos sinceros sentimentos aos familiares e a 
proteção de Jesus aos amigos que retornaram à Pá-
tria espiritual.

Nota do Editor

Ao longo desses quarenta anos de atividades 

na Seara espírita, tivemos incontáveis 

oportunidades de aprender, ensinar, 

compartilhar, fazer amigos, compreender o significado 

de trabalhar no bem e,  sobretudo, sentir os reflexos 

dessas ações, em nós mesmos. 

Isto porque centro espírita é espaço de convivência, 

para onde se convergem almas afins em busca de 

consolo, esclarecimento e orientação moral-cristã 

para uma vivência saudável e construtiva, no lar e na 

sociedade.

Independente da posição que ocupamos no centro 

espírita, juntos e unidos, formamos uma corrente de 

sentimentos elevados, constituindo uma só família.

Sob o mesmo teto, respiramos o mesmo ar e 

acalentamos os  mesmos ideais sob a égide de Jesus e 

Allan Kardec. 

Quarenta anos se passaram do registro da Ata de 

fundação a nossos dias; é oportuno registrar que, 

antes, sob a denominação de Associação de Costura 

Meimei – Acostumei, os fundadores não mediram 

esforços para implantar os valores cristãos no alicerce 

doutrinário da Casa a que escolheram para servir, com 

amor e fidelidade.

Um legado inestimável que herdamos do 

casal Cidinha - Marino Del Moro e daqueles 

que deram os primeiros passos, os quais ainda, 

continuam fiéis a esse compromisso. 

Sob essa diretriz, externamos a nossa eterna 

gratidão à benfeitora Meimei e à sua Equipe espiritual, 

aos trabalhadores voluntários, aos frequentadores e 

amigos que nos apoiam e incentivam a prosseguir.

Que Jesus abençoe a todos. 

A Diretoria Executiva.

40 anos 
Centro Espírita 

MEIMEI 13.09.2020 
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Fique por dentro

Livraria Meimei Bazar Fixo
A Livraria Meimei constitui atualmente uma 
referência importante para os trabalhadores 
e frequentadores da Casa na obtenção 
de livros reconhecidamente espíritas. O 
objetivo essencial é divulgar a Doutrina 
Espírita, com foco no público interno. Maria 
Aparecida Rossi Scuro nos deu a entrevista 
e conta os  detalhes dessa atividade.  
RE - Quando começou o funcionamento 
da livraria na Casa Meimei?

Cida Scuro - Quando entrei na casa a livraria já funcionava.
RE - Quem era a responsável nessa época?
Cida Scuro - Desde o início das atividades da Casa foi a Hilda 
Fontoura Nami, uma  pessoa muito culta e conhecedora da 
doutrina, sempre indicava bons livros a todos, mas por moti-
vos pessoais, precisou se ausentar .  Diante disso, a D. Cidinha 
Del Moro me pediu para substituí-la e estou até hoje.
RE -  Há quanto tempo está trabalhando na livraria?
Cida Scuro - Há dezenove anos, junto com a Hilda como R2 
e há oito anos como R1.
RE - Quantas pessoas compõem a equipe de colaborado-
res? 
Cida Scuro - Atualmente somos quinze  colaboradores. Além 
da minha pessoa, contamos com Denise Moraes, Janice, 
Laerce, Denise Ramos, Sônia, Eliana, Marlene, Ligia, Valdeni-
ze, Maria Clélia, Sr. Jaime, Lúcia, Ana Laura e você, Maria Lina.
RE - Quais livros e autores são mais vendidos?
Cida Scuro - Obras básicas de Allan Kardec e livros de An-
dré Luiz, Joanna de Angelis e outros autores solicitados pelos 
cursos mantidos na Casa.
RE - Quanto tempo demora a entrega de livros encomen-
dados nas editoras?
Cida Scuro - De 2 a 3 dias uteis e a retirada é feita na própria 
livraria.
RE -  Temos promoções de livros com frequência?
Cida Scuro - Sim, sempre e essas ações despertam maior in-
teresse, pois o objetivo principal é difundir a doutrina. Gos-
taria de informar também que, além de livros novos, temos 
vários títulos de livros seminovos a preços bem convidativos.
RE - Nesse período de isolamento poderão ser feitas en-
comendas de livros? 
Cida Scuro - Sim; estou à disposição. Os pedidos poderão ser 
feitos pelo Whatsapp (16) 99793-5010. Os livros serão retira-
dos na Livraria Meimei, aqui na Rua Guarujá, 261, com dia e 
horário pré-combinados.

Maria Lina Cunha  Magda Sílvia Donegá 
A companheira Marilza Nunes Escoura Borelli da Silva,  res-
ponsável pelo Bazar Interno (fixo) foi entrevistada e nos 
conta como a atividade teve início e se desenvolveu, sendo 
atualmente, um setor de oferta de produtos novos e semino-
vos aos frequentadores da Casa a preços módicos.
RE: Olá Marilza, há quanto tempo está na Casa Meimei?
Marilza: Estou na Casa Meimei Há 15 anos. Na época quando 
conheci a Casa, morava em outra cidade e, quando vinha 
visitar a família, íamos tomar passe e assistir às palestras (na 
época minha irmã e minha mãe frequentavam o tratamento 
do Sr. Rui).
Em setembro de 2005, voltamos para Ribeirão e escolhemos 
a Casa Meimei  para darmos continuidade ao nosso trabalho.
RE: Como iniciaram as suas atividades na Casa Meimei?
Marilza: Conhecemos a Dona Cidinha, marcamos uma con-
versa e ela nos convidou para trabalharmos na Casa, no início 
de 2006. Iniciei no SOS, passista, bazar da amizade e incenti-
vada pela D. Cidinha, trabalhei também na Costura.
RE: Quais trabalhos você desenvolve atualmente?
Marilza: Sou também R1 do Passe às segundas-feiras à tarde 
e esclarecedora do trabalho mediúnico na quinta-feira pela 
manhã.
RE: Como iniciou o bazar fixo?
Marilza: A D. Cidinha sempre falava em ter um bazar fixo e, 
quando esse dia chegou ela me perguntou se eu queria ser 
a responsável. Aceitei e iniciamos em agosto de 2009. Come-
çamos a funcionar no local que hoje é o auditório; tínhamos 
de tudo um pouco: roupas, sapatos, acessórios, eletrodomés-
ticos, decoração e brinquedos.
Com a reforma daquele local, passamos para o primeiro an-
dar da casa antiga e, depois descemos para o piso, que pro-
porciona mais visibilidade e fácil acesso às pessoas.
RE: Atualmente quantas pessoas participam da equipe 
de trabalho?
Marilza: Somos uma equipe de quatro voluntários: Cida Scu-
ro, Matilde e Regina.
RE: Quais dias e horários que o Bazar Fixo funciona?
Marilza: O Bazar Fixo funciona às segundas, quartas, quintas 
e sextas feiras, no horário entre às 16h e 18h. Aos sábados, 
das 15h às 17h; e aos domingos das 09h30 às 11h.  O único 
dia em que funciona à noite é na quinta, das 19h30 às 21h.
RE: Com quais produtos o bazar trabalha?
Marilza: Com roupas (adulto juvenil e infantil); acessórios 
(bolsas, calçados, bijuterias) e também um pouco de brin-
quedos (para as crianças que frequentam a Casa Meimei). 
As peças são novas e seminovas. Há também doações novas 

de crochê, como tapetes, bolsas, panos 
de prato, toalhas pintadas e bordadas e 
conjuntos de banheiro. 
RE: As pessoas que tiverem interesse em 
fazer doações, como podem fazê-las?
Marilza: As doações podem ser feitas 
aqui na sede da Casa Meimei, em qual-
quer dia e horário de funcionamento.
RE: Qual mensagem você deixa para 
o leitor?
Marilza: Com fé, humildade e amor 
você consegue tudo! Gosto muito do 
que faço. Agradeço à Dona Cidinha por 
me ter aberto as portas da Casa Meimei, 
pelo  aprendizado e o carinho com que 
sempre me tratou.

Adolfo de Menezes Cavalcanti nasceu na antiga Fregue-
sia do Riacho do Sangue, hoje Solonópole, no Ceará, 
aos 29 dias do mês de agosto de 1831, e desencarnou 
no Rio de Janeiro, a 11 de abril de 1900.
Seu pai, o capitão das antigas milícias e tenente- coro-
nel da Guarda Nacional, Antônio Bezerra de Menezes, 
homem severo, de honestidade a toda prova e de iliba-
do caráter, tinha bens de fortuna em fazendas de cria-
ção. 
Animado do firme propósito de orientar-se pelo caráter 
íntegro de seu pai, Bezerra de Menezes, partiu para o 
Rio de Janeiro, a fim de seguir a carreira que sua voca-
ção lhe inspirava: a Medicina.
Doutorou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina do 
Rio de Janeiro, a 27 de abril de 1857. No campo político, 
foi eleito vereador em 1876, exercendo o mandato até 
1880. Foi ainda presidente da Câmara e Deputado Geral 
pela Província do Rio de Janeiro, em 1880.

Primeiro contato com a Doutrina Espírita
Por intermédio de seu amigo, o Dr. Carlos Travassos 
recebeu um exemplar de “O Livro dos Espíritos”, entre-
gando- o com dedicatória. O episódio foi descrito do 
seguinte modo pelo futuro Médico dos Pobres: “Deu-
-mo na cidade e eu morava na Tijuca, a uma hora de 
viagem de bonde. Embarquei com o livro e, como não 

tinha distração para a longa viagem, disse comigo: ora, 
adeus! Não hei de ir para o inferno por ler isto... Depois, 
é ridículo confessar-me ignorante desta filosofia, quan-
do tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensan-
do assim, abri o livro e prendi-me a ele, como aconte-
cera com a Bíblia. Lia. Mas não encontrava nada que 
fosse novo para meu Espírito. Entretanto, tudo aquilo 
era novo para mim!... Eu já tinha lido ou ouvido tudo o 
que se achava no “O Livro dos Espíritos”. Preocupei-me 
seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo 
dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou, mes-
mo como se diz vulgarmente, de nascença”.
Em agosto de 1886, um auditório de cerca de duas mil 
pessoas da melhor sociedade enchia a sala de honra da 
Guarda Velha, na Rua da Guarda Velha, atual Avenida 13 
de Maio, no Rio de Janeiro, para ouvir em silêncio, emo-
cionado, atônito, a palavra sábia do eminente político, 
do eminente médico, do eminente cidadão, do eminen-
te católico, Dr. Bezerra de Menezes, que proclamava a 
sua decidida conversão ao Espiritismo.
“A resposta de Deus pode tardar um pouco, mas jamais 
deixará de ser dada. Esse tempo de espera serve para 
provar a fé, a perseverança e a confiança. É um teste de 
paciência e a oportunidade de desenvolver a força inte-
rior, a alegria e a coragem.” 
Sua pena, desde o primeiro artigo assinado, em janeiro 
de 1887, demonstrou a sua capacidade literária no ter-
reno filosófico e religioso, quer pelas réplicas, quer pe-
los estudos doutrinários e a Comissão de Propaganda 
da União Espírita do Brasil, incumbiu-o de escrever, aos 
domingos, no jornal dirigido por Quintino Bocaiuva, o 
“O Paiz”, tradicional órgão da imprensa nacional, a série 
de “Estudos Filosóficos”, sob o título “O Espiritismo”. 
Os artigos de Max, pseudônimo de Bezerra de Mene-
zes, marcaram a época de ouro da propaganda espírita 
no Brasil. De novembro de 1886 a dezembro de 1893, 
escreveu ininterruptamente Em 1894, o infatigável ba-
talhador, com 63 anos de idade, assumiu a presidência 
da Federação Espírita Brasileira, cargo que ocupou até 
a sua desencarnação.

Bibliografia resumida. Veja na íntegra: www.centroespiritameimei.
com
Grandes Vultos do Espiritismo
WANTUIL, Zêus. Grandes vultos do espiritismo. Ed FEB, 1980.

Bezerra de Menezes
29.08.1831 – 11.04.1900

Biografia
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Há 216 anos, nascia na França, mais precisamente, 
na cidade de Lión, à Rue Sala, 76, o menino Hippolyte-
-León, que mais tarde, passou a ser conhecido por Allan 
Kardec, o codificador da Doutrina Espírita. (1)

Nasceu em 3 de outubro de 1804 e desencarnou, em 
31 de março de 1869. Por essa razão, no âmbito da sea-
ra espírita, essas duas datas, geralmente são dedicadas 
a homenagear esse grande personagem da história do 
Espiritismo.

Foram seus pais, o magistrado Jean-Baptiste-Antoi-
ne Rivail  e sua mãe Jeanne Duhamel. Em linha paterna 
descendeu de tradicional família de juristas e, em  linha 
materna de teólogos ilustres, matemáticos e escritores.
(2)

Seu nome completo de batismo foi Hippolyte- De-
nizard León Rivail e somente, a partir de 18 de abril de 
1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, pas-
sou a usar o pseudônimo Allan Kardec - nome revelado 
pelo Espírito Zéfiro (Zéphyr). O  mesmo nome que tive-
ra no passado, quando reencarnou  na Gália, com Zéfi-
ro, entre os Druidas.  Desde os 18 anos, foi Mestre cole-
gial de Ciências e Letras e, desde os 20 anos, renomado 
autor de livros. Falava fluentemente vários idiomas e, 
como educador, contribuiu de modo significativo com 
o ensino oficial na França (3).

Casou-se com Amélie-Gabrielle La Combe Boudet, 
em 1832 - Gaby, na intimidade e Amélie-Boudet no 
meio professoral, artístico e literário. A cumplicidade 
entre o casal foi tamanha que ela sempre o acompa-
nhou nas visitas que fazia com o intuito de investigar 
os fenômenos das mesas girantes, além de, após a de-
sencarnação do esposo, foi quem deu continuidade ao 
movimento espírita, convicta de sua missão. Formada 
em Letras e Belas Artes, deixou marcante contribuição 
ao cenário artístico francês, à época, quando a mulher 
principiava a concorrer com o homem na aquisição de 
cultura humanística, diplomou-se na Escola Normal 
leiga, em Paris, no Boulevard Saint-Germain. Desencar-
nou em 1893, deixando um rico legado cultural e moral 
à posteridade (4).  

Rivail, por sua vez, foi educado na Escola de Jean-
-Henri Pestalozzi, em Yverdun (Suíça) e tornou-se um 
dos mais eminentes discípulos do célebre professor 
e um dos dedicados propagadores do seu sistema de 
educação, que tão grande influência exerceu sobre a 
reforma do ensino na França e na Alemanha. Os ensi-
namentos transmitidos por Pestalozzi foram marcantes 
para o jovem Rivail na interpretação dos fenômenos, 
considerados sobrenaturais à época, e serviram de bús-
sola, ao trabalho espírita que estava prestes a desen-
volver. (5)

De 1835 a 1840, fundou, em sua casa, em Paris, à Rua 
de Sèvres, 35, cursos gratuitos de Química, Física, Ana-
tomia comparada, Astronomia, etc., numa época em 
que só um número muito reduzido de pessoas ousava 
enveredar por esse caminho.

Pelo ano de 1855, posta em foco a questão das ma-
nifestações dos Espíritos, por meio das mesas rodantes, 
girantes e escreventes, o Prof. Rivail se entregou a ob-
servações perseverantes e profundas, com o objetivo 
de deduzir as consequências filosóficas. Entreviu, desde 
logo, o princípio de novas leis naturais: as que regem 
as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. 
Reconheceu, na ação deste último, uma das forças da 
Natureza, cujo conhecimento haveria de lançar luz so-
bre uma imensidão de problemas tidos por insolúveis 
e lhe compreendeu o alcance, do ponto de vista moral-
-religioso. (6)

A primeira vez que ouviu falar sobre os fenômenos 
das mesas girantes foi, por volta de 1854, por meio de 
seu antigo amigo de solteiro, Sr. Fortier e colega na So-
ciedade de Magnetistas. Inicialmente, a sua atitude foi 
de descrença.  Certa feita, respondeu ao Amigo, após 
lhe contar, que as mesas não se limitavam a andar e a 
girar, mas também respondiam às perguntas dos assis-
tentes: “Então, meu caro, o caso complica-se. Um fato 
de tal ordem, a gente precisa , como São Tomé, ver para 
crer. Mas, pode-se, a priori, ser uma absurdidade. Para 
a “mesa” tronar-se uma sonâmbula artificial precisa ter 
cérebro para pensar, nervos para sentir, músculo para 
bater e inteligência para falar”. (7)

Pouco tempo se passou, e, em 8 de maio de 1855, 
decidiu dar mais atenção aos fenômenos e passou a 
frequentar, por três meses as sessões,  na residência de 
Madame De Plainemaison, à Rua Grange Batelière, 18 
convencendo-se da existência dos Espíritos e de sua co-
municabilidade com os homens.  

A partir daí, aconteceram os encontros com a família 
Japhet e Baudin, com as quais manteve estreito conta-
to, que culminou com a elaboração de O Livro dos Espí-
ritos, em 1857, em sua primeira edição. 

São suas essas palavras, demonstrando a sequência 
de seus relacionamentos: “Tudo na ordem da Natureza 
se coordena, segundo sábio desígnio da Providência: For-
tier, Carlotti, Madame Roustan, Senhor Patier e Madame 
Plainemaison foram os liames indispensáveis à minha 
amarra ao porto da Verdade”.( 8)

As principais obras sobre o Espiritismo foram: O 
Livro dos Espíritos, referente à parte filosófica e cuja 
primeira edição surgiu a 18 de abril de 1857; O Livro 
dos Médiuns, relativo à parte experimental e científica 
(janeiro de 1861); O Evangelho segundo o Espiritismo, 
concernente à parte moral (abril de 1864); O Céu e o 
Inferno (agosto de 1865); A Gênese, os Milagres e as 
Predições (janeiro de 1868); A Revista Espírita, jornal de 
estudos psicológicos, periódico mensal lançado em 1º 
de janeiro de 1858 e que permaneceu sob a sua dire-
ção, até a sua desencarnação, em 1869. (9) 

Com essa publicação, Kardec foi  pioneiro, na seara 
espírita, a fazer jornalismo científico-investigativo, tra-
ço marcante em sua personalidade de educador e pes-
quisador em busca da verdade.                      

Fundou em Paris, a 1º de abril de 1858, a primeira so-
ciedade espírita regularmente constituída, sob a deno-
minação de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, 
com o fim exclusivo de estudos e expansão do movi-
mento espírita. 

Allan Kardec retornou à espiritualidade, quando se 
preparava para a mudança de local, imposta pelas múl-
tiplas ocupações. Seu corpo foi sepultado inicialmente, 
no Cemitério de Montmartre e, depois, transferido defi-
nitivamente para o Cemitério De Père Lachaise; em seu 
túmulo, em estilo de dólmen – de autoria do escultor 
francês Charles-Romain Capellaro, lê-se a frase elabora-
da por seus amigos espíritas, que sintetiza a concepção 
evolucionista do Espiritismo: “Nascer, morrer, renascer, 

ainda e progredir, sem cessar, tal é a lei”. (10)
Nessa oportunidade, queremos externar as nossas 

homenagens ao Codificador do Espiritismo e à sua 
esposa, inseparável amiga e companheira, Amélie-Ga-
briele, pela coragem de, em uma época de grandes de-
safios no campo filosófico e religioso, levarem avante 
o programa traçado pela Providência Divina, referente 
à vinda do Consolador Prometido por Jesus, destinado 
a influir poderosamente nos destinos da Humanidade.

Pense nisso. Pense agora.

DA FRANÇA PARA O MUNDO

Quem poderia imaginar
Que, em Paris, na antiga Ile de France,

Pudesse florescer, no século XIX,
Uma doutrina de amor e paz,
Por um druida reencarnado

Que viveu, tempos atrás.

Allan Kardec é o seu nome,
Cognome adotado pelo Professor Rivail,

Emérito educador francês.
Fêz do Espiritismo a sua vida,

Em companhia da meiga Gaby,
A sua esposa querida.

Em 18 de Abril de 1857,
Allan Kardec, em alto e bom som,

Lançou O Livro dos Espíritos,
Revivendo os conceitos e as ideias

Do Cristianismo nascente,
Tal qual Jesus ensinou na Galileia.

Da França para o Mundo,
O Espiritismo revelou

Que o Espírito é imortal, 
Que a reencarnação

É realidade em nossas vidas,
Desperta no homem a fé raciocinada

E faz renascer esperanças perdidas.

Merhy Seba 

Convicção
 e coragem
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A ordem natural 
de conhecer o Espiritismo.

Comece
pelo

Começo
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Jesus, em seus ensinamentos ressaltou a paternidade 
universal de Deus, apresentando-O como Pai de amor, 
bondade, justiça e misericórdia, em substituição ao con-
ceito antigo de perversidade, vingança e, sobretudo, a 
antiga visão antroporfórmica da divindade. 

Passados dezoito séculos, eis que o Espírito de Verdade resgatou e transferiu para o Espiritismo essa assertiva 
que Deus é Pai bondoso e misericordioso; assim, Allan Kardec inseriu nas obras da Codificação espírita e as obras 
subsidiárias, por sua vez, destacam com grandeza essa sintonia com o pensamento de Allan Kardec.

Emmanuel, em sua mensagem, sabiamente, nos dá a dimensão da ação divina em nossas vidas. 
Em tempos difíceis, como os atuais, pelos quais a Humanidade está passando, a convicção na crença em Deus é 

fundamental para serenar nossas mentes e confiantes prosseguir em nossa jornada evolutiva.
Já houve que dissesse que o bom marinheiro se conhece em pleno mar, enfrentando os desafios das ondas ora 

calmas, ora gigantescas e violentas. Sigamos confiantes no Pai celestial.
Veja essa reflexão preciosa de Emmanuel.

Recorte Doutrinário

Nas mãos de 
Deus.

Se crês em Deus
Se crês em Deus, por mais te 

ameacem os anúncios do pessi-

mismo, com relação a prováveis 

calamidades futuras, conservarás 

o coração tranquilo, na convicção 

de que a Sabedoria Divina sus-

tenta e sustentará o equilíbrio da 

vida, acima de toda perturbação.

Se crês em Deus, em lugar nen-

hum experimentarás solidão ou 

tristeza, porque te observarás em 

ligação constante com todo o Uni-

verso, reconhecendo que laços de 

amor e de esperança te identifi-

cam com todas as criaturas.

Se crês em Deus, nunca te per-

derás no labirinto da revolta ou 

da desesperação, ante golpes e 

injúrias que se te projetem na es-

trada, porquanto interpretarás 

ofensores e delinquentes, na 

condição de infelizes, muito mais 

necessitados de bondade e pro-

teção que de fel e censura.

Se crês em Deus, jornadearás 

na Terra sem adversários, de vez 

que, por mais se multipliquem na 

senda aqueles que te agridam ou 

menosprezem, aceitarás inimigos 

e opositores, à conta de irmãos 

nossos, situados em diferentes 

pontos de vista.

Se crês em Deus, jamais te 

faltarão confiança e trabalho, 

porque te erguerás, cada dia, na 

certeza de que dispõe da bendi-

ta oportunidade de comunicação 

com os outros, desfrutando o 

privilégio incessante de auxiliar e 

abençoar, entender e servir.

Se crês em Deus, caminharás 

sem aflição e sem medo, nas 

trilhas do mundo, por maiores 

surjam perigos e riscos a te ob-

scurecerem a estrada, porquanto, 

ainda mesmo à frente da morte, 

reconhecerás que permaneces 

com Deus, tanto quanto Deus 

está sempre contigo, além de 

provações e sombras, limitações 

e mudanças, em plenitude de vida 

eterna.

Pelo Espírito Emmanuel. 
Psicografia de Francisco Cândido Xavier.
Livro: Coragem. Lição nº 16. Página 55.

O Evangelho    
no Lar e no 

Coração
Principais finalidades do Evangelho no Lar
• Criar no lar o hábito de estudar os ensinamentos de 
Jesus contidos no livro O Evangelho Segundo o Espi-
ritismo e, em outras obras subsidiárias de autores en-
carnados e desencarnados. E, assim, conduzir o nosso 
comportamento pelas recomendações de Jesus, o 
nosso Guia e Modelo.
• Tornar o Evangelho de Jesus mais compreendido e 
exemplificado na convivência diária, dentro do lar, e, 
na vivência social com os nossos semelhantes. 
• Unir os participantes da família, por meio do diálogo 
fraterno, de modo a facilitar a troca de ideias sobre as 
dificuldades pelas quais passam os membros da famí-
lia e a buscar soluções adequadas às preocupações 
materiais, morais e espirituais.
• Ampliar o nosso conhecimento moral e espiritual 
para oferecê-lo com maior segurança a nossos fami-
liares, na própria renovação moral e espiritual e às 
pessoas de nosso círculo de relacionamento.
• Higienizar o lar pelos nossos pensamentos e senti-
mentos elevados, permitindo assim, a influência be-
néfica dos Mensageiros do Bem, em nossa existência. 
• Elevar o padrão vibracional do ambiente familiar, pe-
los nossos pensamentos e ações, de tal forma que o 
nosso lar se transforme em ponto luminoso à Espiri-
tualidade, em apoio ao trabalho de socorro aos neces-
sitados encarnados, como desencarnados.

Recomendações:
1. A comunicação de Espíritos não deve ocorrer na reunião. As possíveis intuições, inspirações e pressenti-
mentos que surgirem devem ser passadas à pessoa da casa que estiver conduzindo a reunião para avaliação 
e decisão.
2. Para incentivar a participação dos filhos em idade escolar, pedir que leiam mensagens espíritas curtas ou 
trecho de livros adequados à idade. 
3. Não suspender a reunião, por motivo de ausência de familiares, visitas inesperadas. Em caso de viagens faça 
onde estiver.
4. Livros recomendados que complementam o estudo: Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha 
de Luz, Ceifa de Luz, de Emmanuel; Agenda Cristã e Sinal Verde, de André Luiz e Jesus no Lar, de Neio Lúcio, 
entre outros.
Nota: Na próxima edição publicaremos o Plantão Tira-Dúvidas.

Como Fazer - Roteiro para a reunião.
1. Escolher um dia da semana e um horário, em que 
todos os familiares possam se reunir, por 20 a 30 mi-
nutos;

2. Iniciar a reunião com uma prece, agradecendo a 
Deus pela oportunidade da reunião em família e a as-
sistência dos bons Espíritos;

3. Fazer a leitura do livro O Evangelho Segundo o Es-
piritismo, iniciando pelo prefácio e ler pequenos tre-
chos sempre em sequência; não abrir o livro “ao aca-
so”, para evitar lições repetidas; 

4. Após a leitura do Evangelho, comentar sobre o tre-
cho lido e estimular a participação dos presentes, com 
destaque ao ensino moral da lição, aplicado aos acon-
tecimentos da vida; 

5. Em seguida, fazer vibrações, pela paz na Humani-
dade, em favor de familiares ou amigos enfermos ou 
em dificuldades, assim como a vítimas de catástrofes 
naturais próximas ou à distância;

6. Encerrar a reunião, com uma prece de gratidão a 
Deus, a Jesus e aos bons Espíritos, pelo amparo ao lar 
e, desejando um futuro de paz à Humanidade.

Paz no lar, paz no mundo.
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Maurice Lachâtre

O que foi o 
“Auto de fé de Barcelona”

O livreiro Maurício  Lachâtre, esta-
belecido em Barcelona, foi um gran-
de propagandista do Espiritismo na 
Espanha e havia encomendado tre-
zentos volumes de diversos títulos 
espíritas a Allan Kardec.

O material chegou à Espanha 
através de tramitação legal, com im-
postos e taxas devidamente pagos 
por Kardec e com a documentação 
correta. 

O destinatário pagou os direitos 
de entrada dos volumes, mas antes 
que os mesmos fossem entregues, 
uma relação dos títulos foi entre-
gue ao bispo de Barcelona, pois, a 
liberação de livros e/ou sua censura, 
competia à autoridade eclesiástica.  
O bispo tomando conhecimento da 
natureza dos livros ordenou que fos-
sem apreendidos e queimados em 
praça pública pela mão do carrasco.

Os livros deveriam em tal situa-
ção ser devolvidos ao remetente em 
seu país de origem - à França.  Contu-
do tal não aconteceu e o espetáculo 
só assim pode-se classificar  tal ato 
de intolerância e intransigência- foi 
marcado para o dia 9 de outubro de 
1861.  Naquela data, às 10h30min 
horas, os volumes foram queimados  
como se fossem réus da inquisição. 
Alguns assistentes revoltados grita-
vam:”Abaixo a inquisição! “.

Contudo, essa atitude intransi-
gente contribuiu enormemente para 
a propaganda da doutrina.

Curiosidades Históricas

por surdos  e  respondiam com o 
mutismo ao desejo de propaganda 
dos adeptos do Espiritismo. De bom 
ou mau grado, hoje falam dele; uns 
comprovando o histórico do fato de 
Barcelona; outros, desmentindo-o, 
ensejaram uma polêmica que dará 
volta ao mundo, de grande proveito 
para o Espiritismo. Essa a razão por 
que a retaguarda da Inquisição  fez 
hoje o seu último auto de fé. É assim 
que o quisemos.”

  Um Espírito.

PALAVRAS DE KARDEC 
Diante desse último fato, Allan 

Kardec, pela Revista Espírita que já 
tinha assinantes em quase todo o 
mundo, proclamou: “Espíritas de to-
dos os países! Não esqueçais a data 
de 9 de outubro de 1861. Será mar-
cada nos anais do Espiritismo. Que 
ela seja para vós um dia de festa e 
não de luta, porque é o penhor de 
vosso próximo triunfo.”

...E A INTRANSIGÊNCIA AINDA NÃO 
FORA TOTALMENTE VENCIDA

 De Barcelona enviaram a Kardec 
uma aquarela feita in loco por um ar-
tista  distinto, representando a cena 
do auto de fé. 

Kardec mandou fazer do quadro 
uma redução fotográfica. Um punha-
do de cinzas apanhado na fogueira, 
alguns fragmentos legíveis de folhas 
queimadas foram colocados em uma 
urna de cristal.  Lamentavelmente, a 
intransigência que ainda perdurou  
na primeira metade do século XX, fez 
com quue os nazistas, durante a 2ª 
Grande Guerra, destruissem a urna.

 

  Visite o nosso SITE
www.centroespiritameimei.com

Programa de Atividades e Cursos
Mensagens
Biografias

Revista Espírita
Palestras

Cursos

Fonte: Site - www.ceallankardec.org.br/
autofebarc.htm

 Entre os volumes queimados es-
tavam :

• Exemplares da Revue Spirite; 
• “O Livro dos Espíritos”, Allan 

Kardec; 
• “O Livro dos Médiuns”, Allan 

Kardec; 
• “O que é o Espiritismo”, Allan 

Kardec; 
• “Fragmento de uma Sonata”, 

ditado pelo Espírito Mozart; 
• “Carta de um Católico sobre o 

Espiritismo”, Dr. Grand; 
• “A História de Joana D’Arc”, 

médium Mlle. Ermance Dufaux, 
Autora Joana D’Arc; 

• “A realidade dos Espíritos de-
monstrada pela escrita direta”, Ba-
rão de Guldenstubbé; 

 
REPERCUSSÃO

O acontecimento deu ensejo a 
muitas comunicações por parte dos 
Espíritos.  Em 19 de outubro Kardec, 
quando retornou de Bordéus, rece-
beu a seguinte comunicação:

“Fazia-se mister alguma coisa 
que chocasse com violência certos 
Espíritos encarnados, para que se 
decidissem a ocupar-se com essa 
grande doutrina, que há de regene-
rar o mundo. Nada, para isto, se faz 
inutilmente na Terra e nós que ins-
piramos o auto de fé em Barcelona, 
bem sabíamos que, procedendo as-
sim, forçávamos um grande passo 
para a frente. Esse fato brutal, inau-
dito nos temos atuais, se consumou 
tendo por fim chamar a atenção dos 
jornalistas que se mantinham indife-
rentes diante da agitação profunda 
que abalava as cidades e os centros 
espíritas. Eles deixavam que falas-
sem e fizessem o que bem entendes-
sem; mas, obstinavam-se em passar 
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