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Editorial

Olá caro leitor, paz sempre.
A presente edição traz uma novidade: Um Suplemento 
Temático referente ao Dia das mães, que se comemora 
dia 9 de abril. Surpreendentemente, chegamos a iden-
tificar mais de 120 trabalhadoras da casa que exercem a 
maternidade, o que nos permite conhecer esse universo 
predominante e tão importante na vida social e espiri-
tual de nossa Casa. Segundo levantamento da Secreta-
ria, 77% dos atuais associados são do sexo feminino. Isso, 
até justifica a homenagem que se pretende prestar às 
mães que dão sustentação às atividades.
Por outro lado, estamos também focalizando à página 
3, o tema em torno da necessidade de  alimentarmos a 
Esperança em nossos relacionamentos diários, conside-
rando as tensões emocionais espirituais que afligem a 
população mundial.
Inserimos nesta edição, à página 11, uma notícia auspi-
ciosa, embora não tão atual: A chegada dos livros de Al-
lan Kardec, na China, em duas versões, em chinês e em 
inglês. Assim, o público leitor chinês terá, inicialmente, 
ao seu alcance, O Livro dos Espíritos, O Evangelho Se-
gundo o Espiritismo e O Livro dos Médiuns. Imaginemos 
as obras de Allan Kardec, sendo conhecidas na terra de 
Confúcio, cuja população atual se aproxima a um bilhão 
e quatrocentos milhões de pessoas – a maior do Planeta.        
Queremos também destacar que a campanha de sócios 
continua a todo vapor. Se você ainda não aderiu, entre 
em contato e participe de nossa história, com a contri-
buição mínima de R$15,00 mensais.
E aguarde: em 27 de junho estamos programando a 5ª 
Feijoada Meimei, cuja renda será destinada à manuten-
ção das Cestas Básicas. 
Fique com Deus, atenda às orientações de segurança sa-
nitárias para evitar o contágio do vírus e oriente a sua 
família e amigos. Façamos a parte que nos cabe e deixe-
mos nas mãos do Pai celestial as questões de dimensões 
globais, guardando, com esperança  dias melhores. – o 
melhor antído para as incertezas.

Pense nisso. Pense Agora.
Merhy Seba

No momento, a situação gerada pela Pandemia do 
Covid-19, ainda, representa grave ameaça ao Mundo, 
apesar já contar com a vacinação e as medidas preventi-
vas para conter a disseminação do vírus.

Indiscutivelmente, o cenário mundial se apresenta 
ameaçador, diante do índice de letalidade e, consequen-
temente, as pessoas são levadas aos mais diversos esta-
dos emocionais, diante de tantas incertezas, em relação 
ao dia de amanhã. Como é natural, essas tensões reper-
cutem em todos os setores da vida 
humana.Tudo isto somado, vamos 
nos deparar com uma sociedade hu-
mana fragilizada e assustada, com 
medo do futuro, expondo-se a outro 
tipo de vírus causador de depressão, 
estresse e baixa autoestima.

Nesse contexto, o Espiritismo 
tem muito a oferecer à sociedade, 
em função do seu caráter esclarece-
dor e consolador.  

Importante, pois reconhecer 
que não somos espíritos estreando 
a primeira reencarnação; vivencia-
mos essas experiências encarnató-
rias por muitas vezes no passado e 
o quê foi acrescentado em termos de moralidade aos 
nossos espíritos?

Pelo perfil dos atuais habitantes de nosso planeta, é 
notório o comportamento materialista; o que quer dizer 
que o apego aos valores materiais, ainda, sobrepõem ao 
valores morais, confirmando a classificação da Terra, em 
planeta de provas e expiações.

Esperança, o antídoto para as 
incertezas.

Conquanto estejamos submetidos aos princípios de 
causa e efeito, não podemos deixar de reconhecer o amor 
incondicional de Deus às criaturas. Seu amparo nunca fal-
tou e jamais faltará independente das circunstâncias.

Emmanuel, em seu livro Pão Nosso (Lição 82), pon-
dera que “... quem vive segundo as leis do espírito, respira 
em esfera diferente do próprio campo material que, ain-
da, pousa os pés. Ao nos identificarmos como espíritos 
imortais em experiências em corpo carnais, vivenciando 

as leis morais, a nossa visão se amplia 
e poderemos enxergar outras realida-
des, além dos horizontes terrestres.

Temos que admitir que é impor-
tante repensar a nossa condição mo-
ral e reunir o que conquistamos de 
bom e positivo, ao longo das existên-
cias anteriores e expressar as forças 
morais interiores, diante dos desafios. 

Coloquemos, pois a serviço de 
nós próprios, da família e da socieda-
de os valores do Espírito imortal, co-
meçando pela Esperança, cujas raízes 
se firmam na crença do amor de Deus 
a Seus filhos.

Ser esperançoso, no entanto, 
não significa ser indiferente ou inoperante, mas ativo e 
confiante na Providência Divina tal como diz Emmanuel, 
na lição citada: “Vê passar obstáculos, como se vê correr 
nuvens”. 

Esperança, o melhor antídoto para as incertezas do 
amanhã, nos dois planos da vida.

É hora de olhar para além do horizonte físico!

O Editor
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Faça uma família feliz. 

 Doe alimentos para a C esta básica 
Durante vários anos, o Centro Espírita Meimei vem desenvolvendo esforços para 
atender às famílias carentes ou em condições de vulnerabilidade, por meio da 
distribuição gratuita e regular de Cestas Básicas, compostas de alimentos não 
perecíveis. 
Esse trabalho tem sido feito, através da colaboração de grupos de voluntários que 
se reúnem para recepção das doações e distribuição criteriosa das cestas às 
famílias cadastradas.  
Assim, ao contribuir com alimentos ou em espécie, tenha a certeza que estará 
colaborando com uma causa social justa, principalmente, nos dias atuais em que 
a sociedade está passando por situações adversas, em todos os setores. 
 

Plantão para entrega de alimentos 
Aos sábados das 09:00 às 11:00 horas, à Rua Guarujá, 261 - Jardim Paulista  

 
Caso você queira contribuir financeiramente para a compra de alimentos, veja 
abaixo as informações bancárias do CENTRO ESPÍRITA MEIMEI, para depósito 
ou transferência:  
Banco: Brasil                
Agência: 0028-0                  
Conta corrente: 5442-9    
PIX:  51.801.744/0001-46   
Obs.: Caso você efetue depósito ou transferência, por gentileza, envie uma foto 
do comprovante, no WhatsApp da Cesta Básica 16) 99732-2870 

 
 
 
 
O Centro Espírita Meimei é uma entidade civil espírita, beneficente, filantrópica e de assistência 
social, sem fins lucrativos, constituída em 13/09/1980, inscrita no CNPJ 51.801.744/0001-46. 
 
 

                              A nossa gratidão pelo apoio.  
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Até quando?
Recorte Doutrinário

O que você tem feito do seu tempo?
Essa é uma pergunta que nem sempre 

encontramos respostas objetivas.
Geralmente, em função de uma rotina 

que elegemos por conta própria, dividimos 
o tempo do qual dispomos para  fazer o es-
sencial. Atendemos à família, ao trabalho, 
ao lazer, às atividades culturais, religiosas, 
esportivas e, assim vai... Quando menos se 
espera já são 22 horas, já é domingo...Já é 
dezembro!

Enquanto dedicamos o tempo para fazer o essencial, ótimo. Mas, quando perdemos tempo com coisas inú-
teis?

Pois bem, tempo, bem nos diz Emmanuel, é dádiva divina, o que quer dizer que não podemos desperdiçá-lo, 
considerando que aqui viemos para desenvolver os nossos espíritos, de modo que ao retornar à Patria espiritual, 
possamos partir mais enriquecidos intelectual e moralmente.

Emmanuel nos fala sobre isso. Vejamos abaixo.

Mais tempo
“... Misericórdia quero e não holocaus-

tos...”   Jesus.  Mateus, 12:7
 
Mais tempo concedido - paciência de 

Deus.
Trezentos e sessenta e cinco dias do ano 

podem ser comparados a trezentas e ses-
senta e cinco áreas de plantio.

E esse patrimônio doado pelo Criador, em 
quotas iguais e de igual modo, para todas 
as criaturas, é constituído de oito mil e sete-
centos e sessenta horas, equivalendo a ou-
tras tantas oportunidades para sementeiras 
do bem, indústrias do progresso, constru-
ções de luz e investimentos de amor.

Mais tempo concedido - crédito refeito.
E com crédito refeito, na Contadoria da 

Vida, ser-nos-á sempre possível:
- aumentar o trabalho;
- granjear talentos novos;

- retificar erros havidos;
- realizar projetos edificantes;
- ativar estudos;
- extinguir discórdias;
- intensificar prestações de serviço;
- ampliar o círculo de afeições.
Tempo é empréstimo valioso, em que o 

Senhor dispensa avais e juros, conquanto o 
benefício seja tributado por critérios e corre-
ções, conforme o uso que fizermos dele.

Vê, assim, o que atiras no chão das horas, 
porque, como ocorre na gleba comum, de 
tudo o que dermos ao tempo receberemos co-
lheita certa.

Em suma, recordemos que o dia renascente 
é uma dádiva que Deus faz para nós. 

Justo observar o que estamos fazendo de 
semelhante dádiva para Deus.

Pelo Espírito Meimei. 
Psicografia de Francisco Cândido Xavier.

Livro: Ideal Espírita. Lição nº 93. Página 219.

Faça uma família Feliz
Toda a renda dessa feijoada

será revertida em favor da 
Cesta básica às famílias carentes.



A Paz 
é Você quem
faz acontecer

Tenhamos Paz
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José Martins Peralva
1918 - 2007

Biografia

José Martins Peralva Sobrinho (ou Martins Peralva, 
como muitos o chamavam) nasceu em 1º de abril de 1918, 
em Buquim, cidade do sul de Sergipe. Embora não fosse 
mineiro, ele se alinha entre as figuras mais destacadas do 
Movimento Espírita de Minas Gerais.

Era filho de Basílio Martins Peralva e Etelvina 
da Fonseca Peralva. Seu pai foi um dos pioneiros do 
Espiritismo em terras sergipanas; era espanhol de 
nascimento, tendo vindo para o Brasil aos 12 anos de 
idade, fixando residência em Passa Quatro, Sul de Minas. 
Ainda moço, transferiu-se para o nordeste do País, onde, 
como engenheiro prático e desenhista, construiu ramais 
de estradas de ferro ligando a Bahia à Sergipe. Em Buquim, 
tornou-se fazendeiro e conheceu moça de rara beleza e 
peregrinas virtudes, conhecida como Teté (Etelvina), com 
quem contraiu matrimônio.

Martins Peralva iniciou-se no Espiritismo sob a 
assistência e orientação diretas de seu pai, excepcional 
médium curador, vigoroso polemista e excelente 
doutrinador. Acompanhando, desde os seis anos de 
idade, os trabalhos desenvolvidos com extraordinária 
segurança, presenciou em sua própria casa notáveis curas 
realizadas por intermédio de seu genitor. Teve a infância e a 
adolescência enriquecidas por fatos extraordinários e pelo 
contato com a Doutrina, o que lhe proporcionou formação 
espírita essencialmente baseada em Allan Kardec.

Do ponto de vista material, sua adolescência foi 
extremamente difícil, pois perdeu o pai com apenas 13 
anos, em 21 de maio de 1931, ficando a viúva Etelvina e 
seus filhos Edison, Eurídice e José em situação de pobreza. 
Lívio Pereira da Silva, admirável companheiro de Basílio 
Peralva, providenciou emprego para o filho mais velho, 
Edison, de 15 anos, que cercou a família de todo carinho.

Em agosto de 1942, sem família em Aracaju e 
morando em república, casou-se com Jupira Silveira, com 
quem teve três filhos: Ieda, nascida em Aracaju; Basílio e 
Alcione, nascidos em Belo Horizonte, os quais lhe deram 
cinco netos e quatro bisnetos.

Em 1949, indo ao Rio de Janeiro representar 
Sergipe na Festa Nacional do Livro Espírita promovida 
por valorosos companheiros, entre os quais Leopoldo 
Machado, Arthur Lins de Vasconcelos e Carlos Imbassahy, 
estendeu sua viagem, após o encontro, a Minas Gerais, 
objetivando conhecer e abraçar Chico Xavier, rever Virgílio 
Pedro de Almeida, discípulo de seu pai na área espírita, e 
visitar um irmão de seu pai, residente em Belo Horizonte: 
José Martins Peralva.

Seu primeiro contato com Chico Xavier ocorreu na 
noite de 13 de maio de 1949, em reunião do Centro Espírita 
Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, sob grande emoção 
espiritual. Desse encontro com Chico Xavier nasceu-lhe, 
espontaneamente, o desejo de transferir a residência para 
Belo Horizonte. 

Seu primeiro contato, em Minas Gerais,  com o 
meio espírita ocorreu na União Espírita Mineira, levado 
por Virgílio Pedro de Almeida, passando a trabalhar com 
Maria Philomena Aluotto Berutto (Dona Neném), Camilo 
Chaves, Bady Elias Cury, Oscar Coelho dos Santos, Raul 
Pompéia, José Alves Neto, Efigênio Salles Vitor, dentre 
outros. Simultaneamente, abraçou tarefas doutrinárias no 
Centro Espírita Célia Xavier, ao lado de Virgílio Almeida, 
Ederlindo Sá Roriz, Aderbal Nogueira Lima, José Pedro 
Xavier, Arnon Lopes Moreno e Antônio Rodrigues.

Quando chegou a Belo Horizonte em setembro de 
1949, a Mocidade Espírita “O Precursor”, contava apenas 
seis meses de existência. Integrando-se ao movimento 
moço, foi um dos mentores da Mocidade. Foram também 
mentores Bady Raimundo Curi, Raul Pompéia, Virgílio 
Almeida e Maria Philomena Berutto.

Martins Peralva foi membro do Conselho Geral e 
Secretário do Abrigo Jesus, sócio-efetivo do Hospital 
Espírita André Luiz e 2º Secretário do Centro Espírita Luz, 
Amor e Caridade. Em Minas Gerais, escreveu cinco obras 
evangélico-doutrinárias de reconhecido valor: Estudando 
a Mediunidade, Estudando o Evangelho, O Pensamento de 
Emmanuel, Mediunidade e Evolução, editadas pela FEB, e 
Mensageiros do Bem, editada pela União Espírita Mineira.

Desencarnou às 21h30 do dia 3 de setembro de 
2007, aos 89 anos. O sepultamento do seu corpo ocorreu 
no dia seguinte, às 14h, no Cemitério da Colina, em Belo 
Horizonte.

Fontes:   - Subsídios fornecidos por Basílio Silveira 
Peralva, filho do biografado;

              - Jornal “O Espírita Mineiro”, nº 293.

Francisco C. Xavier e José Martins Peralva

Se não é possível respirar num clima de paz perfei-
ta, entre as criaturas, em face da ignorância e da 
belicosidade que predominam na estrada humana, 
é razoável procure o aprendiz a serenidade interior, 
diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada 
instante.

Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de 
governo espiritual, subordinado agora a justas lim-
itações, servido por várias potências, traduzidas nos 
sentidos e percepções.

Quando todos os centros individuais de poder estiver-
em dominados em si mesmos, com ampla movimen-
tação no rumo do legítimo bem, então a guerra será 
banida do Planeta.

Para isso, porém, é necessário que os irmãos em hu-
manidade, mais velhos na experiência e no conheci-
mento, aprendam a ter paz consigo.

Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos repre-
senta base primordial do pacifismo edificante.

Geralmente, ouvimos, vemos e sentimos, conforme 
nossas inclinações e não segundo a realidade essen-
cial. Registramos certas informações longe da boa in-
tenção em que foram inicialmente vazadas e, sim, de 
acordo com as nossas perturbações internas. Anota-
mos situações e paisagens com a luz ou com a treva 
que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a re-
flexão ou com o caos que instalamos no próprio en-
tendimento.

Eis por que, quanto nos seja possível, façamos sereni-
dade em torno de nossos passos, ante os conflitos da 
esfera em que nos achamos.

Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o 
bem.

Sem paz, dentro de nós, jamais alcançaremos os círcu-
los da paz verdadeira.

Livro:  Pão Nosso
Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Lição 65, 

FEB, página 143
1ª edição – 3ª reimpressão, 2012

Tende paz entre vós. – Paulo. (1ª Epístola aos Tessalonicenses, 5:13.)

5ª Feijoada Meimei5ª Feijoada Meimei

R$ 70,00
Retirar dia

27 de junho
das 11h às 14h

Rua Guarujá, 261 - Jd. Paulista



Faça uma família feliz. 

 Doe alimentos para a C esta básica 
Durante vários anos, o Centro Espírita Meimei vem desenvolvendo esforços para 
atender às famílias carentes ou em condições de vulnerabilidade, por meio da 
distribuição gratuita e regular de Cestas Básicas, compostas de alimentos não 
perecíveis. 
Esse trabalho tem sido feito, através da colaboração de grupos de voluntários que 
se reúnem para recepção das doações e distribuição criteriosa das cestas às 
famílias cadastradas.  
Assim, ao contribuir com alimentos ou em espécie, tenha a certeza que estará 
colaborando com uma causa social justa, principalmente, nos dias atuais em que 
a sociedade está passando por situações adversas, em todos os setores. 
 

Plantão para entrega de alimentos 
Aos sábados das 09:00 às 11:00 horas, à Rua Guarujá, 261 - Jardim Paulista  

 
Caso você queira contribuir financeiramente para a compra de alimentos, veja 
abaixo as informações bancárias do CENTRO ESPÍRITA MEIMEI, para depósito 
ou transferência:  
Banco: Brasil                
Agência: 0028-0                  
Conta corrente: 5442-9    
PIX:  51.801.744/0001-46   
Obs.: Caso você efetue depósito ou transferência, por gentileza, envie uma foto 
do comprovante, no WhatsApp da Cesta Básica 16) 99732-2870 

 
 
 
 
O Centro Espírita Meimei é uma entidade civil espírita, beneficente, filantrópica e de assistência 
social, sem fins lucrativos, constituída em 13/09/1980, inscrita no CNPJ 51.801.744/0001-46. 
 
 

                              A nossa gratidão pelo apoio.  

Respostas
ao coração e à razão que revivem Jesus
Para conhecer e praticar a Doutrina
Espírita  jovens e adultos querem  
respostas  lógicas, objetivas e 
de fontes confiáveis.
Respostas que falem ao coração e 
à razão e que revivam os ensinos 
de Jesus, revelados por Ele no
Cristianismo nascente, há mais 
de 2.000 anos. 
Isto porque não há Espiritismo,
sem Jesus no raciocínio e no
sentimento.

Comece pelo começo: com Allan
Kardec – foi quem iniciou, pesquisou 
e codificou o Espiritismo.
Siga a sequência da leitura dos livros:
O Livros dos Espíritos
O Livro dos Médiuns
O Evangelho Segundo o Espiritismo
O Céu e o Inferno e 
A Gênese
Depois disso, você terá uma base 
doutrinária sólida. Indispensável.

O caminho natural 
                    para conhecer o Espiritismo

Centro Espírita Meimei
www.centroespiritameimei.com
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Curiosidades históricas

Livros da Codificação de 
Allan Kardec na China.

A Editora Luchnos lançou em junho de 2018, a 
versão em chinês de O Evangelho Segundo o Espirit-
ismo, de Allan Kardec, numa tradução feita por Wal-
lace Gu com a assistência de Emmanuel G. Dutra.

O lançamento representa o segundo passo 
do projeto de disponibilizar as obras de Kardec em 
chinês, seguindo-se à publicação da versão em chinês 
de O Livro dos Espíritos em fevereiro desse mesmo 
ano. Devido ao grande interesse do público de Tai-
wan no primeiro lançamento em chinês, uma versão 
de O Livro dos Espíritos, uma em caracteres tradicio-
nais foi também preparada (Taiwan usa um conjunto 
de caracteres diferentes). Além disso, a tradução em 
chinês de O Evangelho Segundo o Espiritismo  já está 
sendo lançada com versões em caracteres simplifica-
dos e tradicionais. As versões em caracteres tradicio-
nais de ambos os títulos foram revisadas por Nicole 
Wu.

Além disso, no processo de preparação 
das versões em chinês das obras de Kardec, no-
vas traduções em inglês estão sendo preparadas 
também. Como primeiro resultado deste esforço, foi 
lançada recentemente a nova tradução em Inglês de 
O Livro dos Espíritos. Esta nova tradução baseia-se 
na cuidadosa pesquisa de várias edições originais em 
francês vindas à luz diretamente sob a supervisão de 
Kardec (da primeira edição de 1857 até a décima séti-

  Visite o nosso SITE
www.centroespiritameimei.com

Programa de Atividades e Cursos
Mensagens
Biografias

Revista Espírita
Palestras

Cursos

ma de 1869), incluindo o facsimile da Errata que apa-
rece na quinta edição, de 1861). Notas numerosas 
permitem a compreensão de termos históricos ou 
referências do codificador às diversas escolas filosó-
ficas e a outros autores.

A Editora Luchnos  comunica também  o lança-
mento em 2021, da versão em chinês de “O Livro dos 
Médiuns”, de Allan Kardec, em continuidade ao pro-
jeto de disponibilizar as obras de Kardec em chinês, 
seguindo-se à publicação da versão em chinês de 
“O Livro dos Espíritos” e de “O Evangelho Segundo 
o Espiritismo” ,em 2018. Todas as traduções estão 
disponíveis em versões em caracteres simplificados 
e tradicionais.
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Em qualquer parte do Mundo,
família significa espaço
de convivência
para compreender,
perdoar e amar.
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Nascestes no lar que precisavas.
Vestistes o corpo físico que merecias.
Moras, onde melhor Deus te proporcionou, 
de acordo com o teu adiantamento.
Possuis os recursos financeiros coerentes em tuas ne-
cessidades. Nem  mais nem menos, 
mas o justo para as tuas lutas terrenas.
Teu ambiente de trabalho é o que elegestes, espontane-
amente, 
para a tua realização.
Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com 
a tua própria afinidade.
Portanto, teu destino está constantemente sob teu 
controle.
Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, repulsas, 
modificas 
tudo aquilo que te rodeia a existência.
Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos 
e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua 
jornada e vivência.
Não reclames nem te faças de vitima.
Antes de tudo, analisa e observa.
A mudança esta em tuas mãos.
Reprograme tua meta, busque o bem e viverás melhor.
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo 
começo, 
qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim.

Fonte: 
www.ceale.com.br
www.centroespiritameimei.com

Gotas de Luz
Francisco Cândido Xavier

Nascestes no lar que precisavas.

Vestistes o corpo físico que merecias.

Moras, onde melhor Deus te proporcionou, 

de acordo com o teu adiantamento.

Possuis os recursos financeiros coerentes em 

tuas necessidades. Nem  mais nem menos, 

mas o justo para as tuas lutas terrenas.

Teu ambiente de trabalho é o que elegestes, 

espontaneamente, 

para a tua realização.

Teus parentes e amigos são as almas que 

atraístes com 

a tua própria afinidade.

Portanto, teu destino está constantemente 

sob teu controle.

Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, 

repulsas, modificas 

tudo aquilo que te rodeia a existência.

Teus pensamentos e vontades são a chave 

de teus atos e atitudes. São as fontes 

de atração e repulsão na tua jornada e 

vivência.

Não reclames nem te faças de vitima.

Antes de tudo, analisa e observa.

A mudança esta em tuas mãos.

Reprograme tua meta, busque o bem e 

viverás melhor.

Embora ninguém possa voltar atrás e fazer 

um novo começo, 

qualquer um pode começar agora e fazer 

um novo fim.

Fonte: 
www.ceale.com.br
www.centroespiritameimei.com


