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Editorial

Olá, leitor Amigo, paz sempre.
Em continuidade às nossas atribuições de informar os 
trabalhadores e frequentadores da Casa e promover a 
integração entre os setores, a presente edição focaliza o 
Curso de Gestante,  atividade voltada ao acolhimento e à 
orientação de futuras mamães, provenientes de famílias 
carentes, em período de gravidez e estágio puerperal, vi-
sando proporcionar uma gestação saudável.
Veja à página 10 e pense sobre a possibilidade de co-
laborar, doando em espécie ou em material específico 
para compor os enxovais para recém-nascidos.
Em paralelo, estamos focalizando as áreas da Sopa Fra-
terna que, em meio a essa Pandemia, continua a distri-
buição de alimentos às faixas de público menos favoreci-
das. Em função das regras de prevenção à disseminação 
do vírus, ditadas pelos órgãos governamentais, a Sopa 
Fraterna inovou e, agora, passou a ser distribuida em 
marmitex entregue em mãos, distribuído por meio de 
um veículo para evitar aglomeração de pessoas.
O Bazar de Seminovos (interno) foi reaberto às 5as feiras, 
das 14h30 às 17h e aos sábados das 11h às 13h; agende 
seu horário com Denise pelo Whatsapp 16 98230-2525. 
Veja nesta edição, em Curiosidades históricas, os moti-
vos pelos quais Allan Kardec assumiu pessoalmente a 
primeira edição de O livros dos Espíritos e não mencio-
nou os nomes dos médiuns.
Registramos a desencarnação da Sra.Hilda Fontoura 
Nami, em 13 de junho do corrente ano, companheira 
e  trabalhadora incansável da Casa Meimei, por muitos 
anos, na Livraria e Biblioteca. Nossos sentimentos à fa-
mília e que ela esteja bem em sua nova morada, sob as 
bênçãos de Jesus.
Caminhemos confiantes, o melhor está por vir.

Pense nisso. Pense agora.
Merhy Seba - Editor

O melhor está por acontecer!

Brilhe a sua luz...
Faça a diferença!

Em um cenário, em que nos defrontamos de 

surpresa, por um mesmo agente ameaçador e letal, 

de origem desconhecida, instintivamente, sem pensar, 

seguimos o senso comum, quando alimentamos 

medos e incertezas, indiferentes à voz da razão. Seguir 

a maioria, nem sempre é a melhor escolha. É preciso 

discernir e a inteligência se presta a esse fim.

Os fatos que abalam a sociedade têm a sua 

lógica de ser e transcendem a opinião do ser comum. 

Os fenômenos de maior abrangência não surgem 

casualmente, mas sob as ordens de Leis superiores. 

Na condição de espíritas, entendemos que cada 

um traz consigo a sua bagagem espiritual, fruto 

da soma de experiências passadas, o quê explica 

as diferentes atitudes entre nós, diante das várias 

situações problemáticas.

Contudo, a compreensão de que somos espíritos 

imortais e que o significado da existência não se 

restringe unicamente, à sobrevivência e à reprodução 

da espécie - mas buscar horizontes que nos sinalizem 

patamares elevados de evolução moral e espiritual 

- não devemos, pois, alimentar o coro dos que 

partilham o senso comum, sob pena de estarmos 

contradizendo  os princípios de nossa crença em 

Deus, na imortalidade do espírito e na destinação 

espiritual de nosso Orbe terrestre.

Lembremo-nos que habitamos um mundo 

condizente com o nosso nível evolutivo e o que nos 

prende a ele são as nossas imperfeições morais; mas, 

nem por isso, deixamos de contar com a proteção 

Divina que se manifesta de inúmeras formas, muitas 

das quais nos passam despercebidas.  

Conhecedor e confiante na potencialidade 

humana, disse Jesus a seus discípulos, registrado 

pelo evangelista Mateus: “Assim, brilhe também 

a vossa luz diante dos homens, para que vejam as 

vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está 

nos céus”. (3)

Ao brilhar a luz interior, iluminar o próprio caminho 

e o alheio, diante de situações adversas e provar a sua 

fé, a perseverança e a submissão à vontade do Criador, 

a criatura passa  a sentir e a vivenciar o espírito imortal; 

isso é fazer a diferença em tempos difíceis, como os 

que estamos vivendo agora.

Ser diferente é ser otimista, é rejuvenescer as 

forças morais, resignificar os valores do Espírito e, 

sobretudo, confiar no amor que o Criador tem por nós.

O Editor.

Bibliografia
1. KARDEC, Allan. O Evangelho segundo o Espiritismo. 

IDE, Cap. V – Bem-aventurados os aflitos. Causas anteriores das 
aflições. Item 7, 42ª Ed. 1985

2._______, Allan. O Evangelho segundo o espiritismo. IDE,
Cap. V – Bem-aventurados os aflitos. Esquecimento do 

passado Item 11, Idem, Idem.
3. Novo Testamento. Mateus 5:16
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O que era 
Sopa Fraterna

virou Marmitex Fraterno

Equipe da Sopa Fraterna em
plena atividade no Royal ParkConscientes do compromisso social de 

oferecer um prato de comida aos moradores de 
rua, a Equipe da Sopa Fraterna não interrompeu 
a sua atividade e, em meio à pandemia inovou 
e criou o Marmitex Fraterno – uma nova 
forma distribuir alimento a esse segmento 
da sociedade e, ao mesmo tempo atender às 
recomendações das autoridades sanitárias no 
tocante à aglomeração de pessoas no mesmo 
ambiente e evitar a disseminação do vírus.

Assim, o alimento é distribuído em vasilhas 
próprias de marmitex, retirada dos veículos, 

com a recomendação ao usuário de manter o 
distanciamento adequado ente si.

Estão sendo distribuídas em media, 100 
unidades por semana, com variedades de 
pratos.

Cida Francisco, a companheira que 
administra essa Área de atividade revela 
que, em função da onda de desemprego que 
assola o País, as famílias aguardam ansiosas 
pela chegada do alimento para suprir suas 
necessidades.

Recorte Doutrinário

O pó das 
sandálias

O ensinamento de Jesus, registrado por Mateus, 
nos dá a verdadeira dimensão daquilo a que devemos 
nos ater após sair de um ambiente hostil: Sacudir o 
pó de nossos pés, eliminando as impurezas,  “Virar a 
página” deste ou daquele assunto desagradável... 

Contudo não se trata de uma atitude mecânica 
ou instintiva. “Sacudir o pó dos pés é não conservar 
qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da 
vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências co-
muns”, esclarece Emmanuel na lição abaixo.

É um convite à boa reflexão, diante de inúmeras situações que a vida de relação nos coloca diuturnamen-
te, no lar, na casa espírita, no ambiente profissional... Enfim no mundo.
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Sacudir o pó
E se ninguém vos receber, nem escutar as vos-

sas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sa-
cudi o pó de vossos pés. – Jesus. (Mateus, 10:14.)

Os próprios discípulos materializaram o en-
sinamento de Jesus, sacudindo a poeira das 
sandálias, em se retirando desse ou daquele 
lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se 
o símbolo que transparece da lição do Mestre 
estivesse destinado apenas a gesto mecânico, 
não teríamos nele senão um conjunto de pala-
vras vazias.

       O ensinamento, porém, é mais profundo. 
Recomenda a extinção do    fermento doentio.

Sacudir o pó dos pés é não conservar qual-
quer mágoa ou qualquer detrito nas bases da 
vida, em face da ignorância e da perversidade 
que se manifestam no caminho de nossas expe-
riências comuns.

Natural é o desejo de confiar a outrem as 
sementes da verdade e do bem; entretanto, se 

somos recebidos pela hostilidade do meio a que 
nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos 
em longas observações e apontamentos, que, ao 
invés de conduzir-nos a tarefa a êxito oportuno, 
estabelecem sombras e dificuldades em torno de 
nós.

Se alguém te não recebeu a boa-vontade, nem 
te percebeu a boa intenção, por que a perda de 
tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não 
soluciona os problemas espirituais. Ignoras, aca-
so, que o negador e o indiferente serão igualmen-
te chamados pela morte do corpo à nossa pátria 
de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e 
prossegue, em linha reta, buscando os teus sa-
grados objetivos. Há muito por fazer na edifica-
ção espiritual do mundo e de ti mesmo.

Sacode, pois, as más impressões e marcha ale-
gremente.

Pelo Espírito Emmanuel
Livro: Pão nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier

Lição 71, p.155, Ed.1ª, 3ª Reimpressão - FEB, 09/2012.



A Paz 
é Você quem
faz acontecer

Preceitos de Paz 
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Agora é o seu mais belo momento de realizar o bem. 
Ontem passou e amanhã está por vir.

Qualquer encontro é uma grande oportunidade. Pense 
nas sementes minúsculas de que a floresta nasceu.

Não deixe de falar, mas aprenda a ouvir. Quem sabe 
escutar pacientemente, encontra pistas notáveis para 
o êxito no serviço que abraçou.

Fuja de cultivar conversações menos dignas. O inter-
locutor terá vindo buscar o seu respeito a Deus e à 
vida, a fim de equilibrar-se.

Não dê tempo às lamentações. Meia hora de trabalho, 
no auxílio ao próximo, muitas vezes consegue alterar 
profundamente os nossos destinos.

Não mostre rosto triste. Muita gente precisa de sua 
alegria para levar alegria aos outros.

Não menospreze quem bate à porta, conquanto nem 
sempre esteja você disponível. Em muitas ocasiões, 

aquele que aparentemente incomoda é o portador de 
grande auxílio.

A ninguém considere inútil ou fraco. Um palácio, co-
mumente, é construção enorme; no entanto, nem 
sempre oferece agasalho ou acesso, sem a colabo-
ração de uma chave.

Não persista em obstinações, reações ou discussões 
desnecessárias. Em muitos casos, um simples prego, 
atacando uma roda, pode retardar a viagem num carro 
perfeito.

Auxilie a todas as criaturas que lhe partilham o clima 
individual. Ainda mesmo na doença mais grave ou na 
penúria mais avançada, você pode prestar um grande 
serviço ao próximo: você pode sorrir.

Pelo Espírito André Luiz. 
Psicografia de Francisco Cândido Xavier.

Livro: Passos da Vida. Lição nº 04. Página 22.

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



Recorte Doutrinário

“Quando a caridade é discutida, o 
socorro chega tarde”.

Dentre as várias frases atribuídas a Chi-
co Xavier, que nos levam à reflexão, essa 
nos remete à parábola do Bom Samaritano, 
oportuna em qualquer tempo.

Diante de uma situação na qual pode-
mos ajudar, devemos prestar o nosso con-
curso, principalmente, se naquele momento 
temos condições para tal.

Cada um sente dentro de si um impul-
so diferente, que a primeira vista poderá 
ser uma atitude instintiva, mas no fundo ele 
brota do coração.

Por vezes, não doamos porque julgamos 
que estamos alimentando o vício ou por não 
saber o que aquele que recebe irá fazer com 
a doação... 

Cada caso é uma situação a ponderar, contudo, se vier aquele impulso irresistível... Ajude.
Aproveitemos as sugestões de Meimei.

Ajuda, meu filho
Não passes distraído, diante da dor.
Nesses semblantes que o sofrimento 

descoloriu e nessas vozes fatigadas em que a 
tortura plasmou a escala de todos os gemidos, 
Jesus, o nosso Mestre Crucificado, continua 
incompreendido e esfalecente.

Nessas longas multidões de aflitos e 
infortunados, encontrarás a nossa própria 
família.

Quantos deles albergaram esperanças iguais 
àquelas que nos alimentam os sonhos, sem 
qualquer oportunidade de realização? 

Quantos tentaram atingir a presença da luz, 
incapazes de vencer a opressão das trevas?

Essas crianças caídas no berço da angústia, 
esses enrugados velhinhos sem ninguém, 
essas criaturas que a ignorância e a provação 
mergulharam no poço da enfermidade ou no 
espinheiro do crime, são nossos irmãos, à frente 
do Eterno Pai.

Estende-lhes tua alma na dádiva que possas 
oferecer, guardando a certeza de que amanhã, 
provavelmente, estarás também suspirando pelo 
bálsamo do socorro na bênção de um pão ou na 
luz de uma prece amiga.

Recorda que as mãos hoje por ti libertadas 
dos grilhões do infortúnio, podem ser aquelas 
que, amanhã, chegarão livres e luminosas, em teu 
auxílio.

Ao pé de cada coração desventurado, Jesus 
nos espera em silêncio.

Auxilia, meu filho e, na doce melodia do 
bem, ainda mesmo que dificuldades e sombras 
te ameacem a luta, ouvirás, no imo do coração, 
a voz do Divino Mestre a encorajar-te, paciente e 
amoroso: “Tem bom ânimo! Eu estou aqui”...

Pelo Espírito Meimei. 
Psicografia de Francisco Cândido Xavier.

Livro: Sentinelas da Alma. Lição nº 17. Página 74.

Chico Xavier
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Eusápia Paladino
1854-1918

Biografia

Eusápia Paladino foi a primeira médium de efeitos 
físicos a ser submetida a experiências pelos cientistas da 
época, tais como César Lombroso, Alexandre Aksakof, 
Charles Richet e muitos outros.

 Nasceu em Nápoles, Itália, em 31 de janeiro de 1854, 
e desencarnou em 1918, com a idade de sessenta e quatro 
anos.

Sua mãe morrera quando ela nasceu e o pai quando 
ela alcançou a idade de doze anos.

As primeiras manifestações de sua mediunidade 
consistiram no movimento e levitação de objetos, quando 
ainda muito jovem, pois contava apenas quatorze anos. 
Esses fenômenos eram espontâneos e se verificavam na 
casa de um amigo com quem ela morava. Somente aos 
vinte e três anos é que, graças a um espírita convicto, Signor 
Damiani, ela conheceu o Espiritismo.

Por volta do ano 1888 é que Eusápia tornou-se 
conhecida no mundo científico em virtude de uma carta do 
Prof. Ércole Chiaia enviada ao criminalista César Lombroso, 
relatando detalhadamente as experiências já realizadas 
por ele com a médium, carta essa publicada no jornal “Il 
Fanfulla dela Domênica”.

Entre outras coisas, dizia o missivista:
“A doente é uma mulherzinha de modestíssima 

condição social, com cerca de trinta anos, robusta, 
iletrada e cujo passado, porque vulgaríssimo, não merece 
esquadrinhado; que nada apresenta de notável, a não ser 
as pupilas de fascinante brilho e essa potencialidade, que 
os criminalistas diriam irresistível.”

Em outro trecho da carta, dizia:
“Quando quiserdes, essa mulherzinha será capaz de, 

encerrada numa sala, divertir durante horas, por meio de 
surpreendentes fenômenos, todo um grupo de curiosos 
mais ou menos céticos, ou mais ou menos acomodatícios”.

Através dessa carta, convidava, também, o célebre 
alienista, a investigar, diretamente, os fenômenos por ele 
constatados na médium.

Três anos mais tarde, em 1891, Lombroso aceitou o 
convite, realizando, com Eusápia, uma série de sessões. 
Esses trabalhos foram seguidos pela Comissão de Milão, 
integrada pelos professores Schiaparelli, diretor do 

Observatório de Milão; Gerosa, Catedrático de física; 
Ermacora, Doutor em Filosofia, de Munique, e o prof. 
Charles Richet, da Universidade de Paris. Além dessas 
sessões, muitas outras foram realizadas, com a presença de 
homens de ciência, não só da Europa, como também da 
América.

Lombroso, diante da evidência dos fatos, converteu-
se ao Espiritismo, tendo declarado:

“Estou cheio de confusão e lamento haver combatido, 
com tanta persistência, a possibilidade dos fatos chamados 
espíritas.”

A conversão de Lombroso deveu-se também ao fato 
de o Espírito de sua mãe haver-se materializado em uma 
das sessões realizadas com Eusápia.

Antes de encerrarmos esta ligeira exposição sobre 
a preciosa mediunidade de Eusápia Paladino, convém 
citarmos um trecho do relatório apresentado pela Comissão 
de Milão que diz:

“É impossível dizer o número de vezes que uma mão 
apareceu e foi tocada por um de nós. Basta dizer que a 
dúvida já não era possível. Realmente, era uma mão viva 
que víamos e tocávamos, enquanto, ao mesmo tempo, o 
busto e os braços da médium estavam visíveis e suas mãos 
eram seguras pelos que achavam a seu lado.”

Como se vê, a Comissão que ofereceu este relatório era 
constituída por homens de ciência, o que não deixa dúvida 
quanto à veracidade dos fenômenos por eles constatados.

O prof. Charles Richet, em 1894, também realizou 
várias sessões experimentais em sua própria casa, obtendo 
levitações parciais e completas da mesa, além de outros 
fenômenos de efeitos físicos.

Sir Oliver Lodge, prof. de Filosofia Natural do Colégio 
de Bedford, Catedrático de Física da Universidade de 
Liverpool, Reitor da Universidade de Birmingham, e que 
foi, também, por longos anos, presidente da Associação 
Britânica de Cientistas, após as experiências realizadas com 
Eusápia, apresentou um relatório à Sociedade de Pesquisas 
da Inglaterra, dizendo, entre outras coisas, o seguinte:

“qualquer pessoa, sem invencível preconceito, que 
tenha tido a mesma experiência, terá chegado à mesma 
larga conclusão, isto é, que atualmente acontecem 
coisas consideradas impossíveis... O resultado de minha 
experiência é convencer-me de que certos fenômenos 
geralmente considerados anormais pertencem à ordem 
natural e, como um corolário disto, que esses fenômenos 
devem ser investigados e verificados por pessoas e 
sociedades interessadas no conhecimento da natureza”.

Eis aí, em linhas gerais, o que foi a excepcional 
mediunidade de Eusápia Paladino, figura de destaque na 
história do Espiritismo, que veio à Terra para cumprir a 
sublime missão de demonstrar a sobrevivência do Espírito, 
após a desencarnação.

Fonte: ABC do Espiritismo de Victor Ribas Carneiro 
Ed. FEP - Federação Espírita do Paraná 
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O Centro Espírita Meimei em parceria com a Creche Vovó Meca oferecem, 
gratuitamente, o serviço social de apoio educativo e material às futuras mamães para 
que tenham um período de gestação saudável.

Tal atividade conta com uma Equipe de mais de vinte voluntárias (profissionais de 
saúde: médicas, nutricionistas, enfermeiras, fisioterapeutas, psicólogas, bem como as 
de apoio técnico e estrutural) o que garante o desenvolvimento pleno e consistente da 
atividade. 

A Equipe acolhe e orienta as gestantes, por meio de dinâmicas específicas, em um 
ambiente aconchegante, com base em um conteúdo programático que abrange diversos 
assuntos, dentre eles: 1.Cuidados na gestação; 2. Pré-natal; 3. Parto; 4. Importância 
da Amamentação e 5. Cuidados com o recém-nascido. 

Dia e horário

O curso é realizado na Creche Vovó Meca, à Rua Adolfo Leandro, 211 – Bairro Geraldo 
de Carvalho aos sábados, uma vez por mês, das 08h30 às 10h, com direito ao café da 
manhã, obedecendo ao período de férias escolares, com festinha de encerramento e 
diplomação em dezembro. 

Pedimos a participação mínima de três aulas.

Ao final do Curso, as gestantes receberão, gratuitamente,  um Kit enxoval, com 
roupinhas confeccionadas  pela Equipe de  Voluntárias da Costura Meimei, acrescido de 
outras recebidas em doações.

Após o nascimento dos bebês, se houver interesse, as mães poderão  continuar 
frequentando as atividades.

Importante: Mesmo com a suspensão temporária do Curso, motivada pela  
Pandemia, as gestantes estão sendo assistidas com o “enxoval social”, mediante 
cadastro.

Como colaborar com a atividade
Para atender a esse compromisso social, a Equipe de Voluntárias do Curso está 

recebendo doações em espécie e/ou em materiais do comércio local, como também de 
colaboradores individuais. Entre os materiais de maior necessidade encontram-se:

# Roupinhas de bebês novas e seminovas
# Fraldas descartáveis tamanhos P e M
# Mantas e toalhas
# Jogos de lençol
# Banheiras de bebê novas e seminovas

Informações bancárias para casos de doações em espécie
Centro Espírita Meimei
Banco do Brasil
Agência: 0028-0 - Conta Corrente: 5442-9
CNPJ: 51.801.744/0001-46

Obs.: Em caso de depósito ou transferência, pedimos nos enviar uma foto 
do comprovante, especificando a doação para o Curso de Gestantes para o e-mail: 
financeiro@centroespiritameimei.com ou entre em contato pelo telefone 16 3627-1309, 
nos dias e no período de plantão;

Obs.: Estamos recebendo doações de itens, como: cadeiras de amamentação, 
colchões, berços, cadeirões, carrinhos, cômodos e camas. Caso não possam ser entregues 
pelo doador, podemos retirá-los, bastando ligar para 16 3627-1309 ou acessar o e-mail: 
contato@centroespíritameimei.com 

Local e horário para a recepção de doações
Plantão às quartas feiras das 08h30 às 10h30, na sede do Centro Espírita Meimei, 

à Rua Guarujá, 261 – Jardim Paulista – Ribeirão Preto-SP

CURSO DE GESTANTES

Estou grávida e agora?



  Visite o nosso SITE
www.centroespiritameimei.com

Programa de Atividades e Cursos
Mensagens
Biografias

Revista Espírita
Palestras

Cursos

Curiosidades históricas

Por que Allan Kardec assumiu, pessoalmente, 
a edição de O Livro dos Espíritos e omitiu os 
nomes dos médiuns?

O Livro dos Espíritos
1ª edição 1857

Para responder às duas perguntas acima, fo-
mos buscar no livro do Dr. Silvino Canuto Abreu, 
informações que satisfazem à razão e ao coração.

Participaram na condição de médiuns da pri-
meira edição, as meninas Caroline e Julie Boudin 
e Ruth Celine Japhet.

Segundo a narrativa de Canuto de Abreu, 
no dia do lançamento, em 18 de abril de 1857, 
eis que o Codificador do Espiritismo reúne em 
seu apartamento à Rua des Martyres, 19, em 
Paris, os amigos espíritas que se envolveram 
em todo o processo de concretização de O Li-
vro dos Espíritos.  

Naquela oportunidade, Allan Kar-
dec explica os motivos da reunião e ini-
cia o seu pequeno discurso: 

- Gaby e eu, neste dia em que vem 
à lume o Livro dos Espíritos, queremos 
testemunhar o nosso profundo reconhe-
cimento aos que, duma ou de outra ma-
neira, concorreram para a formação e 
lançamento dessa obra.

- Mas o Livro é lançado hoje, com a 
minha autoria exclusiva, sob o pseudô-
nimo céltico, sem nenhuma referência 
às pessoas amigas que tanto me ajuda-

ra. É para lhes explicar a razão dessa estranha 
atitude que temos, Gaby e eu, a honra de reuni-
-los em nossas casa. Rogo-lhes pois, um momen-
to a mais de paciência para ouvirem a necessária 
justificativa.

A curiosidade intensificou a atenção geral.
O Orador prosseguiu: 
—Resolvi afrontar, sozinho, as ondas de 

oposição que O LIVRO vai suscitar, porque, dum  
lado, pela revelação particular, sei que, sobre 
essa obra, desabará a tormenta dos interesses 
feridos, soprarão os ventos da ira fanática e se 
quebrarão, com estrondo, as vagas dos princí-

pios  contrariados. Não devia, portanto, arrastar 
ao inevitável infortúnio as prezadas pessoas que 
concorreram para a elaboração da obra. Por ou-
tro lado, assumindo sozinho a responsabilidade, 
quer da forma,  quer do fundo, poderei a qualquer 
momento, mais fácil e prontamente, defender O 
LIVRO, corrigi-lo e melhorá-lo sob novas inspira-
ções, sem o risco duma eventual divergência de  
pontos de vista. Embora essas duas razões me 
pareçam suficientes para justificar a resolução 
tomada, ainda tenho outra bem mais relevante: 
Os Espíritos me ordenaram 
assumisse individualmen-
te a autoria da obra, que é 
deles mais que nossa, to-
talmente deles na essência. 
Muitos entre  Vocês, sabem 
que minhas anotações, du-
rante nossos encontros com 
os Espíritos, se destinavam, 
no começo, a nosso uso par-
ticular. Foram os Guias que, 
julgando-as de utilidade ge-
ral, me ordenaram a  sua 
publicação após  mais largo 
desenvolvimento e melhor 
classificação da  matéria. 
Procedendo pois, como  acabo de proceder, se a 
Crítica, sectária ou acadêmica, receber O LIVRO 
como obra de heresia ou de demência, só o ho-
mem que assumiu a responsabilidade, ganhará o 
estigma de heresiarca ou de insensato. 

Só ele, como autor e editor, amargurará os 
insultos e as agressões da Perseguição religiosa 
ou científica, ambas cegas e ferozes. Não me ilu-
do a respeito da luta que me espera, do sofrimen-
to que lhes esboço, pois me foi anunciada pelo 
Espírito ‘Que não Mente’. 

Sinais de assentimento em vários semblan-
tes e de compreensão em todos. 

Rivail continuou: 
— Era, principalmente, meu dever ocultar 

ao grande público os nomes de nossas médiuns.  

Escondendo a origem mediúnica dos ensinos, 
eu isento os queridos instrumentos espíritas do 
ataque direto e sem quartel que, de maneira cer-
ta  e inevitável, lhes seria desfechado pela per-
seguição. Se me faltasse o aviso dos Guias, teria 
diante dos olhos o que vem acontecendo aqui e 
no estrangeiro, com as médiuns missionárias. Na  
América, as Meninas FOX, pioneiras do ‘Spiritua-
lisme’, vêm sendo perseguidas cruelmente, de ci-
dade em cidade, desde  Hydesville até Nova York.  
Vivem refugiadas e por favor, em casas Amigas, 

sem possibilidade de empre-
go remunerado em parte 
nenhuma, excomungadas 
de sua igreja e repelidas de 
todas as  comunidades  re-
ligiosas,  temendo  a  agres-
são  física  a  qualquer mo-
mento e enxovalhadas pela 
Imprensa. Essas pobres 
moças, cujo crime é servir a 
Providência vivem, segundo 
um jornal americano, que a 
Senhora DENTU me exibiu 
há dias, como verdadeiras 
párias na puritana socieda-
de  ianque. São  forçadas,  

para  não  morrer de fome, a aceitar, mais  como  
esmola,  que  como  salário,  uma retribuição 
miserável pelos serviços mediúnicos — que, cer-
tamente, elas  desejariam dar de  graça. Apesar 
desse motivo de força maior são  elas, por cau-
sa desse ganho de  fome, apontadas  aos qua-
tro ventos como embusteiras e venais.  Aqui, na  
França  todos  somos testemunhas  da persegui-
ção movida contra sonâmbulas  e médiuns dig-
nos do maior respeito. Muitas mulheres honra-
das, que prestam com seus dons divinos, os mais 
altos serviços à Ciência de Amanhã e à Religião 
do Futuro, foram, e ainda são, martirizadas  sem 
piedade, não só no altar da Intolerância Religiosa 
— que detesta a Luz da Verdade porque lhe põe 
em destaque a má fé— como na ara da  Intransi-
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Fonte: 
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gência  Científica  —  que  odeia  a  Luz  da  Lógica 
porque lhe manifesta a ignorância. Que nos di-
gam as Senhoras ROGER, DE CARDONE, DE PLAI-
NEMAISON e a senhorita DUFAUX, para só lhes 
citar pessoas presentes. Seria pois, imperdoável 
culpa minha,expor desnecessariamente nossas 
queridas médiuns a dois  perigos: 

Ao assanhamento dos fanáticos, que só con-
sideram merecedoras de respeito as mulheres 
devotas, que fazem da sacristia uma extensão de 
seus lares, ou ao atrevimento dos sabichões ofi-
ciais, que só têm em boa conta as mulheres de 
dotes plásticos, donas de salões mundanos, onde  
se mercadejam intrigas e calúnias. Ao demais, Ca-
roline, Julie e Ruth, como vocês sabem, estão noi-
vas.  Vivem cheias de justa aspiração de ventura. 
São  expectantes dum porvir tranquilo e risonho, 
no aconchego dos lares que vão formar, talvez os 
primeiros lares espíritas na Nova Era. Devem, pois, 
no que depende de nós, ficar em seus futuros  ni-
nhos de amor, precatadas contra a investida selva-
gem da Crítica apaixonada, que é impiedosa, cruel 
e peçonhenta, e não poupa nem honra nem pudor. 
Servidoras do Espírito VERDADE, que lhes importa, 
a essas caras donzelas, a proclamação aos ventos 
de seus dons divinos com tamanho risco de vexa-
mes e desgostos! Sabem elas, muito bem, que es-
ses dons emprestados ‘para certo fim’ e retirados, 
cessada a missão. Só para argumentar, imagine-
mos nossas queridas mocinhas submetidas, pela 
publicidade, à inspeção de inquisidores religiosos  

ou científicos, cujo único propósito, como no caso  
de JEANNE D’ARC, fosse desmoralizar-lhes o pas-
sado de médiuns. Não possuindo mais os dons,  
passageiros e predestinados, arrastariam, sem 
o  querer, o descrédito para si mesmas e para  os 
trabalhos que realizaram com tanto amor e desin-
teresse. Seriam apontadas como embusteiras  ou 
nevropatas, e ficariam, para sempre, indignifica-
das perante a opinião pública, que ama e não es-
quece escândalos. Importa-lhes, portanto, não a 
vanglória de ter os nomes em letras de forma no 
frontispício dum livro — o que lhes poderia acarre-
tar amargores para o resto da vida — mas a ines-
timável ventura de haverem sido, como foram, 
Servas da Providência, escolhidas entre muitas e  
marcadas entre poucas. 

Numa hora de importante transição históri-
ca do Mundo, tiveram a sublime ventura de ser 
mediatrizes do Espírito VERDADE. Essa raríssima  
glória, de Instrumentos Divinos, ninguém jamais,  
poderá ofuscar-lhes. E é extensiva às suas famí-
lias e a todos quantos, sob o influxo dos Espíritos  
Superiores, com elas tomaram parte ativa na ta-
refa hoje ultimada. 

Nova concordância  geral  dos  ouvintes.  
As Meninas homenageadas estavam, since-

ramente, comovidas”.

Fonte:
ABREU, Canuto.  O Livro dos Espíritos e sua Tradição Histórica e  Lendária.

Ed. LFU - Lar da Família Universal, São Paulo pág. 134 a 138, 1992.

Programa de Palestras 
On-line – 2º Semestre de 2021 
Tratamento Fraterno 
Às 6as feiras, das 19:00 às 19:30 h 

 02/07 – Em Caminho – Carolina Pelá 
 09/07 – Deus aguarda – Marta N. Sanches 
 17/07 – Ante o outro – Maria Claudete de Souza 
 23/07  - Jornada acima – Miriam Cristina  
 30/07 – Parábola do Servo Vigilante – Daniel Sanches 
 06/08 – Inesperada renovação – Carmem Diana Daré  
 13/08 – Algo por eles – Rubens Delsin 
 20/08 – Aula de compaixão – Nilza Pelá 
 28/08 – Parábola do Avarento – Marta N. Sanches 
 03/09 – Carta Íntima – Maria Claudete 
 10/09 – Colaboração – Miriam Cristina 
 17/09 – Coração feliz – Daniel Sanches  
 24/09 - Parábola do Administrador Infiel – Carmem Diana Daré 
 01/10 – Destaque – Rubens Delsin 
 08/10 – Paz e Luz – Nilza Pelá 
 15/10 – Por onde fores – Carolina Pelá 
 22/10 – No campo afetivo – Marta N. Sanches 
 29/10 -  A Parábola do Rico e do Lázaro – Maria Claudete de Souza 
 03/11 – Toque de Luz – Nilza Pelá 
 10/12 -  Deus é amor - Carmem Diana Daré 
 17/12 – Prece do entendimento -  Maria Claudete de Souza 

Obs. Nos dias 24/12 e 31/12, as atividades serão suspensas, 
com retorno previsto para a primeira semana de 2022. 
As palestras são transmitidas também em linguagem de Libras 

Livros indicados 
O Novo Testamento 
(Haroldo Dutra Dias) 

  Deus Aguarda 
(Espírito Meimei) 

Link de acesso: https://meet.google.com/jka-jwxn-fjx 
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Máscaras protegendo a boca 
e o nariz.

Distanciamento de 1,5 m.
Uso de álcool em gel, ao 

entrar e ao sair do ambiente.

Resolução SS 96, de 29 de junho de 2020 | Denúncias: 0800-771 3541

 

H O R Á R I O  F I X O  D E  F U N C I O N A M E N T O

O U  E N T Ã O ,  A G E N D E  S E U  H O R Á R I O

Quintas-feiras: das 14h30 às 17h

Basta entrar em contato com a 
Denise, pelo Whatsapp a seguir:

(16) 9.8230-2525

Sábados: das 11h às 13h

O frio chegou...
A sua doação pode aquecer o lar

de muitas famílias carentes. 

Campanha de
COBERTORES

As doações podem ser entregues à Rua Guarujá, 261 - 
Jardim Paulista, aos sábados, das 09:00 às 11:00 horas.  
Caso queira contribuir financeiramente com a compra de 
cobertores, veja as informações bancárias para depósito ou 
transferência.  
Centro Espírita Meimei – Banco do Brasil – Ag. 0028-0 - 
Conta Corrente 5442-9 – PIX/CNPJ 51.801.7440001-46    
Favor enviar comprovante para controle interno, pelo 
Whatsapp 16 98262-2377

Nossa gratidão por tão nobre gesto
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Paz na família, paz na Humanidade.


