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Editorial

O ano de 2021 está prestes a terminar e com ele espera-
mos que as ansiedades também o acompanhem.
Se de um lado foi um ano de preocupações constantes, 
em função da pandemia e outras ameaças, foi também 
um período no qual pusemos a nossa criatividade à pro-
va – o mundo mudou seus hábitos para melhor, a ponto 
das ameaças de guerras nucleares ficarem em plano se-
cundário.
Pensamos que esse tenha sido o objetivo da Espirituali-
dade Maior: mexer com a nossa sensibilidade para olhar 
o mundo de forma otimista e a capacidade de inovar, 
criar novas formas de relacionamentos e baixar a guarda 
no campo da violência mundial; enfim, sermos mais soli-
dários, ao menos nos momentos de ansiedade, angústia 
e, até mesmo, de desespero.
Em nossa Casa Meimei, estamos retornando gradual-
mente, às atividades presenciais.
E que bênção, voltar a rever os trabalhadores dos dois 
planos da vida.
A propósito de nosso jornal, iremos a partir de janeiro 
poder chama-lo de revista, pelas suas características físi-
cas e de conteúdo.
Continuaremos a veicular matéria dos setores de nossa 
Casa Meimei, bem como matérias doutrinárias, biográfi-
cas e campanhas motivacionais.
Nesta edição, veja a mensagem de Natal, a notícia sobre 
as eleições de nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal 
para o biênio 2021-2023 e o Suplemento Temático de nº 
3 sobre o Atendimento Fraterno na visão do Espírito Ma-
noel Philomeno de Miranda.
Não poderíamos deixar de ressaltar a biografia de São 
Luis (Rei Luis IX), um dos notáveis expoentes da Codifi-
cação Espírita. 
Em 2022, teremos mais novidades. Inovar é preciso, o 
mundo nos ensina; e é o que o futuro espera de nós, sob 
a inspiração de Jesus e os baluartes espirituais da paz 
universal.
Servir na Seara de Jesus é a honra que nos compete,  
diz-nos Emmanuel.

Pense nisso. Pense agora.

Merhy Seba - Editor
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Muitos ensinamentos e exemplos notáveis 
marcaram a passagem de Jesus pela Ter-

ra, estabelecendo um divisor de águas, na 
história da Humanidade: antes e depois de 

Jesus.
A revelação de que Deus é o nosso Pai ce-

lestial; um Pai amoroso, justo, bom e mise-
ricordioso.  Como não segui-Lo, diante de 
seus gestos de humildade,  crer n’Ele, res-

peitando a Sua sabedoria e valores espiri-
tuais, ao andar sobre as águas,  multiplicar 
os pães e curar os enfermos...E os gestos de 
resiliência e humildade, diante de Pilatos e, 

no episódio do Calvário?
Acrescentemos ainda, dois ensinamentos 

memoráveis que ainda, decorridos mais 
de 2.000 anos, intrigam boa parte dos 

homens: Sua ressurreição, prova inabalá-
vel do poder da vida sobre a morte e seus 

mandamentos:
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao 

próximo como a si mesmo.
Por isso, o Natal é uma data inesquecível 

para os cristãos e para todos que, indepen-
dente de crença, anseiam por um planeta 

regenerado.
Agradeçamos ao Aniversariante e ofere-
çamos o mais desejado presente que Ele 

quer: Que vivenciemos o Seu Evangelho de 
Amor, no dia a dia - uma ferramenta aces-
sível a todas as classes sociais, verdadeiro 

“GPS” a nos indicar o melhor roteiro  
à nossa evolução.

O Editor.

        quando         quando 

   os sentimentos   os sentimentos

    nobres se afloram     nobres se afloram 

   e dizem mais    e dizem mais 

que as palavrasque as palavras

Natal,
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Eleições à Vista:
Diretoria Executiva +
Conselho Doutrinário +
Conselho Fiscal

Biênio 2021-2023

No dia 07 de Novembro de 2021, foi  realizada 

a Assembleia Geral Ordinária para a eleições 

da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal do 

Centro Espírita Meimei para o biênio 2021-2023.

Em virtude das contingências sanitárias decorrentes 

da Pandemia Covid-19, extraordinariamente, 

as eleições foram de forma virtual, por meio 

da plataforma Google Meet, com acesso 

pelo endereço https://meet.google.com//

wep-phjy-com, disponível para conexão no 

dia 07 de setembro de 2021 (quinta-feira), 

em segunda convocação, às 19:30 horas.

Composição da Chapa
 1. Presidente: Sônia Beatriz Bonardi
 2. 1º Vice-Presidente: César Benedito Borges
 3. 2º Vice-Presidente: Maria Aparecida de  
  Oliveira Francisco
 4. Secretária: Maria Lina Cunha
 5. Tesoureiro: Dr. João Baptista Catalani Neto

Suplentes da Vice-Presidência
 1. Carmen Diana Rodrigues Daré
 2. Merhy Seba

Conselho Doutrinário 
 1. Carmen Diana Rodrigues Daré
 2. Deocélia Jendiroba Faraoni

 3. Maria Aparecida de Oliveira Francisco
 4. Maria Clélia Mendonça Seba
 5. Merhy Seba
 6. Miriam Cristina Ramos Cunha
 7. Reginaldo José dos Santos

Conselho Fiscal 
 1. Paulo Marcelo Rapanello Donati
 2. Regina Márcia Gomes Bergo
 3. Valdenize de F. Uzuelle Cardoso

Suplentes
 1. Denize Aparecida da Silva Moraes
 2. Janaina Edenoê de Campos Catalani
 3. Reginaldo José dos Santos

Eleita nova Diretoria Executiva para o biênio 

2021-2023

Chapa eleita: 

UNIÃO E TRABALHO



1. Área de Estudo das Obras Fundamentais e Sub-
sidiárias:
Após o retorno das atividades Pós-Pandemia, im-
plantar  o Programa de Estudos híbrido (Platafor-
mas  On-line e Presencial), de modo a beneficiar o 
acesso ao público local e aos  já inscritos , residen-
tes em outras cidades e também fora do estado.

2. Área de estudo das Obras Fundamentais e Sub-
sidiárias:
Dar continuidade à ampliação da grade de títulos 
de livros para estudo regular, com a introdução de 
autores encarnados e desencarnados sintoniza-
dos com o pensamento de Allan Kardec. 

3. Departamento de Mocidade Espírita:
Desenvolver esforços para reestruturação admi-
nistrativa  do Depto de Mocidade Espírita, de tal 
modo que estimule e promova a integração dos 
jovens nas atividades atuais da Casa, sobretudo, 
nos eventos comemorativos, culturais e artísticos.

4. Área de Tecnologia da Informática – TI:
Criar condições para implantar um setor de TI que 
possa dar suporte técnico a todas as Áreas de Ati-
vidades da Casa, favorecendo a o sistema de co-
municações interno e externo.

5. ROTEIRO ESPÍRITA:
Após o registro da marca “Roteiro Espírita”, no 
INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
(em andamento), alterar para “REVISTA” ROTEIRO 
ESPÍRITA, em função da tendência atual do seg-
mento jornalístico. 

6. ROTEIRO ESPÍRITA:
Dar sequência ao desenvolvimento de Suplemen-
tos Temáticos  anexados/encartados dentro da 
revista Roteiro Espírita, em concordância com  te-
mas doutrinários  que correspondam às necessi-
dades de aprofundamento do leitores, bem como 
efemérides significantes.

7. Livraria Meimei:
Dinamizar as vendas da Livraria, com base num 
Plano de Promoção, utilizando anúncios de ofer-
tas e banners específicos na Revista Roteiro  Espí-
rita, no SITE e nos grupos de Whatsapp mantidos 
atualmente ou que possam ser criados pelo Cen-
tro Espírita Meimei. 

8. Utilização do Auditório
Otimizar o espaço do Auditório aos domingos , 
com atividades culturais e/ou artísticas destinadas 
ao público interno e externo.

Chapa União e Trabalho: 
PROPOSTAS

5
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Episódios históricos
do Cristianismo 

Nascente
Autor Espiritual

Emmanuel
Médium

Chico Xavier

A Coleção Vidas de Emmanuel pode ser considerada 
a obra-prima da literatura mediúnica. Através dos 
cinco romances de Emmanuel, com a psicografia 
de Francisco Cândido Xavier, somos apresentados 
às diversas encarnações do Espírito Emmanuel, 
numa trajetória temporal que segue as primeiras 
etapas do Cristianismo Primitivo. As cinco obras 
psicográficas que compõem essa coleção dos 
Romances de Emmanuel não possuem uma 
ordem específica para leitura e entendimento. Há 
apenas uma ordem cronológica de tempo em que 
as Vidas de Emmanuel são narradas, conforme 
nos esclarece Haroldo Dutra: “Os romances 

Paulo e Estevão e Há Dois Mil Anos acontecem 
no primeiro século, no início do Cristianismo, 
enquanto o romance Cinquenta Anos Depois já se 
passa no segundo século. O quarto romance trata 
do Cristianismo no século III, enquanto o último 
romance da coleção, a obra Renúncia, se passa no 
século XVII. São obras que falam de valores como 
o Perdão, Humildade, Amizade e Amor, virtudes 
que servem de alicerce para a evolução espiritual 
ao longo das Vidas de Emmanuel. Com enredo 
repleto de detalhes que nos remete ao tempo 
do Cristianismo Primitivo, será impossível não 
mergulhar no estudo dessas obras.

Convite Convite 
à leituraà leitura A Leitora 

Pierre - Auguste Renoir
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O bem reinará na Terra quando, entre os 
Espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, 
porque, então, farão que aí reinem o amor e a 
justiça, fonte do bem e da felicidade. (...)

Assim inicia a resposta à última questão 
de O Livro dos Espíritos e que, à semelhança de 
várias outras, é atribuída ao Espírito São Luís. Em 
O Evangelho Segundo o Espiritismo, ele responde 
a questões que se encontram no cap. IV, itens 24 
e 25; cap. V, itens 28 a 31; cap. X, itens 19 a 21; 
cap. XIII, item 20; cap. XVI, item 15, bem assim 
derrama a sua sabedoria em vários itens de O 
Livro dos Médiuns, lecionando conceitos acerca do 
Laboratório do Mundo Invisível e Das manifestações 
físicas espontâneas.

São Luís foi canonizado pela Igreja Católica, 
no ano de 1297, pelo Papa Bonifácio VIII. Adquiriu 
renome como soberano imparcial. Filho de Branca 
de Castela, foi coroado rei de França, em Reims, 
em novembro de 1226, com apenas 12 anos de 
idade. Durante 10 anos, até seu casamento com 
Margarida de Provença, foi sua mãe que exerceu 
a Regência, embora somente em 1242 ele tenha 
assumido pessoalmente o poder, tomando o nome 
de Luís IX.

Sob a orientação de sua mãe, tornou-se 
um soberano piedoso e altruísta. Seus súditos o 
admiravam pela sua imparcialidade e algumas 
gravuras o mostram ministrando justiça sob um 
carvalho, numa floresta perto de Paris, recordando 
exatamente a qualidade que o caracterizava.

Aumentou, durante o seu reinado, o poder real à 
custa dos nobres, que, mesmo assim, o respeitavam 

Luis IX – Rei da França

Biografia
pela sua justiça. Ele organizou um sistema de 
controle para evitar abusos administrativos e, desta 
forma, fortalecer o poder central.

Instituiu assembleias judiciárias que, 
posteriormente, viriam a dar origem aos 
parlamentos.

Católico fervoroso, ele fez construir, em 
1245/1248, a Sainte Chapelle, em Paris, e organizou 
a sétima Cruzada contra o Egito, sendo capturado 
pelos muçulmanos em 1250.

Resgatado, após o pagamento de elevado 
valor, ele passou os quatro anos seguintes na Síria, 
fortificando as posições ditas cristãs.

De volta à França, estabeleceu algumas 
medidas, como a proibição do duelo judiciário, 
proibição do jogo e a instituição de penalidades 
para a blasfêmia.

É de sua iniciativa a construção da Sorbonne, 
que tantas personalidades ilustres formaria para a 
Humanidade, bem assim construiu o Hospício dos 
Quinze-Vingts.

Em 1270, empreendeu nova Cruzada. Ao 
desembarcar em Cartago, seu exército e ele próprio 
são vitimados pela peste.

Chamado de o bom rei Luís, referência que 
lhe faz, inclusive o Espírito perturbador da rua 
des Noyers (O Livro dos Médiuns, item 95), foi 
considerado um soberano ideal, admirado mesmo 
por seus inimigos pela sua integridade.

Nada menos que cinco mensagens se permitiu 
inserir o Codificador no cap. XXXI de O Livro dos 
Médiuns, de autoria de Luís IX, que assina São Luís e 
exorta os espíritas nos seguintes termos: (...) Quanto 
mais modestos fordes, tanto mais conseguireis 
tornar-vos apreciados. Nenhum móvel pessoal vos 
faça agir e encontrareis nas vossas consciências 
uma força de atração que só o bem proporciona.

Por ordem de Deus, os Espíritos trabalham pelo 
progresso de todos, sem exceção. Fazei o mesmo, 
vós outros, espíritas. (item VI)

Fontes:
1.Enciclopédia Mirador Internacional, v. 13.

2. Enciclopédia Delta Universal, v. 9.
3. O livro dos Espíritos/Allan Kardec, FEB, 1974.
4. O livro dos médiuns/Allan Kardec, FEB, 1986.

5. O Evangelho segundo o Espiritismo/Allan Kardec, FEB, 1987.
Em 20.4.2020.
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A Paz 
é Você quem
faz acontecer

Viver em paz  
Mantém-te em paz. 
É provável que os outros te guerreiem gratuitamen-
te, hostilizando-te a maneira de viver; entretanto, 
podes avançar em teu roteiro, sem guerrear a nin-
guém. 
Para isso, contudo — para que a tranquilidade te ba-
nhe o pensamento —, é necessário que a compaixão 
e a bondade te sigam todos os passos. 
Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a 
exasperação. 
Junto da serenidade, poderás analisar cada aconteci-
mento e cada pessoa no  lugar e, na posição que lhes 
dizem respeito. 
Repara, carinhosamente, os que te procuram no ca-
minho... 
Todos os que surgem, aflitos ou  desesperados, colé-
ricos ou  desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisio-
neiros da vaidade ou  da ignorância, não souberam 
tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços... Un-
ge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser, e 

identificarás em todos eles crianças espirituais que se 
sentem ultrajadas ou contundidas. 
Uns acusam, outros choram. 
Ajuda-os, enquanto podes. 
Pacificando-lhes a alma, harmonizarás, ainda mais, a 
tua vida. 
Aprendamos a compreender cada mente em seu pro-
blema. 
Recorda-te de que a Natureza, sempre divina em 
seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e con-
serve-a sem cessar. 
Ainda mesmo quando os homens se mostram desvai-
rados, nos conflitos abertos, a Terra é sempre firme e 
o Sol fulgura sempre. 
Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz 
consigo mesmo é serviço de poucos.

Do livro Fonte Viva. Espírito Emmanuel, 
psicografia de Francisco Cândido Xavier

Edição FEB.

 “Vivei em paz...”  Paulo (II Coríntios, 13:11) 



Recorte Doutrinário

Uma das características marcantes do nascimento 
de Jesus, foi a simplicidade com que fora recebido 
na Terra.
Entretanto, muitos naquela época, suspiravam por
recebê-Lo em seus palacetes suntuosos, convencidos de que, o Messias, suposto salvador, deveria ser acolhido 
em local de abastanças e luxúrias. Ledo engano.
Nasceu em uma estrebaria, ao pé de animais, num leito de chão, numa demonstração de simplicidade e 
humildade.
Vamos conhecer melhor essa narrativa, com Irmão X.

Sentir Jesus 
na sua 

simplicidade

O nascimento de Jesus 
Rezam tradições do Mundo Espiritual que, anos 

antes da vinda de Jesus, Hilel, nascido em Babilônia, 
emigrou para a Palestina, a fim de aprimorar 
conhecimentos em torno da Tora.

Cercado de discípulos e famoso por haver 
criado um tipo de rabinismo notavelmente liberal, 
concomitantemente com as lições que ensinava, 
referia-se, em reuniões íntimas, à próxima chegada 
do Senhor, para cumprimento das profecias. 

Em decorrência, aqui e ali, esfervilhavam 
comentários sobre os novos tempos.

As conversações particulares do patriarca, 
aliadas aos anseios do povo, suscitavam largos 
debates na vida palestinense, notadamente em 
Belém, para onde se voltavam todas as esperanças, 
segundo o texto de Miquéias, 5:2: “e tu, Belém de 
Judá, não és assim tão pequena, porque de ti sairá 
o Guia de Israel, cujas origens se perdem nos dias da 
Eternidade.”

À vista disso, por muito tempo, antes do 
nascimento do Cristo, na bela cidade de David, as mais 
importantes famílias faziam orações e sacrifícios, a 
fim de receberem o Enviado.

Zabulon, o grande proprietário de terras, 
endereçava, de semana a semana, petitórias ao Céu, 
suplicando fosse o Mensageiro Sublime localizado 
entre os seus, a fim de oferecer-lhe lugar digno no 
carro da fortuna.

Gad, o negociante de sedas, implorava a Deus 
viesse o Orientador dos Séculos comungar-lhe o 
círculo da família, prometendo engaja-lo, desde 
cedo, entre os parentes prestigiosos, em função no 
Templo de Jerusalém.

Rubens, o criador de camelos, exortava as 
bênçãos do Eterno, a fim de que se lhe desse a graça 

de acolher o Messias no próprio lar, imaginando 
programas de exaltação para ele, a partir da meninice.

Jonas, o joalheiro dos joalheiros, prometia 
tesouros ao Santo dos Santos, em retribuição pelo 
aparecimento do Salvador em sua própria casa.

Ezequias, o rico fornecedor de cavalos, enviava 
petições incessantes ao Senhor dos Exércitos, 
instando para que o Excelso Emissário lhe fosse 
entregue no berço, de maneira a orienta-lo para a 
libertação política de sua gente.

Os mais estranhos requerimentos subiam à 
consideração do Todo Misericordioso.

Planeava-se o futuro do Messias, de vários 
modos.

Para uns, deveria ele formar entre os maiores 
orientadores rabínicos de seu tempo, para outros, 
era certo que tomaria as rédeas do poder, a fim de 
restituir a Israel a independência esperada, para 
outros e outros ainda, assumiria a autoridade da 
cultura e do ouro, fazendo-se invencível comandante 
de legiões.

Acumulavam-se os projetos pessoais dos 
poderosos do mundo para Aquele que chegaria na 
condição de Interventor Celeste...

Dizem que o Pai Supremo estudou longamente 
os desencontrados apelos que lhe eram endereçados 
e, conquanto permitisse, confiantemente, que José e 
Maria sofressem pesadas humilhações na chegada a 
Belém, determinou que Jesus Cristo nascesse ao pé 
dos animais, num leito de chão, desvinculado de todos 
os compromissos da Terra, para que a revelação da 
Eterna Verdade não ficasse escravizada a ninguém.

Pelo Espírito Irmão X (Humberto de Campos).
Psicografia de Francisco Cândido Xavier.

Livro: Doutrina e Aplicação. Lição nº 15. Página 73.
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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
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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. 

 A ordem natural 

Comece 
pelo 

Centro Espírita Meimei 
www.centroespiritameimei.com 

 para conhecer o Espiri o 
Começo 

 A ordem natural 

Comece 
pelo 

Centro Espírita Meimei 
www.centroespiritameimei.com 
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Começo 
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Manoel Philomeno
 de Miranda

Biografia

Manoel Philomeno de Baptista de Miranda nas-
ceu no dia 14 de novembro de 1876, em Jangada, 
Município do Conde, no Estado da Bahia. Foram 
seus pais Manoel Baptista de Miranda e Umbeli-
na Maria da Conceição.
Mais conhecido como Philomeno de Miranda, di-
plomou-se pela Escola Municipal da Bahia (hoje 
Faculdade de Ciências Econômicas da Universi-
dade Federal da Bahia), colando grau na turma 
de 1910, como ‘Bacharel em Comércio e Fazen-
da’.  Exerceu sua profissão com muita probidade, 
sendo um exemplo de operosidade no campo 
profissional. Ajudava sempre aqueles que o pro-
curavam, pudessem ou não retribuir os seus ser-
viços. Foi tão grande em sua conduta, como na 
modéstia.
Em 1914, foi debilitado por uma enfermidade 
pertinaz, e tendo recorrido a diversos médicos, 
sem qualquer resultado positivo, foi curado pelo 
médium Saturnino Favila, na cidade de Alagoi-
nhas, com passes e água fluidificada, comple-

mentando a cura com alguns remédios da Flora 
Medicinal.
Nessa época, indo a Salvador, conheceu José Pe-
titinga, que o convidou a frequentar a União Es-
pírita Baiana. A partir daí, Philomeno de Miranda 
interessou-se pelo estudo e prática do Espiritis-
mo, tornando-se um dos mais firmes adeptos de 
seus ensinamentos. Fiel discípulo de Petitinga, 
autêntico diplomata no trato com o Movimento 
Espírita da Bahia, com capacidade para resolver 
todos os assuntos pertinentes às Casas Espíritas. 
A serviço da causa visitava periodicamente as So-
ciedades Espíritas, da Capital e do Interior, procu-
rando soluções para qualquer dificuldade.
Delicado, educado, porém decidido na luta, não 
dava trégua aos ataques descabidos, arreme-
tidos por religiosos e cientistas que tentavam 
destruir o trabalho dos espíritas. Na União Es-
pírita Baiana (hoje Federação Espírita do Estado 
da Bahia), exerceu os cargos de 2º Secretário, de 
1921 a 1922, e de 1º Secretário, de 1922 a 1939, 
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juntamente com José Petitinga e uma plêiade de 
grandes trabalhadores.
Dedicou-se com muito carinho às reuniões me-
diúnicas, especialmente, às de desobsessão.  
Achava imprescindível que as instituições espí-
ritas se preparassem convenientemente para o 
intercâmbio espiritual, sendo de bom alvitre que 
os trabalhadores das atividades desobsessivas se 
resguardassem ao máximo, na oração, na vigilân-
cia e no trabalho superior. Salientava a importân-
cia do trabalho da caridade, para se precaverem 
de sofrer ataques das entidades que se sentem 
frustradas nos planos nefastos de perseguições. 
É o caso de muitas Casas Espíritas que, a título de 
falta de preparo, se omitem dos trabalhos me-
diúnicos.
Mesmo modesto, não pôde impedir que suas 
atividades sobressaíssem nas diversas frentes de 
trabalho que empreendeu em favor da Doutrina. 
Na literatura escreveu Resenha do Espiritismo na 
Bahia e Excertos que justificam o Espiritismo, que 
publicou omitindo o próprio nome. Em resposta 
ao Padre Huberto Rohden, publicou um opúsculo 
intitulado Por que sou Espírita.
Philomeno de Miranda foi eleito Presidente da 
União Espírita Baiana, em substituição a José Peti-

tinga, quando este desencarnou, em 25 de março 
de 1939, em Salvador. Por mais de vinte e quatro 
anos consecutivos, Miranda vinha trabalhando 
na Federativa, em especial, na administração, 
no socorro espiritual como grande doutrinador, 
e nos serviços da caridade, zelando sempre pelo 
bom nome da Doutrina, com todo o desvelo de 
que era possuído. Sofrendo do coração, subia as 
escadas a fim de não faltar às sessões, sempre 
animado e sorrindo. Queria extinguir-se no seu 
cumprimento.
Seu desencarne ocorreu no dia 14 de julho de 
1942. Na antevéspera, o devotado trabalhador 
da Seara do Cristo, impossibilitado de compare-
cer fisicamente à lide na Federativa Espírita Baia-
na, assim o disse, segundo relata A. M. Cardoso 
e Silva: “Agora sim! Não vou porque não posso 
mais. Estou satisfeito porque cumpri o meu de-
ver. Fiz o que pude... o que me foi possível. Tome 
conta dos trabalhos, conforme já determinei.”
Querido de quantos o conheceram, até o último 
instante demonstrou a firmeza da tranquilida-
de dos justos, proclamando e testemunhando a 
grandeza imortal da Doutrina Espírita.
TRABALHO COM DIVALDO FRANCO
O médium Divaldo Pereira Franco relata como 

Biografia
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conheceu e conviveu com o amoroso Benfeitor, 
Philomeno de Miranda:
“Numa das viagens a Pedro Leopoldo, no ano de 
1950, Chico Xavier psicografou para mim uma 
mensagem ditada pelo Espírito José Petitinga, e 
no próximo encontro, uma outra ditada pelo Es-
pírito Manoel Philomeno de Miranda. Eu era mui-
to jovem e, como é compreensível, fiquei muito 
sensibilizado. Guardei as mensagens, bebi nelas a 
inspiração, permanecendo confiante em Deus.
“No ano de 1970, no mês de janeiro, apareceu-me 
o Espírito Manoel Philomeno de Miranda, dizendo 
que, na Terra, havia trabalhado na União Espírita 
Baiana, atual Federação, tendo exercido vários 
cargos, dedicando-se, especialmente à tarefa do 
estudo da mediunidade e da desobsessão.
“Quando chegou ao Mundo Espiritual, foi estudar 
em mais profundidade as alienações por obsessão 
e as técnicas correspondentes da desobsessão”.
“Fora uma pessoa que, no mundo, se dedicava à 
escrituração mercantil, portanto afeito a uma área 
de informações de natureza geral sobre o comér-
cio”.
“Mas, tendo convivido muito com Petitinga, que 
foi um beletrista famoso, um grande latinista, ami-
go íntimo de Carneiro Ribeiro - que também se 
notabilizou pela réplica e tréplica com Ruy Barbo-
sa - ele, Miranda, houvera aprimorado os conheci-
mentos linguísticos que levara da Terra, com vistas 
a uma programação de atividades para a Doutrina 
Espírita, pela mediunidade, no futuro.
“Convidado por Joanna de Ângelis, para trazer o 
seu contributo em torno da mediunidade, da ob-
sessão e desobsessão, ele ficou quase trinta anos 
realizando estudos e pesquisas e elaborando tra-
balho que mais tarde iria enfeixar em livros”.

“Ao me aparecer, então, pela primeira vez, disse-
-me que gostaria de escrever por meu intermé-
dio”.
“Levou-me a uma reunião, no Mundo Espiritual, 
onde reside, e ali me mostrou como eram realiza-
das as experiências de prolongamento da vida fí-
sica através de transfusão de energia utilizando-se 
do perispírito. Depois de uma convivência de mais 
de um mês, aparecendo-me diariamente para 
facilitar o intercâmbio psíquico entre ele e mim, 
começou a escrever ‘Nos Bastidores da Obsessão’, 
que são relatos, em torno da vida espiritual, das 
técnicas obsessivas e de desobsessão.”
A partir daí, seguiram-se outros livros sobre o pro-
blema obsessivo, classificado por Philomeno de 
Miranda como “tormentoso flagício social”. Nos 
seus livros, caracterizados e lidos como “roman-
ces”, encontra-se meticuloso exame da mediuni-
dade atormentada e das patologias obsessivas, 
em páginas de profundo teor didático que permi-
tem ao leitor melhor compreensão da narrativa 
central.
Além de Nos Bastidores da Obsessão, ditou ao mé-
dium Divaldo Pereira Franco as seguintes obras: 
Grilhões Partidos, Nas Fronteiras da Loucura, Lou-
cura e Obsessão, Trilhas da Libertação, Painéis da 
Obsessão, Temas da Vida e da Morte, Tramas do 
Destino, Sexo e Obsessão, Tormentos da Obsessão 
e Entre os Dois Mundos.
Philomeno de Miranda foi amigo de Leopoldo Ma-
chado, patrocinando grandes conferências desse 
inesquecível trabalhador, que deixou um marco 
de luz em sua passagem pela Terra.

Biografia
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Esclarecimento ao leitor

Atendimento Fraterno

Na manhã de 4 de novembro de 2013, na 
Mansão do Caminho, em Salvador-BA, o 
médium Divaldo Pereira Franco recebeu a 
mensagem do Espírito Manoel Philomeno de 
Miranda, intitulada Atendimento Fraterno.

Considerando a dimensão espiritual da men-
sagem, optamos por reproduzi-la em nossa 
revista Roteiro Espírita, porém usando do 
recurso da simulação, que consiste em for-
mular perguntas fictícias e obter como res-
postas trechos do texto original na sequên-
cia, como se estivéssemos dialogando como 
o Autor espiritual. Assim, as perguntas fo-
ram elaboradas e as respostas, mantidas, 
Ipsis litteris, coforme a matéria impressa no 
Reformador (FEB), edição de Setembro de 
2018.

Essa mensagem nos convida a conhecer os 
significados e os desdobramentos dessa ati-
vidade na visão dos Espíritos e, assim, agre-
gar subsídios valiosos que nos propiciem ali-
cerçar com segurança os nossos passos nas 
tarefas do bem.

Ao permear todas as atividades não só do 
centro espírita, 
mas também, na 
vivência em nos-
sos lares, é um co-
nhecimento que 
ultrapassa a pre-
sente existência e 
se projeta às vidas 
futuras, onde quer 
que estejamos.

RE – Aprendemos com O Livro dos Es-
píritos que os Espíritos exercem gran-
de influência sobre nós encarnados. 
Em se tratando de atendimento frater-
no na casa espírita,  isto também ocor-
re?

MPM – Quando alguém se propõe a 
auxiliar o seu próximo, colocando-se 
à disposição para o atendimento fra-
terno, desenvolvem-se-lhe os senti-
mentos de elevação moral e espiritual, 

possibilitando-lhe a bênção da sinto-
nia com o mundo transcendente supe-
rior.

Entidades nobres, encarregadas de con-
tribuir em favor do progresso da socieda-
de, acercam-se-lhe e passam a inspirá-lo 
e protegê-lo com mais assiduidade, a fim 
de que sempre se encontre em condições 
seguras para o mister.

RE – Significa que se trata de um trabalho 
compartilhado com a Espiritualidade?
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MPM – Quando se aprende a ouvir com se-
renidade, especialmente as queixas e re-
clamações, os brados de desespero e os 
profundos silêncios da angústia, ou sim-
plesmente permitir que haja uma catarse 
de quem sofre interessado em socorrer 
bondosamente, nunca lhe faltam os va-
liosos recursos do auxílio dos mentores, 
que vão além das palavras consoladoras 
e calmantes, como também por meio dos 
processos fluidoterápicos valiosos.

RE – Entendemos que o atendente ne-
cessita se conscientizar que está diante 
de uma pessoa carente moral e espiritual-
mente?

MPM – Os grandes problemas e desafios 
humanos encontram-se ínsitos na própria 
criatura, desestruturada para os enfren-
tamentos, no debate de inúmeros confli-
tos não resolvidos e procedentes do pas-
sado espiritual, que se transformam em 
terríveis algozes, acicatando o cerne da 
alma e aturdindo a mente, colocando fan-
tasmas aparvalhantes onde existem so-
mente frustrações e insegurança.

Quaisquer pequenas ocorrências desa-
gradáveis são transformadas em tremen-
dos sofrimentos, que aumentam na razão 
direta em que a falta de equilíbrio e matu-
ridade para resolvê-los induz à autocom-
paixão, à revolta, à insanidade.

RE – Por vezes, o atendido permanece 
por longo tempo no tratamento espiritual, 
como entender isso?

MPM – Todos os males que aturdem o ser 
humano procedem do seu íntimo e so-
mente na sua raiz devem e podem ser so-
lucionados.

Por essa razão, cada Espírito é o somató-
rio das suas experiências evolutivas por 
meio do curso das reencarnações.

A ignorância desse mecanismo sublime 

permite ao indivíduo manter-se em de-
plorável situação existencial, o que lhe 
proporciona a instalação de conflitos e 
tormentos desnecessários à evolução, 
mas que são o inevitável efeito dos com-
portamentos insanos.

A consciência exige a reparação de todo 
e qualquer atentado às Leis Cósmicas de 
harmonia, e, por essa razão, mantém, no 
períspirito, os arquivos de todas as ocor-
rências existenciais.

RE – Podemos considerar o atendimento 
fraterno como um processo que tem co-
meço, meio e fim?

MPM – Oportunamente, tudo aquilo que 
lhe constitui culpa, leviandade, violência, 
extravagância na conduta, agressão à 
vida sob qualquer aspecto, emerge, a fim 
de que se lhe permita a elevação ao nível 
mais significativo, portanto, à capacida-
de de registros mais profundos e menos 
grosseiros, defluentes da animalidade 
por onde transitou no passado.

É comum, portanto, que as aflições emo-
cionais prolongadas terminem em meca-
nismos de somatização, o que dá surgi-
mento a enfermidades orgânicas muito 
complexas, ao mesmo tempo em que en-
seja contaminações de vírus, bactérias e 
outros micro-organismos danosos à saú-
de.

Tendo-se em vista a necessidade da re-
paração dos erros pretéritos e próximos, 
ocorrem, inevitavelmente, as interferên-
cias espirituais negativas que mais agra-
vam a problemática afligente.

Noutras vezes, e não em número inex-
pressivo, toda ocorrência de sofrimentos 
tem origem na presença e imantação fluí-
dica de adversários espirituais do ontem, 
que não conseguiram superar os ressen-
timentos e optam pela infeliz cobrança, 
como se fossem transformados nos bra-
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ços da divina justiça, iniciando as sutis 
ou abruptas obsessões de efeitos dano-
sos e de complexidade terapêutica muito 
grande, por depender essencialmente do 
enfermo.

RE – É, então recomendável que o aten-
dente não tenha pressa em querer ate-
nuar as dores do atendido? 

MPM – Em quaisquer casos, no entanto, 
a compreensão do atendente fraterno 
torna-se essencial.

A não pressa em dialogar, os cuidados 
com as colocações propostas, o evitar 
sempre diagnósticos depressivos ou in-
formações alarmantes sobre persegui-
ções de ordem espiritual, que os neces-
sitados ignoram, são essenciais, a fim de 
não lhes produzir mais danos que bene-
fícios.

A discrição do ouvinte, na condição de 
cooperador espiritual, torna-se relevan-
te, sem expor a outrem, sem comentar as 
experiências dolorosas do seu próximo, 
enquanto mantém cuidados no diálogo 
esclarecedor à luz da meridiana sabedo-
ria do Espiritismo.

RE – Como conduzir uma orientação sau-
dável e, ao mesmo tempo, doutrinária aos 
atendidos?

MPM – Jamais sugerir terapias fora da-
quelas recomendadas pela Doutrina Espí-
rita, seja orientar a busca de profissionais 
na área da saúde, seja propor superstições 
em voga ou aquelas que são heranças do 
passado, assinalando o atendimento pela 
serenidade, compreensão e gentileza, não 
devendo, tampouco, prolongar por muito 
tempo a conversação psicoterapêutica, 
para evitar criar dependências emocionais 
e afetivas com o cliente.

De bom alvitre manter-se o cuidado de não 
receber o mesmo enfermo continuamente, 

cuidando antes, após instrumentalizá-lo 
para os esforços pessoais que devem ser 
aplicados na busca da saúde, de encami-
nhá-lo às reuniões doutrinárias, bem como 
de receber os auxílios fluídicos.

Cuidar de não prometer curas e soluções 
mirabolantes, porque cada caso é espe-
cial, sua estruturação no Espírito tem uma 
longa história de difícil compreensão num 
rápido lance, nem encorajar ilusões difí-
ceis de tornarem-se realidade.

RE – Muitos procuram o atendimento fra-
terno a solução para seus sofrimentos 
morais e espirituais, como devemos agir, 
segundo a orientação espírita?

MPM – O atendimento fraterno não subs-
titui o confessionário das antigas religiões 
nem deve permitir que o entrevistado re-
vele segredos de que se arrependerá, para 
que o ouvinte não se transforme num cofre 
de revelações dispensáveis para o mister.

Algumas pessoas têm falsa necessida-
de de narrar aos dramas interiores, en-
volvendo os membros da família, espe-
cialmente os parceiros ou afetos, como 
responsáveis pelo que lhes ocorre, e isso 
acarreta problemas mais sérios, por cau-
sa do comportamento intencional de usar 
os conselhos como arma contra aqueles 
que supõem serem os seus algozes.

Os dramas existenciais de heranças, de 
infidelidade conjugal, de rebeldia de ami-
gos e familiares devem sempre ser ouvi-
dos com silêncio, desviando o tema para 
as consolações que a Doutrina propõe, 
assim como para o estudo de O livro dos 
espíritos, de Allan Kardec, a fim de fazê-
-las entender as razões das ocorrências 
que assinalam.

RE – A compreensão do mecanismo e ob-
jetivos do atendimento fraterno na casa 
espírita torna-se indispensável por isso?
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MPM – Trata-se, portanto, o atendimento 
fraterno, de um valioso e grave compro-
misso que se constitui num importante 
desafio a que a pessoa se submete.

Nele encontra-se também a mensagem 
da caridade no aspecto delicado da as-
sistência moral e espiritual, sempre dig-
nificando aquele que chega atormentado 
e carente de afetividade, não se permi-
tindo, porém, arrebatamentos e emoções 
que possam transformar-se em senti-
mentos de paixões subalternas ou de ex-
cessiva compaixão.

Quando o atendente está consciente dos 
fatores que respondem pelas provações, 
esclarecido pelo conhecimento da reen-
carnação em nome da Divina Justiça, não 
perde a serenidade diante dos mais es-
cabrosos acontecimentos, não se choca 
com narrações exageradas ou graves, a 
fim de que a sua palavra e a sua emoção 
sob controle possam sustentar o comba-
lido, em vez de desviar-se do essencial 
para os comentários paralelos sem signi-
ficado.

RE – Que recomendações poderia nos 
dar para melhor conduzir o atendimento 
fraterno?

MPM – Nunca dizer de improviso que o 
problema é resultado de obsessões espiri-
tuais nem fazer narrações aterradoras, ou 
que se trata de mediunidade não cuidada, 
por falta da prática da caridade, já derra-
pando em julgamentos que não têm cabi-
mento.

Fortalecer o ânimo do visitante com jovia-
lidade e ternura, ao mesmo tempo em que 
lhe demonstre a necessidade de respon-
sabilizar-se pelas ocorrências e conseguir 
superá-las com paciência, com mudança 
das paisagens mentais e com a conse-
quente alteração do comportamento mo-
ral para melhor.

O atendimento fraterno objetiva diluir 
informações equivocadas que o pacien-
te traz sobre o Espiritismo, retirar-lhe a 
ideia mágica ou sobrenatural, deter-se 
no problema central, sem desvios narra-
tivos desnecessários, com demonstração 
de solidariedade, mas sem parecer que, a 
partir daquele momento, tudo se modifi-
cará ou pretender assumir o compromisso 
de passar a carregar-lhe a problemática.

RE – Onde encontrar um exemplo para as 
nossas funções nessa área de trabalho?

MPM – Jesus, o exemplo máximo de aten-
dimento fraternal aos infelizes, na sua 
superioridade moral, evitava os diálogos 
longos e as interrogações secundárias, 
sendo direto no exame da questão, quan-
do perguntava aos que O buscavam: Que 
queres que eu te faça? Ou Tu crês que eu 
te posso curar?

E, de maneira incisiva, após operar a mu-
dança no transtorno de qualquer nature-
za do enfermo, completava: Vai e não tor-
nes a pecar, a fim de que não te aconteça 
nada pior.

Impossibilitado de agir de igual maneira, 
o atendente espírita deve sempre dispor-
-se a ajudar, favorecendo o visitante com 
as diretrizes para a autoajuda, para a sua 
renovação e saída do erro gerador do dis-
túrbio que o aflige.

Orientar com sabedoria e bondade é uma 
difícil arte de amar.

RE – O diálogo com o paciente requer 
sensibilidade e respeito, como não exa-
gerar nesse processo interativo?

MPM – O ser humano de hoje conduz in-
teriormente todas as heranças do lon-
gínquo passado, por cujos territórios 
passou armazenando experiências nem 
sempre edificantes. A predominância das 
paixões primitivas remanesce forte, difi-
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cultando-lhe o desenvolvimento moral 
que é mais lento e mais importante.

Por essa razão, os diálogos durante o 
breve contato entre paciente e atenden-
te devem constituir-se de singulares 
cuidados, especialmente preservando a 
integridade moral de ambos os dialoga-
dores.

Todos aqueles que chegam atormen-
tados em busca de conforto moral tra-
zem, às vezes inconscientemente, as 
respostas que gostariam de ouvir, espe-
cialmente os queixosos e depressivos, 
sendo indispensável manter-se cuida-
do com as palavras que se lhes dirijam e 
sem nenhuma presunção de convencê-
-los, mas sim, responder às indagações 
que sejam feitas, ao mesmo tempo em 
que favorece com os caminhos a percor-
rer a partir daquele momento.

RE – Nunca é demais nos cercar de re-
comendações úteis e oportunas para 
desempenho dessas funções. Podemos 
conhecê-las?

MPM – Jamais sugerir o abandono das 
terapêuticas médicas a que vêm sen-
do submetidos, não interferindo numa 
área que não lhe diz respeito, nem tem 
condições de pronunciar-se. Pelo con-
trário, vale o cuidado de interrogar-lhes 
se recebem assistência especializada e 
mesmo diante da reclamação de que ela 
não tem dado os resultados desejados, 
estimulá-los a prosseguir ou até, se for 
o caso, procurar outro facultativo.

O Espiritismo não vem combater nenhu-
ma ciência, especialmente a médica, 
antes contribui em favor de resultados 
mais amplos, por demonstrar que o Es-
pírito é o ser do qual procedem todas as 
manifestações existenciais.

Essa união das duas doutrinas – a médi-
ca e a espírita – é de fundamental signi-

ficado para o bem-estar da criatura hu-
mana e, por extensão, da sociedade.

Nas recomendações que se deve apre-
sentar ao paciente, é necessário eluci-
dar o valor dos passes, da água mag-
netizada ou fluidificada, da oração e do 
comportamento saudável como indis-
pensáveis à sua recuperação.

Em circunstâncias mais embaraçosas, 
não perder a calma, não reagir da ma-
neira como seja agredido, tendo em vis-
ta que o socorro não se pode converter 
em revide, porque o doente nem sempre 
tem noção exata de como se está con-
duzindo durante o atendimento.

RE – Suas palavras finais aos nossos 
leitores.

MPM – São muitas as angústias que des-
norteiam o ser humano e, em razão disso, 
os desequilíbrios emocionais tornam-se 
mais comuns e repetitivos, merecendo 
mais cuidado e entendimento fraternal, 
acalmando-o com vibrações de ternura 
e ondas de caridade, que constituem es-
pecial elemento de recuperação.

Cuide o atendente fraterno de orar com 
unção, experienciar contínuas emoções 
de alegria pela alta honra de poder ser-
vir, mantendo-se em sintonia com o Di-
vino Médico de todos, que se encarre-
gará dos resultados finais.

Por fim, aplicar-se o sublime ensina-
mento: Fazer ao próximo como gostaria 
que o mesmo lhe fizesse.

Nisso reside o êxito do empreendimento 
de amor, resultando na caridade numa 
das suas mais sublimes manifestações.

 Manoel Philomeno de Miranda
Psicografia de Divaldo Pereira Franco, na manhã de 
4 de novembro de 2013, na Mansão do Caminho, em 

Salvador, Bahia.
Em 18.9.2018.
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Programa de Palestras On-line 
Tratamento Fraterno 
Às 6as feiras, das 19:00 às 19:30 h 

      Agosto/2021 
06 – Inesperada renovação – Carmem Diana Daré    
13 – Algo por eles – Rubens Delsin 
20 – Aula de compaixão – Nilza Pelá 
27 – Parábola do Avarento – Marta N. Sanches 

        Setembro/2021 
03 – Carta Íntima – Maria Claudete de Souza 
10 – Colaboração – Miriam Cristina Cunha 
17 – Coração feliz – Daniel Sanches  
24 –  Parábola do Administrador Infiel – Carmem Diana Daré

      Outubro/2021    
01 – Destaque – Rubens Delsin 
08 – Paz e Luz – Nilza Pelá 

   15 – Por onde fores – Carolina Pelá 
   22 – No campo afetivo – Marta N. Sanches 

29 –  A Parábola do Rico e do Lázaro – Maria Claudete de Souza
      Novembro/2021 

   05 – Ensinamento vivo – Miriam Cristina Cunha 
   12 – Esperanças alheias – Daniel Sanches 
   19 – Mãos pequeninas – Carmem Diana Daré 
   26 – A Parábola do Servo Trabalhador – Rubens Delsin 

      Dezembro/2021 
   03 – Toque de Luz – Nilza Pelá 
   10 -  Deus é amor – Marta N. Sanches 
   17 – 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 

Roteiro Espírita N º 13 
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Em qualquer parte do Mundo,
família significa 
espaço de convivência
para compreender,
educar e amar.

Conceito Universal
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27 Anos 


