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AINDA É TEMPO DE INSCRIÇÃO
PARA O ENCONTRO DE CASAIS
Aproximando Corações
VI
ENCONTRO
DE CASAIS
2008
C.E.A.C.E
Dias 08 e 09 de novembro de 2008.
Sáb: 14h às 21h / Dom: 8:30 às 18h.
Venham vivenciar momentos de reflexões, trocas, alegrias, novos amigos e lazer
nestes dois dias.
Uma nova visão do AMOR à luz do Espiritismo. Exercitem o AMOR e a HARMONIA em
sua plenitude com as suas presenças neste
evento.
“A união permanente de dois seres reflete as Leis Divinas, em seu contexto de
perfeição e sabedoria, o que dá a tais uniões
sentido de grandeza e respeitabilidade."
Emmanuel

I N S C R I Ç Õ E S:
3ª feira: 14:30 às 15h,
com Sandra Souza
4ª feira: 19:30 às 20h,
com Manoel, Clorian, Sandra Souza,
Sandra Scavone ou Ricardo Ross.
6ª feira: 19:30 às 20h,
com Manoel ou Clorian.
Domingos, 15:30 às 16h,
com George ou Rômulo
Inscreva-se também via Internet:
atendimento.ceace@ceace.org.br
Se preferir, ligue para 9629-8720.
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Mídia Espírita
É uma pena termos tão pouco
espaço para descrevermos
obras tão bonitas. Paulo Bittar
tentou tal mágica resumindo
para você o livro “A Obsessão
e suas Máscaras”, de Marlene
Nobre.
(página 2)

Quer
estudar?
Nossa livraria pode
te ajudar. Acha os
livros caros? Temos também uma
biblioteca
para
você não ter desculpas para não ler
.

Animismo e Mediunidade
O tema central deste mês de outubro aborda uma
questão que, muitas vezes, é transformada em tabu
nas discussões acerca da faculdade ou do exercício mediúnico: o animismo.
O texto apresenta várias referências para que o
leitor, desejando aprofundamento, possa buscar as
informações na bibliografia referente ao assunto.
Abaixo, fornecemos as fontes pesquisadas por Roseana Marques.
(1) Livro dos Médiuns, 2ª. Parte, Cap XIV - item 159,
pág. 203; Cap. XVII - item 209, pág. 252.
(2) A Gênese, Cap. XIV,itens 7 e 17., págs. 449 e 459
(3) Livro dos Médiuns Cap. XIX, item 225, pág.
277/281.
(4) Mecanismos da Mediunidade,Espírito André Luiz,
Psicografia F.C. Xavier e Waldo Vieira. Cap. XVIII,
pág. 134.
(5) Segredos do Espírito – Zona do Inconsciente,Jorge
Andréa, Cap XV, pág. 120
(6) Livro dos Médiuns, Cap. XIX, item 223, parágrafos
8 e 10, pág. 270/271.
(7) Mecanismos da Mediunidade,Espírito André Luiz,
Psicografia F.C. Xavier e Waldo Vieira,Cap. XXIII,
pág. 165.
(8) Livro dos Médiuns, Cap. XVII, item 214 c / c Capítulo XIX, item 223, parágrafo 3º, págs. 256 e 269
(9) Livro dos Espíritos, Cap. XII,pergunta 919, pág.
475.
(10) No Mundo Maior, Espírito André Luiz, Psicografia
F.C. Xavier, Cap. 9, págs. 124/139. e Evangelho
Segundo o Espiritismo,Cap. III,item 18, pág. 85.

Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança
Rua São Manuel, 12, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ. CEP. 22290-010
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Editorial
“Retira-se o infinito do infinito e ele
permanece intacto”. Upanixade hindu

Assim é Deus, o Infinito do Infinito. Sua grandeza é admirável.
Qualquer tentativa que façamos para a compreensão dessa
grandeza, quer através de palavras, quer através de pensamentos e quer através de ações, limitamos a sua Magnitude.
Mas já percebemos, conforme
as condições morais evolutivas
de cada um, que a Solicitude de
Deus (Providência Divina) está
presente nos menores acontecimentos da vida, também nos
maiores. Assim como esteve em
todos as épocas de evolução da
Humanidade terrena, no interminável hoje.
Está presente na multiplicidade dos animais (insetos, pássaros, peixes, mamíferos, etc).
Está presente na grande variedade dos vegetais (algas, gramíneas, arbustos, flores, florestas, etc).
Está presente na abundância
dos fenômenos naturais (vento,
chuva, clima, luz solar, etc.).
Está presente na beleza e na
grandiosidade do nosso corpo e
do nosso espírito.
Épocas especiais aconteceram na história dos povos, principalmente quanto aos aspectos
morais, e estão registrados nos
seus anais evolutivos. O principal
acontecimento foi à vinda do Governador espiritual da Terra, para
nos trazer a mensagem da Verdade na forma de Amor.
O acontecimento do advento
do Cristo foi muito planejado.
Envolveu um grupo especial de
Espíritos, com objetivos no sucesso do projeto. Entre eles estavam, além de Jesus: Maria,
José, Isabel, Zacarias, João Batista, Pedro, Mateus, Paulo, João, Madalena, Judas, e tantos
outros. Alguns viriam primeiro
para a preparação do caminho e,
entre eles estava o principal precursor (“... mas eis que vem a-

quele que é mais poderoso do
que eu, ...” -Lc 3, 16)
João Batista, aquele que veio
preparar o caminho (Amor) de
forma enérgica (“a voz que clama
do deserto”- Isaías 40,3) e trazer
a mensagem de Deus através da
Verdade-Energia, para Aquele
(Jesus) que viria trazer a mesma
mensagem através da VerdadeAmor. Esse o Patrono do
CEACE. É esse Espírito que protege e ampara todos os trabalhos
da nossa Casa.
Em setembro comemoramos
com alegria mais um ano de fundação do CEACE, pedimos que
ele possa transmitir a todos nós
a sua energia, que são bênçãos
a nos fortalecer e a nos ajudar na
caminhada tão necessária da
reforma íntima que precisa ser
instaurada nos corações e mentes de todos.
“Deus é Amor! Por isso que
vos enviou os Missionários da
Luz através dos milênios para
que conhecesses os caminhos e
nos mandou Jesus para ser o
próprio Caminho”. (Bezerra,
mensagem recebida por Divaldo
P. Franco, Rio de Janeiro, em
26/07/07.)
A Diretoria
Mensageiro Fraterno
Órgão de divulgação da Doutrina
Espírita produzido pelo Centro Espírita
Amor, Caridade e Esperança. Rua São
Manuel, 12 – Botafogo, Rio de Janeiro.
Home Page: www.ceace.org.br
E-mail:
mensageiro.fraterno@ceace.org.br
Tiragem: 150 exemplares
Presidente: Ricardo Cunha
Editor responsável: Breno Araújo
Colaboradores desta edição:
Aline Almeida / Ana Lúcia Ribas
Amanda Rosenhayme / Clorian Costa
Gustavo Klaser / Ilson Barbosa
Nelson Torracca
Paulo Bittar
Ricardo Cunha
Roseana Marques

Mídia Espírita
Paulo Bittar
“O estudo da mediunidade patológica
ou torturada, conhecida como obsessão,
é, sem dúvida, uma contribuição inestimável do Espiritismo à Medicina”
Com dedicatória a Chico Xavier, o
livro Obsessão e suas Máscaras é prefaciado pela própria autora, Marlene Nobre, e cita os esforços de diversos médicos e professores universitários. Pretende
estudar os 14 livros da série André Luiz
e se divide em duas partes: obsessão e
pensamento. O leitor pode decidir se
inicia pelos fundamentos do fenômeno
mediúnico (o pensamento) ou se pelos
transtornos obsessivos.
Uma visão holística é proposta, fundamentada nos princípios espíritas e
remetendo a conceitos de áreas como a
parapsicologia e a neuropsiquiatria.
Emmanuel, prefaciando Mecanismos da
Mediunidade, de André Luiz, afirma que
o Universo é a exteriorização do pensamento divino e a civilização, produto da
mente humana. Para a autora, “a obsessão padece de desconhecimento visceral”. Para admitir a influência negativa
de Espíritos inferiores em nossos pensamentos, palavras, atos e omissões é preciso crer na imortalidade da alma.
Para ela, chegou o momento em que
os agentes de saúde espíritas tendem a
multiplicar-se: é chegada a hora de “investigadores espiritualistas” assumirem a
tarefa de estudar os problemas humanos
sob a luz de novos paradigmas, mesmo
nessa área eivada de muitos preconceitos: “muitas teorias ontem consideradas
indestrutíveis foram varridas do planeta”
e outras estão em vias de desaparecer.
Ela lança um desafio para que os resultados práticos obtidos nos Centros Espíritas sejam cotejados com pesquisas.
O livro destina-se a quem queira continuar aprendendo: “a cada leitura (da
obra de André Luiz e da literatura espírita) descobrem-se novos conceitos”. A
obra reafirma a universalidade da mediunidade, reforçada por André Luiz –
faculdade comum a todos os seres, assim
como o ato de respirar, cada qual sintonizando com as forças superiores ou
inferiores conforme seu padrão vibratório. A divisão de mediunidade estabelecida por Kardec - de efeitos inteligentes
e de efeitos físicos é adotada.
Em suma, trata-se de leitura imprescindível para os que queiram conhecer o
ser e sua ação na formatação do “ser
coletivo”, que é a Humanidade do planeta Terra.
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O BOM USO DA MEDIUNIDADE
Roseana Marques

Todos somos passíveis de
sermos influenciados pelos
Espíritos desencarnados, os
atraindo ou repelindo de acordo com a nossa sintonia mental, mas, para que haja o intercâmbio efetivo entre o
mundo físico e o espiritual,
faz-se necessária a intermediação do médium, espírito encarnado dotado de uma organização física (orgânica) mais
ou menos sensitiva, capaz de
assimilar e transmitir as percepções originadas do plano
espiritual. (1)
O espírito, ao encarnar,
conserva o seu perispírito
(corpo fluídico, um dos produtos mais importantes do fluido
cósmico) e que, não é circunscrito pelo corpo, mas irradia em torno dele e o envolve
como em uma atmosfera fluídica. Pela sua união íntima
com o corpo, o perispírito desempenha um papel preponderante no organismo; pela
sua expansão, ele coloca o
espírito encarnado em relação
mais direta com os Espíritos
desencarnados.(2)
Podemos, assim, de uma
maneira bastante sucinta,
resumir as etapas do processo
de comunicação mediúnica da
seguinte forma:
1 - irradiação do pensamento
do Espírito desencarnado que
deseja se comunicar (3).
2 – expansão do perispírito do
médium. (2)
3–entrosagem (4) (adaptação)
dos fluidos do médium com o
do Espírito comunicante (sintonia vibratória)

4- enredados (embaraçados,
não se misturam), os fluidos
dirigem-se ao campo físico do
médium para a devida elaboração psicológica através da
pineal, glândula da vida mental a qual possibilita a transdução energética (transformação
de uma forma de energia em
outra) para o cérebro do médium do pensamento do Espírito desencarnado (5).
5- o médium, utilizando-se de
sua bagagem intelectual e
moral, transmite a comunicação.(3)
Constatamos, assim que,
quanto mais capacitado for o
médium, menos penoso será
o trabalho dos Espíritos comunicantes, razão pela qual
estes “... procuram o intérprete
que mais simpatize com eles e
que lhes exprima com mais
exatidão os pensamentos” (6)
Além do fenômeno mediúnico acima descrito, temos o
anímico, o qual tem origem
nas regiões espirituais do próprio encarnado que, mergulhado em complexos emotivos, personifica entidades outras quando, na realidade, exprime a si mesmo (7) em outras vivências.
Tal possibilidade acarreta,
em regra, certa preocupação
no médium, notadamente, no
intuitivo, chegando este, algumas vezes a duvidar da
própria faculdade mediúnica.
Os Espíritos são categóricos e
nos aconselham: “- Continue... com a experiência, a
dúvida se dissipará”.
”Estuda e observa” (8)

Concluímos, portanto que
o autoconhecimento, além
de se constituir no meio mais
eficaz para a nossa reforma
íntima, independentemente de
sermos médiuns ou não (9) é
fundamental no trabalho mediúnico, principalmente no de
desobsessão. Para esse fim é
imperioso que o médium se
dispa de qualquer personalismo ou melindre quando da
avaliação das comunicações
mediúnicas com os coordenadores e demais companheiros
de trabalho, confiante de que
está entre irmãos de jornada
evolutiva e que a absoluta
harmonia com os desencarnados (principalmente os que
nos são superiores) no campo
tríplice das forças mentais,
perispirituais e fisiológicas (10)
é conquista de poucos em um
planeta de expiação e provas
como o nosso. Reclama: estudo, disciplina, reflexão interior, auto-aceitação /perdão e
tolerância com o próximo conforme nos conclamam Espíritos da envergadura de Santo
Agostinho (11) Joanna de Ângelis (Autodescobrimento) e
Ermance Dufaux (Escutando
Sentimentos).
Vamos, portanto, todos, ao
“bom combate” como proposto por Paulo de Tarso.
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Leia a Mídia Espírita e procure-nos a seguir
O CEACE - Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança é uma Casa que presta serviço de assistência espiritual baseada na orientação do Codificador Allan Kardec; convidando-nos à prática do amor ao próximo e a
incessante busca da instrução. Assim, procurando atender à necessidade de aquisição de
conhecimentos espirituais, contamos como
uma Biblioteca e Livraria destinadas tanto aos
freqüentadores mais assíduos, trabalhadores
do CEACE e alunos do Estudo Sistematizado
da Doutrina Espírita, quanto aos irmãos recém-chagados à nossa Casa.
Lá você encontra os livros básicos da
codificação: “O Livro dos Espíritos”, “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, “O Livro dos
Médiuns”, “O Céu e O Inferno” e “A Gênese”.
Diversos volumes da “Revista Espírita” que
completa 150 anos de publicação, “O Que é o
Espiritismo” e “Obras Póstumas” estão disponíveis para venda ou empréstimo. Temos a série de livros ditados por André Luiz, psicografados por Francisco Cândido Xavier, relatando
com riqueza de detalhes as relações entre os
planos físico e espiritual, demonstrando a continuação da vida após a morte, tratando da lei
de causa e efeito presente em nossas vidas,
da reencarnação como lei de progresso e mecanismo de Justiça Divina, dentre muitas outras informações de fundamental importância
para todos nós.
Muitos outros livros que nos auxiliam no
processo de autoconhecimento como, por exemplo, os que compõem a série psicológica de
Joanna de Angelis e os que tratam dos casos
de obsessão, trazidos pelo Espírito Manoel
Philomeno de Miranda, psicografados pelo médium Divaldo Pereira Franco, fazem parte de
nossa Biblioteca e Livraria.
No ano passado, fomos contemplados
com a generosa doação de aproximadamente

300 livros, em excelentes condições, já incorporados à Biblioteca do CEACE, que pertenceram à nossa querida amiga e trabalhadora da
Casa, Sueli Torres da Cruz, que regressou à
pátria espiritual, deixando-nos muita saudade.
Esta inestimável colaboração deu-se através
de seus familiares, a quem somos profundamente gratos.
Outras inúmeras doações recebidas pelo
CEACE, após serem selecionadas, são incorporadas ao acervo da Casa, e, aquelas que já possuímos, ou que não correspondem aos critérios
de seleção estabelecidos pelo nosso Centro,
são encaminhadas às Bibliotecas de presídios
e outras Instituições, que aceitem doações.
Também possuímos uma boa quantidade de
DVDs com palestras de Divaldo Pereira Franco
e José Raul Teixeira abordando temas variados e o Pinga-Fogo, com Chico Xavier, no início
dos anos 70, material que pode ser alugado
com prazo de devolução de uma semana.
Nossa Livraria-Biblioteca fica aberta pelo
período de uma hora antes do início de todas
as reuniões públicas e após o termino das
mesmas, tendo sempre um trabalhador à sua
disposição. Aguardamos sua visita. Você será
muito bem-vindo!

Gustavo Klaser, sempre solícito para atender os freqüentadores do Ceace indicando-lhes boas leituras.

