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Espiritismo avança na África
Em Viana, uma pequena cidade localizada próxima
a Luanda – capital de Angola, encontra-se a Casa
do Caminho. Este Centro Espírita é uma extensão
da SEAKA (Sociedade Espírita Allan Kardec de
Angola), na qual, segundo relatos da brasileira
Sabrina Balsalobre, o ideal espírita é realmente
colocado em prática, impressionando pela
dimensão dos trabalhos lá realizados.
O espaço ocupado pela Casa do Caminho é um
terreno cedido pelo governo do país africano, mas
totalmente administrado pelo Centro Espírita. A área
é de mais de 42 hectares, o que,
corresponde a pouco mais de 50
campos de futebol. Nela, funciona
atualmente um hospital-maternidade,
atendendo a até 600 pessoas por dia.
No hospital, partos são realizados e
medicamentos
ministrados
aos
pacientes sem qualquer ônus para
eles. Há também uma escola, que atende a cerca
de 600 crianças até a sétima série no turno diurno,
além de propiciar educação a 200 jovens e adultos
no horário noturno.
Soma-se a isso uma forte estrutura de formação
profissional, contando com as maiores e mais bem
equipadas carpintaria e serigrafia de Angola. Um
restaurante industrial é responsável pelo provimento
de alimentação para os funcionários da Casa do
Caminho. No local, há também uma padaria, que
produz todo o pão necessário para alimentar os
funcionários e compor a merenda para as crianças
da escola. Uma bem equipada sala de informática
completa as instalações. Toda essa estrutura é
pensada
para
proporcionar
cursos
profissionalizantes aos jovens da comunidade,
porém, ela ainda não está em pleno funcionamento,
devido à falta de professores capacitados para
lecionar. O desafio, agora, é encontrar mão de obra
qualificada para dar continuidade a um projeto
educacional de tal magnitude.
Pode parecer que tudo já foi mencionado em
relação às obras assistenciais da Casa do Caminho
de Angola. Todavia, falta descrever o que é
chamado de “casa modelo”. Iguais a essa, algumas
outras serão construídas para atender a crianças
órfãs da comunidade. A ideia é que elas vivam
nessas casas com uma “mãe” e uma “avó”

contratadas pelo Centro Espírita para realizar o
papel dos familiares ausentes na vida da criança,
dando-lhe o carinho e a proteção necessária para
seu crescimento saudável. No momento, já existe o
projeto para a construção dessas casas. Muito em
breve as obras serão iniciadas.
Entre as atividades espirituais realizadas na Casa
do Caminho, a cura conta com duas salas
especializadas, cada uma com três macas. O mais
impressionante, contudo, não é a estrutura física,
mas o ideal espírita em pleno funcionamento. Os
funcionários de todos os setores – passando por
médicos, faxineiros, professores e
jardineiros – participam uma vez por
semana de um curso onde se fala de
amor, reforma íntima e perdão, entre
outros temas evangélicos explorados
pelo Espiritismo.
Aos sábados, os professores da
escola têm aula com um coordenador do Centro
Espírita, de forma que eles recebam a orientação
necessária para que embasem a preparação de
todas as aulas da semana em um tema relacionado
ao amor. Em suma, o Evangelho Segundo o
Espiritismo é apresentado na prática aos alunos. Já
os enfermeiros são orientados a tratar os pacientes
da forma mais carinhosa possível. A proposta é
para que eles prestem o atendimento necessário,
mas mantendo viva a consciência de que grande
parte do cuidado aos enfermos será ministrada por
médicos e enfermeiros do plano invisível.
Impressiona o baixo número de óbitos – apenas três
nos três anos em que o hospital vem funcionando –
ainda que não tenham sido poucos os casos de alta
gravidade a chegar à unidade nesse período.
Continua na página 2.
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Continuação da página 1.
“É uma coisa maravilhosa!” Eu mal podia

acreditar no que meus olhos estavam vendo:
um planejamento perfeito da espiritualidade,
que encarnados muito bem dispostos estão
conseguindo colocar em prática, diz Sabrina,
que teve a oportunidade de ir à Casa do
Caminho de Angola e transmitir as
informações aqui contidas. Ela conta que, no
dia em que visitou o Centro Espírita, chegou
às 8 da manhã, não tendo saído antes das
22h.
Sabrina passou a parte da manhã
conhecendo cada dependência da Casa do
Caminho. Às 13h, ela foi convidada a
participar do curso de formação dado aos
funcionários.
Duas
horas
depois,
compartilhou os ensinamentos ministrados
aos membros do grupo de educação
mediúnica para iniciantes, que incluía
também os funcionários que pretendem
desenvolver tal faculdade.
Depois destas atividades, a visitante
desfrutou de um delicioso almoço servido a
todos, às quatro da tarde. Passadas mais
duas horas e chegou o momento de estudar
sobre o perdão. Às 19h30min, foi a vez de
Sabrina participar da sessão de vibração que
sustenta a sala de cura. Nela já se
encontravam os pacientes – não os do
hospital, mas os do próprio centro – que
buscavam alento para o Espírito. Enquanto
os atendidos foram levados a uma sala onde
somente os desencarnados cuidavam deles,
os médiuns ficaram em outra, cantando e
emitindo vibrações benfazejas.
A etapa seguinte foi a sessão de
doutrinação, reunião realizada com o auxílio
dos médiuns de psicofonia. Finalmente, às
21h30min foi servido o jantar e, na
sequência, chegou o momento de se
despedir da Casa do Caminho de Angola. Foi
uma felicidade enorme ter tido essa
oportunidade! Muito aprendizado e muitas
reflexões, adicionou Sabrina.
Breno Araújo / Sabrina Balsalobre

Quando as injustiças sociais atingem o clímax e a
indiferença dos governantes pelo povo que estorcega
nas amarras das necessidades diárias, sob o açodar
dos conflitos íntimos e do sofrimento que se generaliza, nas culturas democráticas, as massas correm às
ruas e às praças das cidades para apresentar o seu
clamor, para exigir respeito, para que sejam cumpridas as promessas eleitoreiras que lhe foram feitas...
Já não é mais possível amordaçar as pessoas, oprimindo-as e ameaçando-as com os instrumentos da
agressividade policial e da indiferença pelas suas dores.
O ser humano da atualidade encontra-se inquieto em
toda parte, recorrendo ao direito de ser respeitado e
de ter ensejo de viver com o mínimo de dignidade.
Não há mais lugar na cultura moderna, para o absurdo de governos arbitrários, nem da aplicação dos recursos que são arrancados do povo para extravagâncias disfarçadas de necessárias, enquanto a educação, a saúde, o trabalho são escassos ou colocados
em plano inferior.
A utilização de estatísticas falsas, adaptadas aos interesses dos administradores, não consegue aplacar a
fome, iluminar a ignorância, auxiliar na libertação das
doenças, ampliar o leque de trabalho digno em vez do
assistencialismo que mascara os sofrimentos e abre
espaço para o clamor que hoje explode no País e em
diversas cidades do mundo.
É lamentável, porém, que pessoas inescrupulosas,
arruaceiras, que vivem a soldo da anarquia e do desrespeito, aproveitem-se desses nobres movimentos e
os transformem em festival de destruição.
Que, para esses inconsequentes, sejam aplicadas as
corrigendas previstas pelas leis, mas que se preservem os direitos do cidadão para reclamar justiça e
apoio nas suas reivindicações.
O povo, quando clama em sofrimento, não silencia
sua voz, senão quando atendidas as suas justas reivindicações. Nesse sentido, cabe aos jovens, os cidadãos do futuro, a iniciativa de invectivar contra as infames condutas... porém, em ordem e em paz.
Divaldo Franco

A Reencarnação muito antes de Allan Kardec
Citação XIV

“Morrer é mudar de corpo como os

atores mudam de roupa”
roupa”
Plotino (205(205-270 d.C.)

VISITA FRATERNA DO CEACE
Dia: 21 de Julho de 2013 (terceiro domingo
domingo do mês).
Local: "AÇÃO CRISTÃ VICENTE MORETTI"
Endereço: Rua Maravilha, 308 - Bangu
Horário de Saída do CEACE: 13 horas
INFORMAÇÕES:
É uma Instituição sem fins lucrativos com capacidade para atender, em
regime de residência, a 54 crianças e adolescentes acamados,
portadores de deficiência física e/ou mental.
O QUE MAIS NECESSITAM NO MOMENTO:
• Água Sanitária / Cloro
• Álcool 70%
• Bombril
• Carrinho Multiuso
• Detergente / Desinfetante
• Esponja
• Limpa Vidro
• Papel Toalha
• Sabonete Líquido
• Sacos para Lixo (40, 100, 200 e 240 L)
• Sabão em pó
• Amaciante de Roupas
• Veja limpeza pesada
• Sabão em barra.
LANCHE:
Não levaremos lanche.
“Nas dificuldades do dia-a-dia, esqueça os contratempos e siga em frente, recordando que Deus
esculpiu em cada um de nós a faculdade de resolver os nossos próprios problemas.” Emmanuel

Renúncia
Agora, com cenários projetados com a
moderna tecnologia do Light Works, a Cia
Teatral Mensageiros vai encenar a peça
Renúncia, baseado no romance psicografado
por Chico Xavier, de autoria do Espírito
Emmanuel. A figura central do romance é
Alcíone, Espírito que passa por uma
encarnação de renúncias e dedicação a todos
que a cercam, demonstrando heroísmo e
lealdade na frívola Paris do reinado de Luís
XIV.
Nessa obra, o Espírito Emmanuel descreve
toda a existência de Alcíone, abnegado
Espírito que volta à luta terrestre para estar
com Carlos, o mesmo ser por quem havia
intercedido no plano Espiritual, propondo-se
ajudá-lo nas provas e reparações da nova
encarnação na Terra. O grande amor do
passado, os acertos e desacertos desse
grupo que reencarna em conjunto para novas
conquistas espirituais e a dedicação de
Alcíone servem de moldura para o desenrolar
envolvente dessa trama, marcada também
por sentimentos violentos, alertando-nos para
a ilusão da matéria ante as realidades eternas
do Espírito.

como Padre Damiano, vigário da igreja de
São Vicente, de Ávila. Vale lembrar que ele
fora o senador Públio Lentulus, que exerceu
alto cargo na Palestina, reencarnando, 50
anos depois, na personalidade do escravo
Nestório.
A peça teatral Renúncia será apresentada aos
sábados e domingos de agosto, dias 3 e 4, 10
e 11,e 17 e 18 sempre às 19 horas, no Teatro
América, rua Campos Salles, 118, próximo ao
metrô Afonso Pena. Os convites já estão
sendo vendidos antecipadamente com
descontos na bilheteria do teatro. Mais
informações: tel: 3137-4261. O espetáculo é
dirigido por Caíque Assunção, contando com
a participação no elenco de: Antônio Mattos,
Lia Evangelista, Cenir Lima, Andressa Nunes,
Geovani Lima, José Arnaldo Cavalcanti, e
Gerson Monteiro . Nos Dias 3 e 4, parte da
renda será em benefício do Abrigo Teresa de
Jesus, e nos dias 17 e 18, em benefício do
Lar Anália Franco.

Gerson Simões Monteiro
Vice-Presidente da FUNTARSO

Emmanuel, narrando a história de Alcíone e
Carlos em Renúncia, nos propõe farto
material para reflexão, aplicável à nossa
própria existência. Neste romance, ele
ressalta mais uma de suas encarnações,
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