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Não é segredo para nenhum 
de nós as aptidões que pos-
suímos e a área onde sere-

mos mais eficientes e produtivos.
Nem sempre a aptidão está rela-

cionada com nossos ofícios, porém, 
não a desconhecemos (LE 928/seg).

No estado de coisas que se en-
contra a nossa atualidade, cada vez 
mais entendemos que somos res-
ponsáveis pelo caos ou pela harmo-
nia, esta aspirada pela maioria.

Como Espíritas, somos inicia-
dos no conhecimento da ‘verda-
de’. Sabemos de onde viemos, para 
onde vamos, porque estamos na 
Terra, qual a razão da dor. Somos 
treinados à medida que conhece-
mos a ‘verdade’ a usar a razão as-
sociada ao coração, inteligência e 
sentimento em prol do melhor, do 
bom, do belo, do ideal. 

O exercício do bom senso, do 
caminho do meio é aprendido com 
Allan Kardec, e tendo como Guia e 
Modelo: Jesus - traduzido em Seu 
Evangelho, - reconhecemo-nos aptos 
a raciocinar e sentir a respeito dos 
temas que são escopo de nossas apti-
dões, as quais foram alvo de gradua-
ções, pós-graduações, doutorados e/
ou apredizagens respeitáveis fruto de 
autodidatismo e experiência na vida.

Isto posto, é de se questionar 
o que estamos fazendo pela trans-
formação do meio onde somos 
chamados a viver, de modo micro 
e em favor da coletividade de modo 
macro.

Nenhuma mudança acontecerá 
sem que ela seja operada, em pri-
meira instância, em nós mesmos - 
reconhecemos. 

No entanto,  enquanto nos trans-
formamos, devemos aplicar em con-

junto ou de modo individual 
nossas capacidades para cons-
truir ou reformar a fim de cola-
borar com todos os que encon-
tram-se à margem da ‘verdade’, 
sem forças próprias ou incons-
cientes de suas aptidões, sofren-
do - com o grupo - o estado de 
coisas afligente.

Geralmente temos o que 
merecemos, isto porque quando 
se nos chegam os acontecimen-
tos - que são efeito de escolhas 
anteriores, verdadeira causa 
donde promanam - costuma-

mos transferir as responsabilidades 
(culpa) dos fatos acusando, julgando 
e condenando terceiros. Porém, pre-
cisamos avaliar se não somos quem, 
de direito, precisamos responder 
por uma procrastinação, um adia-
mento de assumir novas posturas 
diante de nós mesmos e participar, 
contribuir com dias melhores. O 
grau de sentimento e conhecimen-
to adquirido no Espiritismo nos põe 
em condições de ajudar. As Socie-
dades Espíritas que fundamos e di-
rigimos, as organizações de classe 
como a Associação de Jornalistas, de 
Magistrados e Jurídica, de Médicos 
e outras, podem organizar-se a fim 
contribuir pacificamente, intelectual-
mente e afetivamente com propostas 
diretas aos órgãos governamentais 
competentes, contando com a ajuda 
e apoio nosso, os que não fazemos 
parte diretamente delas.

Far-nos-emos mais claros: te-
mos falado com amigos advogados 
e juízes espíritas se não há como 
organizar uma força tarefa para 
analizar a nossa legislação eleitoral, 
criminal, civil, penal, etc; tratamos 
com amigos médicos que conhecem 
o Sistema Único de Saúde e previ-
denciário,  se não podemos nos or-
ganizar e sugerir mudanças efetivas 
a serem discutidas como alternativa 
no Congresso? Não podemos, como 
cidadãos esclarecidos e com amor 
pela sociedade brasileira, mobili-
zar-nos utilizando das ferramentas 
democráticas, organizadamente, 

em ordem, seriamente, obedecendo 
um plano, através de nossa caroável 
Federação Espírita Brasileira, e que 
a sociedade veja nosso interesse e 
opinião sobre os assuntos que dizem 
respeito à coletividade?

Nossos trabalhos assistenciais 
dão mostras de nossa competência 
no setor de minimização das dores 
de uma grande parcela da sociedade 
carente e por onde somos coopera-
dores dos Governos.

A questão 932  de O Livro dos 
Espíritos nos diz que o mal dos 
maus predomina porque os bons 
são tímidos, que quando estes qui-
serem preponderarão. É certo que 
nem o Cristo aceitou ser chamado 
de ‘bom’, porém, falou-nos imperati-
vamente que brilhássemos nossa luz 
diante dos homens para que nossas 
boas obras fossem vistas. Lembram-
se do caminho do meio que falamos 
no início? Então, é claro que preci-
samos ser Cristãos com Cristo e não 
fariseus. Nosso dizer sim, sim, não, 
não, amando e trabalhando pelo 
bem de todos.

O sentimento que me move ao 
escrever estas linhas é ajudar, sei que 
dá trabalho e ocupa tempo. E mais, 
reconheço meus limites e é por isso 
que lanço um repto para refletir-
mos juntos e, amando-nos uns aos 
outros, sirvamos ao propósito Espí-
rita de renovação social para o qual 
o Espiritismo foi Codificado por 
Allan Kardec do ensino dado pelos 
BONS Espíritos há 160 anos.

A Educação em
nossas mãos!

Cybele Amado
Página 06

https://seteantigoshepta.blogspot.com.br/2012/07/bomba-atomica-documentario-bombas.html
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GUERRAS
em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec.

vemos atravessar aflitivas existên-
cias de expiação para corrigir as 
brechas que nos aviltam o barco do 
destino, em breves momentos de 
insânia.

Em nosso aprendizado cristão, 
lembremo-nos da palavra do Se-
nhor:

—“Embainha tua espada...”
Alimentando a guerra com os 

outros, perdemo-nos nas trevas ex-
teriores, esquecendo o bom com-
bate que nos cabe manter em nós 
mesmos.

Façamos a paz com os que nos 
cercam, lutando contra as sombras 
que ainda nos perturbam a existên-
cia, para que se faça em nós o rei-
nado da luz.

De lança em riste, jamais con-
quistaremos o bem que desejamos.

A cruz do Mestre tem a forma 
de uma espada com a lâmina volta-
da para baixo.

Recordemos, assim, que, em 
se sacrificando sobre uma espada 
simbólica, devidamente ensarilha-
da, é que Jesus conferiu ao homem 
a bênção da paz, com felicidade e 
renovação.

Emmanuel/F. C. Xavier
114 - Fonte Viva - Feb

A guerra foi sempre o terror 
das nações.

Furacão de inconsciên-
cia, abre a porta a todos os mons-
tros da iniqüidade por onde se ma-
nifesta. O que a civilização ergue, 
ao preço dos séculos laboriosos de 
suor, destrói com a fúria de poucos 
dias.

Diante dela, surgem o morti-
cínio e o arrasamento, que compe-
lem o povo à crueldade e à barba-
ria, através das quais aparecem dias 
amargos de sofrimento e regenera-
ção para as coletividades que lhe 
aceitaram os desvarios.

Ocorre o mesmo, dentro de 
nós, quando abrimos luta contra os 
semelhantes.

Sustentando a contenda com o 
próximo, destruidora tempestade 
de sentimentos nos desarvora o co-
ração. Ideais superiores e aspirações 
sublimes longamente acariciados 
por nosso espírito, construções do 
presente para o futuro e plantações 
de luz e amor, no terreno de nossas 
almas, sofrem desabamento e de-
sintegração, porque o desequilíbrio 
e a violência nos fazem tremer e 
cair nas vibrações do egoísmo ab-
soluto que havíamos relegado à re-
taguarda da evolução.

Depois disso, muitas vezes de-

Embainha tua espada

“Embainha tua espada...”
Jesus (João, 18:11)
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744. Que objetivou a Providência, 
tornando necessária a guerra?

“A liberdade e o progresso.”

a) — Desde que a guerra deve ter 
por efeito produzir o 
advento da liberdade, 
como pode freqüente-
mente ter por objetivo 
e resultado a escraviza-
ção?

“Escravização temporá-
ria, para esmagar os po-
vos, a fim de fazê-los pro-
gredir mais depressa.”

745. Que se deve pen-
sar daquele que suscita 
a guerra para proveito 
seu?

“Grande culpado é esse e muitas 
existências lhe serão necessárias 
para expiar todos os assassínios de 
que haja sido causa, porquanto res-
ponderá por todos os homens cuja 
morte tenha causado para satisfa-
zer à sua ambição.”

742. Que é o que impele o homem 
à guerra?

“Predominância da natureza ani-
mal sobre a natureza espiritual e 
transbordamento das paixões. No 
estado de barbaria, 
os povos um só direi-
to conhecem — o do 
mais forte. Por isso é 
que, para tais povos, o 
de guerra é um esta-
do normal. À medida 
que o homem progri-
de, menos freqüente se 
torna a guerra, porque 
ele lhe evita as causas, 
fazendo-a com huma-
nidade, quando a sente 
necessária.”

743. Da face da Terra, algum dia, 
a guerra desaparecerá?

“Sim, quando os homens compre-
enderem a justiça e praticarem a lei 
de Deus. Nessa época, todos os po-
vos serão irmãos.”

O Espiritismo contempla todos os assuntos que dizem respeito a 
nós e ao Universo. Allan Kardec apresentou as revelações dos 

espíritos que estão sendo comprovadas todos os dias pela ciência. E 
o assunto guerra vai abordado como se segue. Devemos consultar a 
obra para ver todo o capítulo da Lei de Destruição, na parte Terceira 
de O Livro dos Espíritos. (pcp)
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Catástrofes nos dias de hoje!
Joamar Zanolini Nazareth (Uberaba/MG)

jonazareth@mednet.com.br

As mudanças ocorridas 
em todo o globo terrestre 
têm assustado a milhões 

e milhões de pessoas em todo o 
mundo.

Indagam muitos se as catástrofes 
naturais vistas representam um 
castigo de Deus...

Outros reconhecem os danos 
que os seres humanos causaram 
ao meio ambiente, mas de forma 
pessimista já fazem as contas para 
o fim do mundo...

Outros mais, se arrostam 
em conhecedores dos desígnios 
superiores, querendo apontar quais 
os fenômenos que estão por vir.

Surge, então, as inevitáveis 
perguntas: 
1ª) A ocorrência das chamadas 
catástrofes nos dias atuais têm 
relação com o momento espiritual 
pelo qual passa a Terra? 
2ª) Tais catástrofes representam 
a principal mudança do planeta 
neste terceiro milênio? 
3ª) São indícios de que a Terra está 
chegando ao fim?
4ª) As catástrofes são provocadas 
pelos espíritos ditos “inferiores”?

Primeiramente, não podemos 
esquecer que existem as catástrofes 
naturais, nas quais incluímos os 
terremotos, os maremotos, os 
furacões, os ciclones, as chuvas 
torrenciais que provocam as 
enchentes, oriundas, portanto, de 
fenômenos naturais, ou seja, da 
Natureza, e as catástrofes causadas 
diretamente pelo homem aos seus 
semelhantes ou à natureza, onde 
vemos as guerras, as epidemias, 
a fome, a poluição dizimando 
numerosas espécies, os desastres 
ambientais.

As mudanças são comuns no 

desenrolar da história do planeta. 
Desde o seu início, há cerca de 
4,5 bilhões de anos atrás, a Terra 
não parou de se transformar. 
Obviamente que essas mudanças 
são sentidas em blocos de séculos e 
milênios, sendo difícil percebê-las 
ano a ano. O ser humano já superou 
muitos desafios de adaptação 
às condições de nossa escola 
planetária e precisa continuar se 
adaptando, sem acomodações.

Independentemente da 
ação do homem, 
existem e existirão 
modificações no 
regime planetário. 
Acomodação de 
placas geológicas, 
alterações diversas 
oriundas do 
e nv e l h e c i m e n t o 
da Terra, relação 
do planeta com 
outros corpos 
celestes - meteoros, 
m e t e o r i t o s , 
cometas, reações às 
explosões solares 
e fatos outros 
fazem parte da 
história planetária. 
Os planetas 
também nascem, 
têm um período 
de existência e 
morrem. Datam 
alguns astrônomos 
que nosso planeta morrerá um 
dia, junto com sua estrela – o sol – 
daqui a uns 4 bilhões de anos. E esse 
período de existência é assinalado 
por mudanças que acompanham 
tal ciclo.  

Agora, é claro que existem as 
mudanças causadas pela incúria e 
falta de educação social e ambiental 

da Humanidade, 
acelerando efeitos 
que talvez só 
sentíssemos daqui a 
séculos ou milênios. 

Efeito estufa, 
poluição de nossas 
fontes de água, 
destruição de 
florestas, máquinas 
e equipamentos - 
que garantem ou 
multiplicam nosso 

conforto - que agridem o meio 
ambiente, o não reaproveitamento 
de muitos recursos, são posturas 
que causam outras mudanças além 
das naturais. 

Não adianta uma visão 
apocalíptica do mundo dizendo 
que não adianta fazermos nada 
pois está escrito.

O que está escrito é que Nosso 
Criador nos deu um lar abençoado 
chamado Terra, e que assim como 

cada um determina o estado de 
limpeza e higiene de sua residência, 
também assim o fazemos em relação 
ao nosso lar coletivo. Se alguém 
deixa sua casa se estragar, sofre-lhe 
os efeitos: canos se estragam, curto-
circuitos nos deixam no escuro, 
rachaduras podem levar a um 
desmoronamento, umidade causa 
enfermidades, sujeira atrai insetos 
daninhos, a qualidade de vida cai e 
a doença nos visita. O mesmo em 
relação à nossa casa planetária.

Muito fácil colocar a culpa 
nos espíritos inferiores. Eles atuam 
sobre nosso comportamento, e não 
provocando tragédias materiais. 

Segundo os Espíritos Supe-
riores, as principais mudanças 
neste Terceiro Milênio são as 
mudanças morais. Podem ocorrer 
cataclismos, porque fazem parte 
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da existência do planeta, mas 
repetimos: as principais mudanças 
serão de cunho moral. 

É lógico que se não 
modificarmos urgentemente nossa 
maneira de tratar o planeta, o meio-
ambiente e tudo que nos cerca, além 
de nosso comportamento moral, as 
conseqüências, que já se mostram 
claras e decididas, continuarão a nos 
penalizar: aumento da temperatura, 
mudança de clima, escassez de 
água, maiores dificuldades em 

produzir alimentos, surgimento 
de novas doenças, desequilíbrios 
de ordem psicológica, suicídio e 
loucura, etc.

Depende de todos nós; temos 
alta capacidade de adaptação. Se 
nos conscientizarmos o mais cedo 
possível, sanamos alguns efeitos e 
nos adaptamos a outros.

O Espiritismo, sem 
catastrofismos e superstições, nos 
esclarece que o que está chegando 
ao fim é o mundo materialista, 
imediatista e egocêntrico. Para 
isso mudanças profundas de 
ordem moral e espiritual estão 
acontecendo, algumas ocorrências 
físicas também acontecerão, mas, 
recordando o Cristo, repetimos, 
ressaltando que Jesus se referiu a 
fim como alvo, meta, objetivo:

“— Aquele que perseverar até o 
fim será salvo.”  

Joamar Zanolini
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João, José e Nilo atendendo ao público presente durante o intervalo.

“Quem acende as estrelas?” 

Um média-metragem espírita so-
bre as histórias daqueles que “não 
vemos”. Uma delas é a vida de To-
ninho, um morador de rua que 
perdeu seus pais ainda na infância. 
Desde então, perambula pelas ruas 
de uma grande cidade. Mas não está 
sozinho: através da fiel amiga, Célia, 
uma equipe espiritual, a pedido da 
sua mãe no Plano Maior, vai levá-lo 
a enfrentar o infinito do seu ser e 
descobrir quem acende as estrelas.

A produção

A proposta do projeto cinematográ-
fico, bem como do roteiro original 
é de Karla Natário, e conta com a 
adaptação do roteiro e direção de 
Diego Goar.

A produção contou com o trabalho 
voluntário de todos os envolvidos, 
desde atores, assistentes, diretores, etc. 
Foram realizados alguns eventos 
para arrecadar o necessário como 
figurino, cenário, alimentação, deslo-
camento da equipe e equipamentos.

Diversas casas espíritas do Triân-
gulo Mineiro apoiaram a produção 
do filme: C. E. Missão e Luz, C. E. 

Bençãos de Luz, C. E. Mãos Ami-
gas, C. E. Obreiros do Senhor, 
C. E. União e Amor, Lar Espírita 
Maria Lobato de Freitas – além 
de dezenas de pessoas que, volun-
tariamente, ajudaram de alguma 
forma para que o projeto se con-
cretizasse.

Reúna seus amigos e familia-
res, e faça uma sessão de ci-
nema em casa. Assista a uma 
história emocionante que vai 
te fazer rir e refletir. Filme 
completo (link): 

https ://youtu.be/qOkPK-
V6l9KI

Karla Natário:

Com experiência de mais de 10 
anos como dramaturga, Karla 
a 2 anos iniciou a sua atuação 

“Quem acende as estrelas?”
Tivemos a grata satifação de conhecer Karla Natário há algum tempo e po-
der assistir ao ‘Quem acende...’ numa sessão oferecida recentemente na ci-
dade de Uberlândia. Mais do que depressa pedí-lhe que fizesse uma sinopse 
para publicarmos aqui, e o texto a seguir de sua autoria fala do trabalho 
em questão. Apresento aos amigos leitores essa jovem cineasta, esforçada e 
competente com o seu grupo de voluntários. (pcp.)

como cineasta com o documentário 
J.O.A.N.A.S – Alguém se lembrou 
de mim.

Mas foi em 2012, em um momento 
de descanso, que teve a ideia de es-
crever a história que relatasse o coti-
diano dos moradores de rua.

Se você quer saber mais sobre a Kar-

la Natário, acesse: 

www.karlanatario.com.br, ou o ca-
nal do YouTube: Karla Natário

Diego Goar:

Outros trabalhos de Diego Goar 
podem ser acessados pelo canal do 
YouTube: Diego Goar.

karlanatario@gmail.com

Karla Natário
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O 6º Encontro dos Trabalha-
dores da Área Mediúnica do 

Triângulo Mineiro com José Fer-
raz, João Neves e Nilo Calazans, o 
Projeto Manoel Philomeno de Mi-
randa de Salvador, Ba, aconteceu 
dia 21 de maio de 2017 na cidade 
de Araguari, organizado pelo Cen-
tro Espírita Caridade.

Devotados lidadores da Seara 
Espírita em variados setores, dão 
ênfase ao setor da Mediunidade 
oferecendo valiosas contribuições, 
grandes mesmo, graças à proximi-
dade com o médium e orador baia-
no Divaldo Pereira Franco, de quem 
são braço direito - junto a outros 
devotados - há 50 anos, no Centro 
Espírita Caminho da Redenção e na 
obra social Mansão do Caminho.

O C e n t r o 
E s p í r i -

ta Caridade, 
para o encer-
ramento de 
seu programa 
de estudos das 
obras de fun-
damentais de 
Allan Kardec, 
precisamente 
O Livro dos 
Espíritos, con-

vidou ao orador Simão Pedro de 
Lima, da cidade mineira de 
Patrocínio, MG, para rea-
lizar um seminário e uma 
palestra no dia 15 de Julho 
de 2017, das 14h30 às 19h.

Para tanto, foram con-
vidados os interessados 
nos temas “O Livro dos 
Espíritos e nós” e “Jesus, te-
rapeuta e amigo” de toda a 

Projeto Manoel Philomeno de Miranda
referência na qualidade e prática mediúnica.

Simão Pedro de Lima em Araguari
“ O Livro dos Espíritos e nós”

região. Inteiramente gratuito,  com-
pareceram 125 pessoas de  Catalão, 
Araguari, Uberlândia, Corumbaíba 
e Ouro Branco.

Realizado nas dependências do 
Cine Teatro Odette, no Educandá-
rio Espírita Eurípedes Barsanulfo, 
com ambiente climatizado e ins-
talações adequadas ao público de 
maior número.

Simão Pedro foi excepcional 
abordando a importância de O Livro 
dos Espíritos na construção da apren-

dizagem espírita e da fé raciocinada, 
proveniente do esclarecimento acerta 
dos principais assuntos que aturdem 
a humanidade, tais como: a morte, o 
problema do ser, do destino e da dor, 
as penas e gozos futuros, o bem e o 
mau no comportamento humano.

Ao realizar a palestra das 18h 
às 19h, Simão fala de Jesus, Guia e 
Modelo, conforme a questão 625 de 
O Livro dos Espíritos e sensibiliza 
a todos demonstrando o amor do 
Cristo e o quanto ele está próximo.

Simão Pedro é Con-
ferencista Espírita, estu-
dioso das Obras Codifi-
cadas por Allan Kardec, 
divulgador da Doutri-
na Espírita no Brasil e 
exterior. Estudioso de 
línguas, é Advogado, 
Professor Universitário, 
historiador e contabilis-
ta. Membro da Socieda-

de Espírita Casa do Caminho em 
Patrocínio-MG, auxiliando na área 
mediúnica.  

O evento foi transmitido ao vivo 
pela Web Rádio Fraternidade, atra-
vés de seu facebook, onde se pode 
assistir a transmissão na íntegra. 

A companhia recíproca do 
Projeto e Divaldo, possibilitou um 
volume de esclarecimentos teóricos 
e práticos de relevância no cam-
po da mediunidade pudessem ser 
discutidos e aclarados, ganhando 
formato de livros, palestras e semi-
nários com o objetivo de contribuir 
com o Movimento Espírita Brasi-
leiro e Mundial.

O tema abordado pelo Projeto 
em Araguari foi ‘Mediunidade: Eclo-
são, Educação, Prática e Suspensão’. 

A proposta de esclarecimento, 
iluminação e unificação dos traba-
lhadores espíritas foi amplamente 
alcançada face a adesão de público 
específico, muitos deles já assíduos 
frequentadores dos Encontros dos 
Trabalhadores da Mediunidade na 

região do Triângulo Mineiro, Alto 
Paranaíba e Sul de Goiás. 

O público saiu gratificado 
com as reflexões apresentadas 
judiciosamente pelo Projeto, 
sentindo-se mais seguro e motivado 
à prática da Mediunidade com Je-
sus e Kardec.

João Neves, José Ferraz e Nilo 
Calazans brilharam a cada tópico 
do estudo, sobretudo, nas pergun-
tas e respostas, quando foi atendida 
a necessidade específica de cada es-
tudante presente.

Compareceram 139 inscritos 
das cidades de Araguari, Arcos, 
Catalão, Goiás, Ipameri, Itumbiara, 
Uberaba e Uberlândia.

O Evento foi transmitido áudio e 
vídeo pela Web-Rádio Fraternidade.

A coordenação do evento sen-
tiu-se definitivamente recompen-
sada com tudo e todos.

Gratidão a Deus, a Jesus e aos 
amigos espirituais que fizeram des-
ses momentos, inesquecível. Nossa 
gratidão à equipe de trabalhadores 
do Centro Espírita Caridade porque 
sem a união de todos não podería-
mos disfrutar de tal oportunidade.

João, José e Nilo atendendo ao público presente durante o intervalo. Parte da equipe de servidores do Centro Espírita Caridade com o Projeto. Públio, José Ferraz, João Neves, Nilo Calazans e Joamar Zanolini.

Aspecto geral do público durante o evento.

Em homenagem aos 160 anos de publicação da 1ª Obra Espírita.
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Visite e compartilhe o portal espírita
.www.caridadearaguari.com.br

e curta nossa página

/centroespiritacaridade (Araguari)

aqui você encontrará o Jornal Perseverança virtual - Compartilhe!

Nesses dias recebi o simpáti-
co convite escrever para o 
jornal Espírita Perseveran-

ça abordando o tema da educação e 
dos educadores. Há tempos que es-
crevo sobre demandas profissionais 
e sobre as condições de trabalho 
que ainda enfrentamos incluindo a 
necessidade de que todos os nossos 
professores sejam reconhecidos em 
sua profissão.

O que nos move? Foi uma das 
perguntas que inspirou a criação 
desse texto. Estamos diante de um 
declínio da profissão, já temos uma 
ausência grande de professores no 
Brasil em diversas disciplinas e to-
dos os dias assistimos nos noticiá-
rios que informam do aumento do 
número de pessoas que não que-
rem ser professores.

Estamos desistindo? 

Nas experiências pelas quais te-
nho passado em várias regiões desse 
país, tenho visto desmotivação, pou-
ca vitalidade e brilho nos olhos dos 
nossos educadores. Sabemos que 
muitos ainda seguem firmes e sem-
pre emocionados com seus estudan-
tes e com os resultados do trabalho 
realizado por eles e pelas escolas. 
Mas, sinto, estamos desistindo...

Não estou vitimizando os edu-
cadores nem nos colocando como 
“salvadores” de todos os processos 
de transformação desse país. Segui-
mos o que dizia Paulo Freire, que 
se a educação sozinha não trans-
forma o mundo tampouco sem ela 
podemos almejar os sonhos mais 
elevados para nossos jovens e estu-
dantes.

Penso que nós, os educadores, 
precisamos voltar a assumir o pro-
tagonismo da Educação Brasileira, 
precisamos participar de todos os 
fóruns de discussões que se insta-
lam nesse país, precisamos dizer 
sim aos novos conhecimentos e 
tecnologias educacionais, precisa-
mos dizer não para qualquer pro-
grama que nos coloca como meros 
“seguidores de manuais”, precisa-
mos estudar muito, precisamos em 
conjunto com nossos pares (comu-
nidade escolar) enfrentar a inércia 
que muitas vezes é promovida pe-
los fatores sociais e estruturais, mas 
que com demasiada frequência 
também tem a nossa anuência. 

Muitas vezes nas escolas que 
trabalhei, ficávamos horas per-
didas, em discussões de horários 

(fechados em nós mesmos pelas 
grades curriculares).  Dos “podes” 
e “não podes”.  Lembro-me quan-
do construímos um grupo de es-
tudo de professores no lugar onde 
moro, unindo uma escola comu-
nitária com uma escola municipal.  
Organizamos nosso cronograma 
de trabalho centrado na formação 
continuada articulada ao contexto 
do nosso trabalho, trabalhando dia 

a dia para alcançar os resulta-
dos planejados. E descobrimos 
que não temos que ficar cada 
um numa sala, isolados com 
os estudantes. Quem disse que 
tem que ser assim? 

E partimos para formar 
pares de educadores “desmon-
tando a grade” construindo li-
berdade pedagógica a serviço 
da aprendizagem enobrecedo-
ra para os nossos estudantes.

Recentemente em uma 
reunião com educadores de 
uma grande capital, fiquei ad-
mirada com uma diretora e 
coordenadora “com mão na 
massa” alcançando excelentes 
resultados e ao mesmo tempo 
o “rolo compressor” de uma 
política “nova” municipal que 
impunha horários e progra-
mas alheios ao que acontecia 
diante dos olhos. Ali, naquela 

sala, naquela escola estava visível: 
Os professores têm soluções!

E  nesse momento não é possí-
vel continuarmos  em silêncio... 

O que nos abate já sabemos: 
Formação inicial que não é para 
formar professores, condições ina-
dequadas de trabalho, salários que 
ainda não são os almejados e falta 
do espaço coletivo de planejamento 

e estudo da prática, tão comum em 
tantas escolas.

Mas também muitos de nós 
desistimos e (aqui uso palavras de 
David Kahane) recusam-se a reco-
nhecer-se como parte do problema 
e, portanto, também não são parte 
da solução.  Como parte integrada 
da transformação que tanto dese-
jamos é preciso unir esforços co-
laborativos e romper barreiras de 
isolamentos.

Queridos colegas educadores, 
este não é um artigo, este texto é 
uma correspondência para vocês. 
De um colega para outro, peço e 
chamo-os a que me ajudem a res-
ponder a esta pergunta: Como fare-
mos para voltar a ter a educação em 
nossas mãos?

Como diria a nossa querida Jo-
ana de Ângelis “sem o passo inicial, 
ninguém vence as distâncias”.

É possível! Em uma sala de 
aula, em uma escola, em uma co-
munidade, em uma cidade e em 
um país transformarmos para sem-
pre a qualidade da educação. 
__________________

Cybele Amado de Oliveira é graduada em Pedago-
gia e mestre em Desenvolvimento e Gestão Social 
pela Universidade Federal da Bahia. Há mais de 20 
anos, está à frente de iniciativas sociais voltadas para 
a melhoria da qualidade da educação pública e, desde 
2007, acumula os cargos de diretora executiva e pre-
sidente do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa 
(ICEP), organização fundada a partir do Projeto Cha-
pada, também idealizado por Cybele. O ICEP busca 
contribuir para a melhoria da qualidade da educação 
pública, por meio do apoio à formação continuada 
de educadores e de gestores educacionais, bem como 
da criação e da mobilização de redes colaborativas. 
Seu trabalho beneficia anualmente cerca de 170 mil 
estudantes, 1.600 escolas e mais de 10.000 educado-
res e mantém forte influência em políticas públicas 
na Bahia e em outros territórios no Brasil. Cybele 
recebeu o Prêmio Cláudia 2008 (na categoria Traba-
lho Social) e foi vencedora do Prêmio Empreendedor 
Social 2012, principal concurso de empreendedoris-
mo socioambiental na América Latina e um dos mais 
concorridos do mundo. Em 2016, tornou-se Sócia 
Efetiva do Movimento Todos pela Educação.

A educação em nossas mãos 
Cybele Amado de Oliveira- (Salvador-BA)

Cybele Amado
Diretora Presidente Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (ICEP)
cybeleamado@terra.com.br

Formação continuada de educadores.
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 Meditação e
Espiritismo

Luiz Rey - (Araguari - MG)Luiz Rey

O “ócio criativo”, objeto de 
estudo monográfico de um 
cientista italiano chamado 

Domenico De Masi, revolucionou 
o conceito da relação entre lazer e 
trabalho.

  Sua teoria nos faz repensar 
acerca do dia-a-dia, e em como um 
momento dedicado ao descanso, 
lazer, contemplação e até mesmo à 
meditação tem se tornado impor-
tante e saudável em nossa rotina.

 Empresas que reavaliam a qua-
lidade de vida no trabalho como o 
“Google,” estão oferecendo ativi-
dades de lazer e práticas voltadas 
à meditação a fim de diminuir as 
tensões das relações, cobranças e 
metas. Com isso, foi percebido que, 
diante de um espaço voltado à in-
teriorização, ideias significativas e 
produtivas têm surgido com mais 
frequência nesses ambientes assim 
como a qualidade da relação intra e 
interpessoal.

 A palavra que impera em nos-
sos diálogos informais é a “corre-
ria” e de fato, o tempo é o mesmo 
para quem vive na cidade ou no 
campo, embora as impressões que 
se tem do mesmo em de cada um 
desses locais sejam diferentes. Isto 
revela que existe toda uma conjun-
tura nos puxando para fora, seja 
para render, produzir, cuidar de 
algo ou alguém, onde o Ter  acaba 
subjugando o Ser.

  Nunca se pensou tanto sobre 
as produções do saber, tecnologia e 
as ciências de modo geral como na 
atualidade.

 Jesus, o Mestre, ao terminar de 
orar meditava afim de que no seu 
interior silencioso encontrasse a 
devolutiva de sua oração, fazendo-
nos pensar que existe uma comple-

xa relação entre o “interior” e o “ex-
terior” e que ambos merecem ser 
contemplados, visto que interferem 
um no outro.

  “O SILÊNCIO”, aviso tão re-
corrente em espaços terapêuticos, 
nos faz pensar que em relação 
à   saúde, ele também se faz neces-
sário, não se limitando ao sentido 
da verbalização, e sim conseguindo 
através dele, pela disciplina e cons-
tância, acessar, acolher e intervir na 
intensa usina dos pensamentos. 

Imergindo em tal profundida-
de encontramos a Potência Interna, 
a divindade que coabita conosco e 
que não consegue ser facilmente 
acessada devido à lógica que rege 
nossa vida.

  Joana de Ângelis, na obra 
Vida: Desafios e Soluções, eluci-
da: “Em um nível mais profundo, 
a  meditação  é-lhe o instrumento 
precioso para a auto-identificação, 
por facultar-lhe alcançar as  estru-
turas mais estratificadas da perso-
nalidade, revolvendo os registros 
arcaicos que se lhe transformaram 
em alicerces geradores da conduta 
presente”.

 Podemos, assim, acessar nossa 
profundidade - inconsciente - atra-
vés desse valioso recurso.

Diante de inúmeros estudos re-
correntes fizemos o recorte de uma 
pesquisa recente onde o Dr. Dhar-
ma Singh Khalsa verificou o que 
a meditação simples e sem técnica 
pode causar:
•	 03 minutos, afeta a circulação e 

a química do sangue;
•	 11 minutos, interferimos no 

sistema glandular e imunológi-
co;

•	 22 minutos, as 03 mentes traba-
lham integradas;

•	 31 minutos, interferimos nos 
elementos Terra, Água e Fogo, 
mudamos nossa estrutura;

•	 62 minutos, interferimos no 
subconsciente; e

•	 2 h e ½, interferimos no campo 
eletromagnético e mantemos as 
mudanças no subconsciente.
 
Com isso: 

•	 75% dos que sofrem de insônia 
conseguiam dormir normal-
mente;

•	 34% das pessoas com dor crô-
nica diminuíam o uso de anal-
gésico; e

•	 35%  das mulheres com diag-
nóstico de infertilidade engra-
vidavam.
  
A meditação, em suas técnicas, 

métodos e posturas, é estudada há 
séculos, em especial pelo Budismo 
e suas diversas escolas, assim tam-
bém como a Yoga e suas vertentes.

  O Ocidente tem repensando 
seu investimento interno nesse sen-
tido, à medida que o nosso corpo 
tem reagido de forma positiva a es-
ses recursos.

A Doutrina dos Espíritos reco-
nhece e recomenda essa medida. 

O Projeto Manoel Philome-
no de Miranda acrescenta a frase: 
“A Meditação tem sido pouco exa-
minada em nossos arraiais espíritas 
e menos ainda praticada”. 

Joanna de Angelis afirma: “A 
meditação, portanto, não deve ser 
um dever imposto, porém, um pra-
zer conquistado”.

Se nossa Doutrina é evolucio-
nista, deveríamos pensar sobre os 
meios  que temos à nossa disposi-
ção e em como a espiritualidade 
vem nos fazendo repensar sobre os 

novos recursos que nos chegam a 
todo instante.

Lembrando a origem do Cris-
tianismo, baseada na experiência 
relatada nos Evangelhos de Jesus 
e seus inolvidáveis conselhos de 
comportamento, recordamos a 
sugestão do recolhimento antes do 
ato de orar.

Ele mesmo, recolhia-se no hor-
to ou por rincões silenciosos onde 
pudesse entrar em comunhão com 
o Pai. Em suas metáforas, usou o 
quarto doméstico como figura, di-
zendo que entrássemos para o nos-
so quarto e aí, nessa intimidade, 
formulássemos nossas preces.

Sentindo a metáfora como algo 
totalmente praticável, devemos nos 
recolher ao recinto físico, porém, 
mais ainda adentrar em nossa in-
timidade espiritual, mergulhar em 
nosso mundo mental onde teremos 
a experiência do autoencontro e do 
encontro com o Pai, o Criador.

A meditação é tão antiga quan-
to o próprio homem.

O Ocidente com seu capita-
lismo e materialismo dialético, 
convencido de sua autossuficiên-
cia, não terá outro caminho senão 
dialogar com as antigas técnicas 
Orientais para encontrar o equilí-
brio das ‘forças’ que lhe assinalam 
a decadência.

Aceitemos a nossa origem 
‘transcendente’, harmonizando-nos 
em nosso “eu” profundo, complexo 
e simples - ao mesmo tempo -, uti-
lizando a meditação como estrada 
segura.

Nesse viés, os preocupantes de-
safios pessoais serão solucionados, 
mantendo-nos em saúde integral 
e sintonia com o Universo, do qual 
somos parte integrante.

luizreyg@gmail.com

(...)Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e 
rola por esses mundos infinitos e etéreos, que os pobres humanos desconhecem.

Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! 
Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da Terra; são as liras dos arcanjos; são as 
vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando 
brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis! (...) 
(Santo Agostinho, ESE, cap. XXVII, 23)

https://w
w

w
.ekom

at.com
.br/blog/sam

adhi-m
editacao-yoga/
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À nossa volta!
Licurgo Soares de Lacerda Filho - (Uberlândia-MG)

licurgo@netsite.com.br Licurgo S. Lacerda

“Na Terra, chega sempre um instante no qual 
reconhecemos que os afetos mais queridos e as 
situações mais valiosas estiveram sempre perto 
de nós.”

Livro de Respostas, pelo espírito Emmanuel, 
psicografado por Francisco Cândido Xavier.

Fossemos ouvir o nosso íntimo 
ou pesquisar entre todos os 
que conhecemos, para saber 

sobre a satisfação com o estilo de 
vida que se leva, com a família que 
se tem, com o trabalho, com os bens 
materiais; e constataríamos quão 
poucos dentre nós estão realmente 
satisfeitos com suas existências.

Reclamações surgem de todos 
os lados, quase sempre comparan-
do nossas vidas com as de vizinhos, 
parentes ou conhecidos, dizendo-as 
melhores que as nossas. Contudo, 
fossemos ouvir os que são objeto 
de nossa comparação, e certamente 
nos surpreenderíamos com as mes-
mas queixas.

Na vida, são bem poucos os que 
se declaram satisfeitos. A maioria 
se nutre na repetição de queixumes 
e lamentos.

É verdade que viver é um gran-
de desafio. Não temos que lidar 
apenas com nossas inferioridades, 
tem todo um mundo em contínua 
transformação, repleto de indivídu-
os com formas distintas de agir e 
pensar. Opiniões se chocam, gostos 
se contrapõem, adversários convi-
vem às vezes no mesmo lar, a ri-
queza coexiste lado a lado com a 
miséria, é um mundo de diversida-
des indefinidas...

No entanto, a sucessão de re-
clames não cessa nem entre aque-
les que decidiram mudar de vida, 
indo ao encontro de suas aspira-
ções e desejos.

Quantos foram os que cons-
tituíram outra família, mudaram 
de emprego, afastaram-se de suas 
amizades e, incrivelmente, perma-
necem com as mesmas lamenta-
ções, com as mesmas mágoas, nas 
mesmas incertezas?

Estes casos indubitavelmente 
nos revelam o verdadeiro problema: 
quando somos incapazes de realizar 
reformas e mudanças em nós mes-
mos, buscamos mudar o ambiente e/
ou as pessoas à nossa volta.

Tolo engano, que somente 
acrescenta desilusão e angústia, 
já que mudanças efetivas são so-
mente aquelas que se realizam no 
foro íntimo, consolidando a ver-
dadeira transformação - no cará-
ter, nas atitudes, respeitando as 
limitações alheias, amparando-se 
uns aos outros.

Para todos os casos a recomen-
dação de Emmanuel é a medida 
mais acertada. Não deixando mar-
gem para dúvidas, o espírito nos 
lembra que as melhores oportunida-
des de progresso são aquelas que se 
dão com os que já estão junto a nós.

O PIC - Programa de Iniciação 
Cultural - etapa piloto - foi 
conluído com gratificante 

êxito.
Realizado pelo Centro Espírita 

Caridade em parceria com o Cine 
Teatro Odette, aconteceu nos meses 
de maio, junho e julho de 2017, nas 
dependências do Educandário Espí-
rita Eurípedes Barsanulfo.

Foram atendidos 9 jovens entre 
11 e 15 anos cursando a rede públi-
ca. As aulas foram ministradas às 
terças e quintas-feiras por professo-
res voluntários de espanhol, dança 
contemporânea, teatro e violoncelo 
regulares. Também foi oferecido 
aos alunos temas transversais como 
cidadania, civismo, primeiros so-
corros, combate a incêndio, medita-
ção, literatura e meditação e acom-
panhamento psicológico.

O Proje-
to elaborado 
por Públio 
Carísio de 
Paula tem 
a colabora-
ção  direta 
de Hebe Cas-
tro, Antonia 
Adelina Xa-
vier Nunes 
e Débora de 
Castro Fer-
reira, voluntárias da Instituição.

O PIC prosseguirá no segundo 
semestre, a partir de agosto com 
uma programática definitiva.

“Pretendemos com nosso PIC 
proporcionar às nossas crianças be-
nefícios diretos com as manifesta-
ções culturais escolhidas, tais como: 
relaxamento das pressões psicofísi-

cas; aquisição de segundo idioma; 
autoestima valorizada; mente sã, 
corpo são; aptidões pessoais amplia-
das; superação de limites próprios. 
A equipe tem feito uma diferença 
significativa, tanto os que lidamos 

administrativamente, quanto os 
professores, demonstrando envolvi-
mento e cumplicidade aos objetivos. 

E s t a m o s , 
t a m b é m , 
nesta segun-
da fase, pro-
curando pa-
trocinadores 
para as des-
pesas fixas 
do Projeto. 
Agradece-
mos a todos 
os que co-
laboraram e 

continuam ajudando, sempre aber-
tos a novas adesões. No Portal do 
Centro Espírita Caridade temos um 
canal de contribuição financeira em 
nossa loja virtual: 

www.caridadearaguari.com.br .”

Visita ao Teatro Municipal de Uberlândia na apresentação do 
professor Bruno Thayer com o Maestro Kayami Satomi.


