
 
Correio do Bem – Ano 1, Nº 11 – São Carlos, novembro de 2016 

Boletim mensal da Associação Espírita Obreiros do Bem 

 

“Espíritas! amai-vos, eis o primeiro ensinamento; instruí-vos, eis o segundo.” (O Espírito de Verdade) 

 
 

Para refletir... 

 

Escuta, meu irmão!… 
 

Não é a tua palavra primorosa a força que te 
exaltará a inteligência e, sim, o objetivo para o qual se 
dirige. 

Não é a dádiva que te confere o título de 
benfeitor, mas o modo pelo qual te manifestas, através 
dela. 

Não é a fortuna material que te faz realmente 
rico e, sim, a aplicação dignificante das utilidades que 
reténs a benefício de todos. 

Não é a fama terrestre a claridade que te coroa 
o nome e sim a benção do Céu sobre a reta conduta 
que abraçaste em favor do bem coletivo. 

Não é a lição verbal o poder com que educarás 
o companheiro de luta, nas tarefas de cada dia, mas o 
teu exemplo reiterado na edificação comum por 
intermédio da própria melhoria. 

Não é a tua crença sectária, embora fervorosa, 
que te guiará à sublimação na vida espiritual, depois da 
morte do corpo e, sim, os teus atos de bondade 
santificante, que serão testemunhas permanentes de 
tua alma, onde estiveres. 

Não é a fé sem obras que te iluminará a senda 
de progresso, mas as obras dignificadoras que 
conseguires concretizar, em ti mesmo e fora de ti, 
inspirado por tua fé. 

Não é a cultura intelectual inoperante que te 
fará respeitável, e sim o espírito de serviço com que te 
devotares, em qualquer condição, à felicidade dos 
semelhantes. 

Não é o êxito suscetível de sorrir-te na Terra, 
por alguns dias breves, a fonte de alegria real que 
procuras com os melhores anseios de coração, mas a 
paz de consciência, no dever bem cumprido, nas 
obrigações de cada dia. 

Busquemos ser, antes de aparentar e fazer, 
antes de instruir. 

A verdade espera nossa alma, em cada ângulo 
de caminho, dentro de nossa jornada para a frente. 

Assim, pois, construamos o nosso 
engrandecimento interior, porque, hoje ou amanhã, o 
Sol Divino projetará sobre nós a sua bendita claridade, 
revelando-nos, à luz meridiana, tais quais somos. 

André Luiz 
 

(Fonte: Xavier, F. C. Através do Tempo.) 

 

 

Dep. de Assistência Social (DAS) 

A lenda da caridade 
 
 Diz interessante lenda do Plano Espiritual que, a princípio, 
no mundo se espalham milhares de grupos humanos, nas 
extensas povoações da Terra. O Senhor endereçava 
incessantes mensagens de paz e bondade às criaturas, 
entretanto, a maioria se desgarrou no egoísmo e no orgulho. A 
crueldade agravava-se, o ódio explodia… 
 Diligenciando solução ao problema, o Celeste Amigo 
chamou o Anjo Justiça que entrou, em campo e, de imediato, 
inventou o sofrimento. Os culpados passaram a resgatar, os 
próprios delitos, a preço de enormes padecimentos. O Senhor 
aprovou os métodos da Justiça que reconheceu 
indispensáveis ao equilíbrio da Lei, no entanto, desejava 
encontrar um caminho menos espinhoso para a transformação 
dos espíritos sediados na Terra, já que a dor deixava 
comumente um rescaldo de angústia a gerar novos e pesados 
conflitos. 
 O Divino Companheiro solicitou concurso ao Anjo Verdade 
que estabeleceu, para logo, os princípios da advertência. 
Tribunas foram erguidas, por toda parte, e os estudiosos do 
relacionamento humano começaram a pregar sobre os efeitos 
do mal e do bem, compelindo os ouvintes à aceitação da 
realidade. Ainda assim, conquanto a excelência das lições 
propagadas, repontavam dúvidas em torno dos ensinamentos 
de virtude, suscitando atrasos altamente prejudiciais aos 
mecanismos da elevação espiritual. O Senhor apoiou a 
execução dos planos ideados pelo Anjo da Verdade, 
observando que as multidões terrestres não deveriam viver 
ignorando o próprio destino.  
 No entanto, a compadecer-se dos homens que 
necessitavam reforma íntima sem saberem disso, solicitou 
cooperação do Anjo do Amor, à busca de algum recurso que 
facilitasse a jornada dos seus tutelados para os Cimos da 
Vida. O novo emissário criou a caridade e iniciou-se profunda 
transubstanciação de valores. Nem todas as criaturas lhe 
admitiam o convite e permaneciam, na retaguarda, 
matriculados nas tarefas da Justiça e da Verdade, das quais 
hauriam a mudança benemérita, em mais longo prazo, mas 
todas aquelas criaturas que lhe atenderam as petições 
passaram a ver e auxiliar doentes obsessos, paralíticos e 
mutilados, cegos e infelizes, os largados à rua e os sem 
ninguém. O contato recíproco gerou precioso câmbio 
espiritual. Quantos conduziam alimento e agasalho, carinho e 
remédio para os companheiros infortunados recebiam deles, 
em troca, os dons da paciência e da compreensão, da 
tolerância e da humildade e, sem maiores obstáculos, 
descobriram a estrada para a convivência com os Céus. O 
Senhor louvou a caridade, nela reconhecendo o mais 
importante processo de orientação e sublimação, a benefício 
de quantos usufruem a escola da Terra. 
 Desde então, funcionam, no mundo, o sofrimento, podando 
as arestas dos companheiros revoltados: a doutrinação 
informando aos espíritos indecisos quanto às melhores 
sendas de ascensão às Bênçãos Divinas; e a caridade 
iluminando a quantos consagram ao amor pelos semelhantes, 
redimindo sentimentos e elevando almas, porque, acima das 
forças que renovam os rumos da criatura, nos caminhos, 
humanos, a caridade é a mais vigorosa, perante Deus, porque 
é a única que atravessa as barreiras da inteligência e alcança 
os domínios do coração. 

(Fonte: Meimei – Xavier, F. C. Seara de fé.) 
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Desvendando a Codificação 

                 

 

Controle universal do ensino dos Espíritos (Parte 2) 

 

(Continuação...) 

 Sabe-se que os Espíritos, em virtude da diferença 

entre as suas capacidades, longe se acham de estar, 

individualmente considerados, na posse de toda a 

verdade; que nem a todos é dado penetrar certos 

mistérios; que o saber de cada um deles é proporcional 

à sua depuração; que os Espíritos vulgares mais não 

sabem do que muitos homens e até menos que certos 

homens; que entre eles, como entre estes, há 

presunçosos e pseudo-sábios, que julgam saber o que 

ignoram; sistemáticos, que tomam por verdades as suas 

ideias; enfim, que só os Espíritos da categoria mais 

elevada, os que já estão completamente 

desmaterializados, se encontram despidos das ideias e 

preconceitos terrenos; mas, também é sabido que os 

Espíritos enganadores não têm escrúpulo em tomar 

nomes que lhes não pertencem, para impingirem suas 

utopias. Daí resulta que, com relação a tudo o que seja 

fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as 

revelações que cada um possa receber terão caráter 

individual, sem cunho de autenticidade; que devem ser 

consideradas opiniões pessoais de tal ou qual Espírito e 

que imprudente fora aceitá-las e propagá-las 

levianamente como verdades absolutas. 

 O primeiro controle é, sem contradita, o da razão, ao 

qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo o que 

venha dos Espíritos. Toda teoria em manifesta 

contradição com o bom-senso, com uma lógica rigorosa 

e com os dados positivos já adquiridos, deve ser 

rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que 

traga como assinatura. Incompleto, porém, ficará esse 

exame em muitos casos, por efeito da falta de luzes de 

certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar 

as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. 

Assim sendo, que hão de fazer aqueles que não 

depositam confiança absoluta em si mesmos? Buscar o 

parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. De 

tal modo é que se deve proceder em face do que digam 

os Espíritos, que são os primeiros a nos fornecer os 

meios de consegui-lo. 

 A concordância no que ensinam os Espírito é, pois, a 

melhor comprovação. Importa, no entanto, que ela se dê 

em determinadas condições. A mais fraca de todas 

ocorre quando um médium, a sós, interroga muitos 

Espíritos acerca de um ponto duvidoso. É evidente que, 

se ele estiver sob o império de uma obsessão, ou 

lidando com um Espírito mistificador, este lhe pode dizer 

a mesma coisa sob diferentes nomes. Tampouco 

garantia alguma suficiente haverá na conformidade que 

apresente o que se possa obter por diversos médiuns, 

num mesmo centro, porque podem estar todos sob a 

mesma influência. 

 Uma só garantia séria existe para o ensino dos 

Espíritos: a concordância que haja entre as revelações 

que eles falam espontaneamente, servindo-se de 

grande número de médiuns estranhos uns aos outros e 

em vários lugares. 

 Vê-se bem que não se trata aqui das comunicações 

referentes a interesses secundários, mas do que 

respeita aos mesmos princípios da doutrina. Prova a 

experiência que, quando um princípio novo tem de ser 

anunciado, isso se dá espontaneamente em diversos 

pontos ao mesmo tempo e de modo idêntico, se não 

quanto a forma, quanto ao fundo. 

 Se, portanto, aprouver a um Espírito formular um 

sistema excêntrico, baseado unicamente nas suas 

ideias e com exclusão da verdade, pode ter-se a certeza 

de que tal sistema conservar-se-á circunscrito e cairá, 

diante das instruções dadas de todas as partes, 

conforme os múltiplos exemplos que já se conhecem. 

Foi essa unanimidade que pôs por terra todos os 

sistemas parciais que surgiram na origem do 

Espiritismo, quando cada um explicava à sua maneira 

os fenômenos, e antes que se conhecessem as leis que 

regem as relações entre o mundo visível e o mundo 

invisível. 

 Essa a base em que nos apoiamos, quando 

formulamos um princípio da doutrina. Não é porque 

esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por 

verdadeiro. Não nos arvoramos, absolutamente, em 

árbitro supremo da verdade e a ninguém dizemos: 

“Crede em tal coisa, porque somos nós que vo-lo 

dizemos.” A nossa opinião não passa, aos nossos 

próprios olhos, de uma opinião pessoal, que pode ser 

verdadeira ou falsa, visto não nos considerarmos mais 

infalíveis do que qualquer outro. Também não é porque 

um princípio nos foi ensinado que, para nós, ele exprime 

a verdade, mas porque recebeu a sanção da 

concordância. 

(Continua...) 

 

Allan Kardec 
 

(Fonte: Kardec, A. Revista Espírita, abr. 1864.) 
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O Evangelho por Emmanuel 

A luz inextinguível 

  

“A caridade jamais se acaba.” – Paulo (1 Coríntios, 

13:8). 

  

 Permaneces no campo da experiência humana, em 

plena atividade transformadora. 

 Todas as situações de que te envaideces, 

comumente, são apenas ângulos necessários mas 

instáveis de tua luta. 

 A fortuna material, se não a fundamentas no trabalho 

edificante e contínuo, é patrimônio inseguro. 

 A família humana, sem laços de verdadeira afinidade 

espiritual, é ajuntamento de almas, em experimentação 

de fraternidade, da qual te afastarás, um dia, com 

extremas desilusões. 

 A eminência diretiva, quando não solidificada em 

alicerces robustos de justiça e sabedoria, de trabalho e 

consagração ao bem, é antecâmara do desencanto. 

 A posição social é sempre um 

jogo transitório. 

 As emoções da esfera física, 

em sua maior parte, apagam-se 

como a chama duma vela. 

 A mocidade do corpo denso é 

floração passageira. 

 A fama e a popularidade 

costumam ser processos de tortura incessante. 

 A tranquilidade mentirosa é introdução a tormentos 

morais. 

 A festa desequilibrante é véspera de laborioso 

reparo. 

 O abuso de qualquer natureza compele ao 

reajustamento apressado. 

 Tudo, ao redor de teus passos, na vida exterior, é 

obscuro e problemático. 

 O amor, porém, é a luz inextinguível. A caridade 

jamais se acaba. 

 O bem que praticares, em algum lugar, é teu 

advogado em toda parte. 

 Através do amor que nos eleva, o mundo se 

aprimora. Ama, pois, em Cristo, e alcançarás a glória 

eterna. 

Emmanuel 

 

(Fonte: Xavier, F. C. Vinha de Luz, cap. 162.) 

Juventude Espírita 

JUVENTUDE: SOME ESFORÇOS, MULTIPLIQUE 

TALENTOS (Parte 2) 

 

(Continuação...) 

 OPORTUNIDADE NA CASA ESPÍRITA + 

ORIENTAÇÃO ADEQUADA = TRABALHADOR DO 

BEM 

 

 A necessária OPORTUNIDADE para servir deve 

sempre acompanhar a imprescindível ORIENTAÇÃO 

aos jovens tarefeiros, a fim de que se prepararem 

adequadamente para as atividades que serão 

abraçadas, respeitando-se a disponibilidade e a área de 

interesse. 

 Algumas recomendações, baseadas no documento 

“Orientação ao Centro Espírita” (CFN/FEB, 2006), 

poderão auxiliar os dirigentes de Casas Espíritas e os 

coordenadores da Área de Infância e Juventude: 

 • As atividades dos jovens junto a outros setores, 

ou fora do Centro Espírita, devem ser sempre 

orientadas pelo dirigente/coordenador de Juventude ou 

pela Diretoria do Centro. 

 • Propiciar aos jovens a capacitação para 

desempenhar atividades no Centro Espírita tais como: 

colaboração nas aulas para crianças, prestação de 

serviços nos setores de secretaria, tesouraria, 

informática e atividades assistenciais; colaboração nas 

reuniões públicas, doutrinárias, quer ocupando a 

tribuna, quer realizando outras atividades programadas 

para essas reuniões, e ajudar na divulgação da 

Doutrina. 

 Conforme nos aponta Emmanuel: 

 “a juventude pode ser comparada a esperançosa 

saída de um barco para viagem importante. A infância 

foi a preparação, a velhice será a chegada ao porto. 

Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros 

experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a 

viagem com o êxito desejável.” 

(Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Caminho, 

Verdade e Vida, FEB) 

 Trabalhemos, pois, apontando caminhos e 

caminhando juntos, para que a juventude encontre êxito 

nessa importante viagem reencarnatória. 

(Conclusão.) 
 

(Fonte: 
http://www.febnet.org.br/blog/geral/estudos/dij/juventude

-e-tarefa-espirita/) 
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Cantinho da Criança 

A lição inesquecível 
 
 Lendo uma historinha ... 
 
 Hilda, menina abastada, 
diariamente dirigia más palavras 
à pequena vendedora de doces 
que lhe batia humildemente à 
porta da casa. 
 - Que vergonha! De bandeja! 
De esquina a esquina! Vai-te 
daqui! - gritava, sem razão. 
 A modesta menina se punha 
pálida e trêmula. Entrementes, a 

dona da casa, tentando educar a filha, vinha ao 
encontro da pequena humilhada e dizia bondosa: 
 - Que doces tão perfeitos! Quem os fez assim tão 
lindos? 
 - A mocinha, reanimada, respondia contente: 
 - Foi a mamãe. 
 A generosa senhora comprava sempre alguma coisa 
e, em seguida, recomendava à filha: 
 - Hilda, não brinques com o destino. Quem sabe o 
que sucederá amanhã? Aqueles que socorremos serão 
provavelmente os nossos benfeitores. 
 A menina resmungava e, à noite, ao jantar, o pai 
secundava os conselhos maternos, acrescentando: 
 - Não zombes de ninguém, minha filha! O trabalho, 
por mais humilde, é sempre respeitável e edificante. Por 
certo, dolorosas necessidades impelirão uma criança a 
vender doces, de porta em porta. 
 Hilda, contudo, no dia seguinte, fustigava a 
vendedora, exclamando: 
 - Fora daqui! Bruxa! Bruxa! ... 
 A mãe devotada acolhia a pequena descalça e 
repetia à filha as advertências carinhosas da véspera. 
 Correu o tempo e, depois de quatro anos, o quadro 
da vida se modificara. 
 O paizinho de Hilda adoeceu e debalde os médicos 
procurarem salvá-lo. Morreu numa tarde calma, 
deixando o lar vazio. 
 

 A viúva recolheu-se ao leito extremamente abatida e, 
com as despesas enormes, em breve a pobreza e o 
desconforto invadiram-lhe a residência. A pobre senhora 
mal podia mover-se. 
 Privações chegaram em bando. A menina, 
anteriormente abastada, não podia agora comprar nem 
mesmo um para de sapatos. 
 Aflita por resolver a angustiosa situação, certa noite 
Hilda chorou muitíssimo, lembrando-se do papai. 
 Dormiu, lacrimosa, e sonhou que ele vinha do Céu 
confortá-la. Ouviu-o dizer, perfeitamente: 
 - Não desanimes, minha filha! Vai trabalhar! Vende 
doces para auxiliar a mamãe! ... 
 Despertou, no dia imediato, com o propósito firme de 
seguir o conselho. 
 Ajudou a mãezinha enferma a fazer muitos 
quadradinhos de doces de leite e, logo após, saiu a 
vendê-los. Algumas pessoas generosas compraram-nos 
com evidente intuito de auxiliá-la; entretanto, outras 
criaturas, principalmente meninos perversos, gritavam-
lhe aos ouvidos: 
 - Sai daqui! Bruxa de bandeja! ... 
 Sentia-se triste e desalentada, quando bateu à porta 
de uma casa modesta. Graciosa jovem atendeu. 
 Ah! Que surpresa! Era a menina pobre que 
costumava vender cocadas noutro tempo. Estava 
crescidinha, bem vestida e bonita. 
 Hilda esperou que ela a maltratasse por vingança, 
mas a jovem humilde fitou nela os grandes olhos, 
reconheceu-a, compreendendo-lhe a nova situação e 
exclamou, contente: 
 - Que lindos doces tão perfeitos! Quem os fez assim 
tão lindos! 
 A interpelada lembrou os ensinamentos maternos de 
anos passados e informou: 
 - Foi a mamãe. 
 A ex-vendedora comprou quantos quadradinhos 
restavam na bandeja e abraçou-a com sincera amizade. 
Desse dia em diante, a menina vaidosa transformou-se 
para sempre. A experiência lhe dera inesquecível lição. 

Neio Lúcio 
 

(Fonte: Xavier, F. C. Alvorada Cristã.) 

Palestra na SEOB 

 

 Palestrante há mais de 30 anos percorrendo todo o 
Brasil, realizando palestras e seminários Espíritas, 
marcados sempre pela fidelidade em Allan Kardec. 
Escritor, editor e autor de doze obras publicadas de 
variados gêneros, todas evidenciando as bases da 
Doutrina Espírita. 

Venha conhecer!... 

Biblioteca Espírita José Antônio Castilho 

Aberta de segunda a quarta, a partir das 19h10min. 

 
 

“Lê e medita… No silêncio do espírito, os pensamentos 

do Céu iluminam os pensamentos da Terra e vozes 

benevolentes e sábias nos falam aos ouvidos, através 

do verbo inarticulado da inspiração.” – Emmanuel 

(Xavier, F. C. Intervalos, cap. “Lê e medita”). 


