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Tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos 
Espíritos sobre os fluidos espirituais. Sendo esses fluidos o veículo do pensa-
mento e podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem 
achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os 
fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Os 
maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletéri-
os corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os Espíritos maus, ou 
que estes projetam são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a 
influência dos bons Espíritos são tão puros quanto o comporta o grau da perfei-
ção moral destes.

QUALIDADES DOS FLUIDOS – 
O QUE LHE CIRCUNDA DURANTE O 

CARNAVAL? 
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DOENTES E DOENÇAS DIANTE DAS TENTAÇÕES

SANTIDADE DE SUPERFÍCIE
Muitos companheiros da convicção espírita costumam afirmar 
que:
Estão imbuídos de fé ardente, mas os inquisidores do passado que 
acendiam fogueiras pela imposição do "crê ou morre" também a 
possuíam; Cultivam ilimitada cautela para não tombarem no erro, 
mas todos os religiosos que desertam da luta humana alegam pre-
venção contra o pecado para fugirem das obrigações sociais;

Todos os motivos para festas dignas são respeitáveis, entretanto, a 
caridade é a mais elevada de todas as razões para qualquer festa 
digna. Ninguém há que não possa pagar pequena parcela para a 
realização dessa ou daquela empresa festiva, destinada à 
sustentação das boas obras.

FESTAS

A frente daqueles que se 
envileceram na carrua-
gem do ouro  ou  da 
influência política, recor-
da quantas vezes a vaida-
de te procura, por dia, 
nos recessos do coração, 
e reconhecerás que tam-
bém forçarias as portas 
da fortuna e do poder, 
caso não fosse o leve fio 
de responsabilidade que 
te frena os impulsos.

Penetramos o nosocômio, acompa-
nhando um assistente espiritual que 
ingressava na serviço pela primeira 
vez, e por isso mesmo era, ali, tão 
adventício em matéria de enfermagem 
quanto eu próprio.

O respeito aos doentes é dever inatacá-
vel, mas vale descrever a ligeira expe-
riência para a nossa própria orientação.
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06 de fevereiro de 1837 – Nascimento de  Júlio César Leal

06 de Fevereiro de 1915 – Desencarnação de Joaquim Carlos Travassos 

01 de fevereiro de 1905 – Nascimento de Francisco Peixoto Lins

01 de fevereiro de 1853 – Nascimento de Anália Franco

01 de fevereiro de 1834 – Nascimento de Francisco Leite Bittencourt Sampaio

18 de fevereiro de 1943 – Desencarnação de Inácio Bittencourt

17 de fevereiro de 1958 – Desencarnação de Cornélio Pires

26 de fevereiro de 1842 – Nascimento de Camille Flammarion

27 de fevereiro de 1853 – Nascimento de Francisco de Menezes Dias da Cruz 

08 de fevereiro de 1872 – Nascimento de Francisco Vieira Paim Pamplona

26 de fevereiro de 1802 – Nascimento de Victor Hugo

07 de fevereiro de 1901 – Desencarnação de Auta de Souza

15 de fevereiro de 1926 – Desencarnação de Gabriel Delanne

17 de fevereiro de 1921 – Fundação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul (FERGS)
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WILTON PONTES

Depois do Carnaval

[...] Comenta-se a possibilidade de legalização 
das relações sexuais livres, como se fora justo 
escolher companhias para a satisfação do 
impulso genésico, qual se apontam iguarias ou 
vitaminas mais desejáveis numa hospedaria. 
Relações sexuais, no entanto, envolvem 
responsabilidade.

Homem ou mulher, adquirindo parceira ou par-
ceiro para a conjunção afetiva, não conseguirá, 
sem dano a si mesmo, tão-somente pensar em si. 
[...]. Se os parceiros da união sexual possuem 
deveres a observar entre si, à face de preceitos 
humanos, voluntariamente aceitos, no plano das 
chamadas ligações extralegais acham-se igual-
mente submetidos aos princípios das Leis Divi-
nas que regem a Natureza. Cada Espírito detém 
consigo o seu íntimo santuário, erguido ao amor, 
e Espírito algum menoscabará o “lugar sagrado” 
de outro Espírito, sem lesar a si mesmo. Conferir 
pretensa legitimidade às relações sexuais irres-
ponsáveis seria tratar “consciências” qual se 
fossem “coisas”, e se as próprias coisas, na condi-
ção de objetos, reclamam respeito, que se dirá do 
acatamento devido à consciência de cada um? É 
óbvio que ninguém se lembrará, em são juízo, de 
recomendar escravidão às criaturas claramente 
abandonadas ou espezinhadas pelos próprios 
companheiros ou companheiras a que se entrega-
ram, confiantes; isso, no entanto, não autoriza 
ninguém a estabelecer liberdade indiscriminada 
para as relações sexuais que resultariam unica-
mente em licença ou devassidão. Instituído o 
ajuste afetivo entre duas pessoas, levanta-se, 
concomitantemente, entre elas, o impositivo do 
respeito à fidelidade natural, ante os compromis-
sos abraçados, seja para a formação do lar e da 
família ou seja para a constituição de obras ou 
valores do espírito. Desfeitos os votos articula-
dos em dupla, claro que a ruptura corre à conta 
daquele ou daquela que a empreendeu, com o 
aceite compulsório das consequências que adve-
nham de semelhante resolução. [...]. É razoável 
nos lembremos disso, porquanto o autor ou auto-
ra da defecção havida, ante os princípios de causa 
e efeito, é considerado violador de almas, assu-
mindo com as vítimas a obrigação de restaurá-
las, até o ponto em que as injuriou ou prejudicou, 
ainda mesmo quando na conceituação incomple-
ta do mundo essas criaturas tenham sido encon-
tradas supostamente já prejudicadas ou injuria-
das por alguém. [...]. Observem-se, nos capítulos 
do sexo, os desígnios superiores da Infinita Sabe-
doria que nos orienta os destinos e, nesse sentido, 
urge considerar que a Vontade de Deus, na essên-
cia, é o dever em sua mais alta expressão traçado 
para cada um de nós, no tempo chamado “hoje”. 
E se o “hoje” jaz viçado de complicações e pro-
blemas, a repontarem do “ontem”, depende de 
nós a harmonia ou o desequilíbrio do “amanhã”.

XAVIER, Francisco Cândido. Vida e Sexo/ Pelo 
espírito Emmanuel; [psicografado por] 
Francisco Cândido Xavier. 27. ed. Brasília: FEB, 
2013.

AMOR LIVRE
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DIANTE DAS TENTAÇÕES

SANTIDADE DE SUPERFÍCIE

Agem unicamente sob o móvel das boas intenções e que, por isso mesmo, não concor-
dam com disciplina de método na prestação da caridade, mas todos os que complicam as 
vidas alheias, a pretexto de fazerem o bem, na hora do desastre, asseveram chorando que 
se achavam impelidos pelos mais puros intentos;

XAVIER, Francisco Cândido; VIEIRA, Waldo. Opinião Espírita/ Pelos espíritos Emmanuel e André Luiz; 

[psicografado por] Francisco Cândido Xavier. São Paulo: BOA NOVA, 2009.

Cultivam ilimitada cautela para não tombarem no erro, mas todos os religiosos que 
desertam da luta humana alegam prevenção contra o pecado para fugirem das obrigações 
sociais;

Muitos companheiros da convicção espírita costumam afirmar que:

Consideram, de maneira exclusiva, o burilamento do cérebro, mas do ponto de vista da 
inteligência hipertrofiada no orgulho, todos os promotores de guerra, formaram e ainda 
formam entre as cabeças mais cultas da Humanidade;

Estão imbuídos de fé ardente, mas os inquisidores do passado que acendiam fogueiras 
pela imposição do "crê ou morre" também a possuíam;

Adotam a tolerância invariável para com tudo, de modo a estarem completamente bem 
com todos, mas ao que nos parece, a História indica que o iniciador do comodismo per-
feito, na edificação cristã, foi Pilatos, o juiz, que preferiu não examinar a grandeza de 
Jesus, a fim de não ter, nem sofrer problemas;

Os companheiros da seara espírita, no entanto, sabem com Allan Kardec que o espírita é 
chamado a usar confiança e zelo, indulgência e bondade, pensamento e emoção, aliando 
equilíbrio e fé raciocinada, na base da reforma íntima, com serviço incessante aos outros.

Obedecem apenas aos impulsos do coração, mas os penitenciários, quando inquiridos 
sobre a motivação das faltas que o fizeram cair na criminalidade, esclarecem, de modo 
geral, que atenderam tão-só aos ditames do sentimento;

Por esse motivo, efetuando a própria libertação dos semelhantes das cadeias mentais for-
jadas na Terra em nome da santidade de superfície, o espírita verdadeiro é conhecido por 
seu devotamento ao bem de todas as criaturas, e pela coragem com que dá testemunho da 
sua transformação moral.

entado à permanência nas trevas, embora de pés Tsangrando, dirige-te para a luz.

Enquanto não atravesse o suor e o cansaço da plantação, 
lavrador algum amealha a colheita.

Até que atinjamos, um dia, o clima, do reino angélico, 
seremos almas humanas, peregrinos da evolução nas 
trilhas da eternidade.

Aqui e ali, ouviremos cânticos de exaltação à virtude e, 
louvando-a, falaremos por nossa vez, acentuando-lhe os 
elogios.

Analisando os que sofrem na tela da obsessão, pensa nos 
reiterados enganos a que te arrojas e compreenderás que 
ainda hoje chorarias nas angústias do manicômio, não 
fosse a pequenina faixa de serviço no bem a que te 
afeiçoas.

Perante os companheiros atolados no crime, anota a 
agressividade que ainda trazes contigo e concluirás que 
talvez estivesses na penitenciária, amargando aflitiva 
sentença, não fosse o raiúnculo de oração que acendes na 
própria alma.

Nenhum lidador vinculado à Terra se encontra 
integralmente livre das tendências inferiores.

Situemo-nos no lugar dos que erram e nosso raciocínio 
descansará no abrigo do entendimento.

Hora a hora, esclareçamos a nós próprios, tanto quanto 
nos lançamos no ensino aos outros.

Entretanto, manda a sinceridade nos vejamos por dentro, 
e, por dentro de nós, ruge o passado, gritando injúrias 
contra as nossas mais belas aspirações.

Toma, porém, o facho que o Cristo te coloca nas mãos e 
clareia a intimidade da consciência, parlamentando 
contigo mesmo.

E as lutas que te marcam a rota assinalam também o 
campo de serviço em que ainda estagias junto aos 
desencarnados da nossa esfera de ação.

Todos nós, ante a sublimidade do Cristo, somos almas 
em libertação gradativa, buscando a vitória sobre nós 
mesmos.

Diante dos que se desvairam na crítica, observa a 
facilidade com que te entregas aos julgamentos 
irrefletidos e pondera que serias igualmente compelido 
ao braseiro da crueldade, não fosse algum ligeiro dístico 
da prudência que consegues mentalizar.

A frente daqueles que se envileceram na carruagem do 
ouro ou da influência política, recorda quantas vezes a 

vaidade te procura, por dia, nos recessos do coração, e 
reconhecerás que também forçarias as portas da fortuna 
e do poder, caso não fosse o leve fio de responsabilidade 
que te frena os impulsos.

Reparando os caídos em plena viciação, inventaria as 
próprias fraquezas e perceberás que, provavelmente, 
respirarias agora numa enxerga de lodo, não fosse a 
migalha do conhecimento que te enriquece.

XAVIER, Francisco Cândido. Religião dos Espíritos/ Pelo espírito 

Emmanuel; [psicografado por] Francisco Cândido Xavier. 22. ed. 

Brasília: FEB, 2017.

E se a estrada para semelhante triunfo se chama 
‘‘caridade constante para com os outros’’, o primeiro 
passo de cada dia chama-se ‘‘compaixão’’.

Analisando os que sofrem na tela da 

obsessão, pensa nos reiterados enga-

nos a que te arrojas e compreenderás 

que ainda hoje chorarias nas angús-

tias do manicômio, não fosse a peque-

nina faixa de serviço no bem a que te 

afeiçoas.

Fonte: Freepik
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Quixadá e Cardoso
Advogados

since 1973

Praça Coronel Osório, 832. Centro. Parnaíba-PI
advogados@quixadaecardoso.com.br

86 3322 1845

86 3322-2481
R. Duque de Caxias, 621 - Centro, Parnaíba - PI

DOENTES E DOENÇAS

Em arejado aposento, abeiramo-nos deles, depois de 
curta oração.

- Ó meu Deus, meu Deus! ... Tende misericórdia de mim! 
... Concedei-me a saúde e procurarei exclusivamente a 
vossa vontade...

Atender a quatro irmãos encarnados sofredores, o nosso 
encargo inicial nas tarefas do magnetismo curativo. 
Designá-los-emos por números.

Penetramos o nosocômio, acompanhando um assistente 
espiritual que ingressava no serviço pela primeira vez, e 
por isso mesmo era, ali, tão adventício em matéria de 
enfermagem quanto eu próprio.

 respeito aos doentes é dever inatacável, mas vale Odescrever a ligeira experiência para a nossa pró-
pria orientação.

O amigo número um arfava em constrangedora dispnéia, 
suplicando em voz baixa:

- Valei-me Senhor! ... Ai Jesus! ... Ai Jesus! ... Socorrei-
me ! Ó divino salvador! ... curai-me e já não desejarei no 
mundo outra coisa senão servir-nos! ... segundo implora-
va, sob as dores abdominais em que se contorcia:

- Piedade, Jesus! ... Salvai-me! ... Tenho mulher e quatro 
filhos ... Salvai-me e prometo ser-vos fiel até a morte! ...

Por fim, clamava o de número quatro, carregando severa 
crise de artrite reumatoide:

Nosso orientador enterneceu-se. Comovia-se, deverás, 
ouvir tão carinhosas referências a Deus, ao Cristo, tantos 
apelos com inflexão de confiança e ternura.

Sensibilizados, pusemo-nos em ação.

Exímio conhecedor de ondas e fluidos, consertou vísce-
ras, sanou disfunções ali, renovou vísceras, sanou disfun-
ções ali, renovou células mais além e o resultado não se 
fez esperar. Recuperação quase integral para todos. 
Entramos em prece, agradecendo ao Senhor a possibili-
dade de veicular-lhe as bênçãos.

Melhorados com segurança, os doentes pela manhã já 
nem se lembravam do nome de Jesus.

- Jesus! Jesus! ... Ó Divino Médico! ... Atendei-me! ...

Aproximando-nos do terceiro, que, mal aguentado tre-
menda cólica renal em recidiva, tartamudeava ao impac-
to de pesado suor.

O enfermo de número um se reportava, exasperado, ao 
irmão que faltara ao compromisso de visitá-lo na véspe-
ra:

No dia imediato, quando voltamos ao hospital, pela 
manhã, o quadro era diverso.

- Aquele malandro pagará! ... Já estou suficientemente 
forte para desancá-lo ... Não veio como prometeu, porque 
me deve dinheiro e naturalmente ficará satisfeito em 
saber-me esquecido e morto ...

Quero alta hoje! ... Hoje mesmo! ... E se a situação em 
casa não estiver segundo penso, vai haver barulho gros-
so!

O terceiro reclamava:

O doente de número quatro vociferava para a jovem que 
trouxera o lanche matinal!

- Ora essa! ... por que me vieram perguntar se eu queria 
orações? Já estou farto de rezar ...

Após ouvir a exposição do mentor que se responsabiliza-
ra pelas bênçãos recebidas, esclareceu, bem humorado:

O segundo esbravejava:

- Sim, vocês cometeram pequeno engano. Nossos irmãos 
ainda não se acham habilitados para o retorno à saúde, 
com o êxito desejável ... Imprescindível baixar a taxa das 
melhoras efetuadas ...

- Saia da minha frente com seu café requentado, antes que 
eu lhe dê com este bule na cara! ...

E sem qualquer delonga, o superior podou energias aqui, 
diminuiu recursos ali, interferiu em determinados centros 
orgânicos mais além, e, com grande surpresa para o nosso 
grupo socorrista, os irmãos enfermos, com ligeiras altera-
ções para melhoria, foram restituídos ao estado anterior, 
para que não lhes viesse a ocorrer coisas piores.

- Moça, se minha mulher telefonar, diga que sarei e que 
não estou ...

Atônitos, diante da mudança havida, recorremos à prece, 
e o superior espiritual da instituição veio até nós, diligen-
ciando consolar-nos e socorrer-nos.

XAVIER, Francisco Cândido. Estante da Vida/ Pelo espírito Irmão 

X; [psicografado por] Francisco Cândido Xavier. 10. ed. Brasília: 

FEB, 2013.

- Quem falou aqui em religião? Não quero saber disso ... 
Chamem o médico ...

E gritando para a enfermeira que assomara a porta:

Fonte: Pixabay
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QUALIDADES DOS FLUIDOS – O QUE LHE CIRCUNDA DURANTE O 

17. Fora impossível fazer-se uma enumeração ou 
classificação dos bons e dos maus fluidos, ou 
especificar-lhes as respectivas qualidades, por ser tão 
grande quanto a dos pensamentos a diversidade deles.

Também carecem de denominações particulares. Como 
os odores, eles são designados pelas suas propriedades, 
seus efeitos e tipos originais. Sob o ponto de vista moral, 
trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de 
ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de 
hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de 
caridade, de doçura etc. Sob o aspecto físico, são 
excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, 
irritantes, dulcificantes, soporíficos, narcóticos, tóxicos, 
reparadores,  expulsivos; tornam-se força de 
transmissão, de propulsão etc. O quadro dos fluidos 
seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos 
vícios da humanidade e das propriedades da matéria, 
correspondentes aos efeitos que eles produzem.

18. Sendo apenas Espíritos encarnados, os homens têm 
uma parcela da vida espiritual, visto que vivem dessa 
vida tanto quanto da vida corporal; primeiramente, 
durante o sono e, muitas vezes, no estado de vigília. O 
Espírito, encarnado, conserva, com as qualidades que 
lhe são próprias, o seu perispírito que, como se sabe, não 
fica circunscrito pelo corpo, mas irradia ao seu derredor 
e o envolve como que de uma atmosfera fluídica.

16. Tem consequências de importância capital e direta 
para os encarnados a ação dos Espíritos sobre os fluidos 
espirituais. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento 
e podendo este modificar-lhes as propriedades, é 
evidente que eles devem achar-se impregnados das 
qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem 
vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos 
sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os 
fluidos espirituais, como os miasmas deletérios 
corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os 
Espíritos maus, ou que estes projetam são, portanto, 
viciados, ao passo que os que recebem a influência dos 
bons Espíritos são tão puros quanto o comporta o grau 
da perfeição moral destes.

Os fluidos não possuem qualidades sui generis, mas as 
que adquirem no meio onde se elaboram; modificam-se 
pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações, a 
água pelos sais das camadas que atravessa. Conforme as 
circunstâncias, suas qualidades são, como as da água e 
do ar, temporárias ou permanentes, o que os torna muito 
especialmente apropriados à produção de tais ou tais 
efeitos.

Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito 
desempenha preponderante papel no organismo. Pela 
sua expansão, põe o Espírito encarnado em relação mais 
direta com os Espíritos livres e também com os Espíritos 
encarnados.

O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos 
espirituais, como o dos desencarnados, e se transmite de 

Espírito a Espírito pelas mesmas vias e, conforme seja 
bom ou mau, saneia ou vicia os fluidos ambientes.

Desde que estes se modificam pela projeção dos 
pensamentos do Espírito, seu invólucro perispirítico, 
que é parte constituinte do seu ser e que recebe de modo 
direto e permanente a impressão de seus pensamentos, 
há de, ainda mais, guardar a de suas qualidades boas ou 
más. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus 
Espíritos podem depurar-se pelo afastamento destes, 
cujos perispíritos, porém, serão sempre os mesmos, 
enquanto o Espírito não se modificar por si próprio.

Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica 
à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, 
como uma esponja se embebe de um líquido. Esses 
fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais 
direta, quanto, por sua expansão e sua irradiação, o 
perispírito com eles se confunde.

Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu 
turno, reage sobre o organismo material com que se acha 
em contato molecular. Se os eflúvios são de boa 
natureza, o corpo ressente uma impressão salutar; se são 
maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e 
enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens 
físicas; não é outra a causa de certas enfermidades.

Os meios onde superabundam os maus Espíritos são, 
pois, impregnados de maus fluidos que o encarnado 
absorve pelos poros perispiríticos, como absorve pelos 
poros do corpo os miasmas pestilenciais.

Mas, do mesmo modo que há radiações sonoras, 
harmoniosas ou dissonantes, também há pensamentos 
harmônicos ou discordantes. Se o conjunto é 
harmonioso, agradável é a impressão; penosa, se aquele 
é discordante. Ora, para isso, não se faz mister que o 
pensamento se exteriorize por palavras; quer ele se 
externe, quer não, a irradiação existe sempre.

Tal a causa da satisfação que se experimenta numa 
reunião simpática, animada de pensamentos bons e 
benévolos. Envolve-a uma como salubre atmosfera 
moral, onde se respira à vontade; sai-se reconfortado 
dali, porque impregnado de salutares eflúvios fluídicos. 
Basta, porém, que se lhe misturem alguns pensamentos 
maus, para produzirem o efeito de uma corrente de ar 
gelado num meio tépido, ou o de uma nota desafinada 
num concerto. Desse modo também se explica a 
ansiedade, o indefinível mal-estar que se experimenta 
numa reunião antipática, onde malévolos pensamentos 

provocam correntes de fluido nauseabundo.

19. Assim se explicam os efeitos que se produzem nos 
lugares de reunião. Uma assembleia é um foco de 
irradiação de pensamentos diversos. É como uma 
orquestra, um coro de pensamentos, onde cada um emite 
uma nota. Resulta daí uma multiplicidade de correntes e 
de eflúvios fluídicos cuja impressão cada um recebe pelo 
sentido espiritual, como num coro musical cada um 
recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição.

20. O pensamento, portanto, produz uma espécie de 
efeito físico que reage sobre o moral, fato este que só o 
Espiritismo podia tornar compreensível. O homem o 
sente instintivamente, visto que procura as reuniões 
homogêneas e simpáticas, onde sabe que pode haurir 
novas forças morais, podendo-se dizer que, em tais 
reuniões, ele recupera as perdas fluídicas que sofre todos 
os dias pela irradiação do pensamento, como recupera, 
por meio dos alimentos, as perdas do corpo material. É 
que, com efeito, o pensamento é uma emissão que 
ocasiona perda real de fluidos espirituais e, 
conseguintemente, de fluidos materiais, de maneira tal 
que o homem precisa retemperar-se com os eflúvios que 
recebe do exterior.

Quando se diz que um médico opera a cura de um 
doente, por meio de boas palavras, enuncia-se uma 
verdade absoluta, pois que um pensamento bondoso traz 
consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico, 
tanto quanto sobre o moral.

As moscas são atraídas pelos focos de corrupção; 
destruídos esses focos, elas desaparecerão. Os maus 
Espíritos, igualmente, vão para onde o mal os atrai; 
eliminado o mal, eles se afastarão. Os Espíritos 
realmente bons, encarnados ou desencarnados, nada 
têm que temer da influência dos maus.

21. Dir-se-á que se podem evitar os homens 
sabidamente mal-intencionados. É fora de dúvida; mas, 
como fugiremos à influência dos maus Espíritos que 
pululam em torno de nós e por toda parte se insinuam, 
sem serem vistos?

Que se faz quando está viciado o ar? Procede-se ao seu 
saneamento, cuida-se de depurá-lo, destruindo o foco 
dos miasmas, expelindo os eflúvios malsãos, por meio 
de mais fortes correntes de ar salubre. À invasão, pois, 
dos maus fluidos, cumpre se oponham os fluidos bons e, 
como cada um tem no seu próprio perispírito uma fonte 
fluídica permanente, todos trazem consigo o remédio 
aplicável. Trata-se apenas de purificar essa fonte e de lhe 
dar qualidades tais, que se constitua para as más 
influências um repulsor, em vez de ser uma força 
atrativa. O perispírito, portanto, é uma couraça a que se 
deve dar a melhor têmpera possível. Ora, como as suas 
qualidades guardam relação com as da alma, importa se 
trabalhe por melhorá-la, pois que são as imperfeições da 
alma que atraem os Espíritos maus.

KARDEC, Allan. A Gênese; tradução de Guillon Ribeiro. 

Brasília: FEB, 2014.

O meio é muito simples, porque depende da vontade do 
homem, que traz consigo o necessário preservativo. Os 
fluidos se combinam pela semelhança de suas naturezas; 
os dessemelhantes se repelem; há incompatibilidade 
entre os bons e os maus fluidos, como entre o óleo e a 
água.

CARNAVAL? 

Fonte: Pixabay
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Alguns, como os ectoparasitas temporários, procedem à semelhança dos mosquitos e dos 
ácaros, absorvendo as emanações vitais dos encarnados que com eles se harmonizam, 
aqui e ali; mas outros muitos, quais endoparasitas conscientes, após se inteirarem dos 
pontos vulneráveis de suas vítimas, segregam sobre elas determinados produtos, filiados 
ao quimismo do espírito, e que podemos nomear como simpatinas e aglutininas mentais, 
produtos esses que, sub-repticiamente, lhes modificam a essência dos próprios 
pensamentos a verterem, contínuos, dos fulcros energéticos do tálamo, no diencéfalo.

“Parasitas ovóides”

Nessas condições, o obsessor ou parasita espiritual pode ser comparado, de certo modo, à 

Sacculina carcini, que, provida de órgãos perfeitamente diferenciados na fase de vida 
livre, enraizasse, depois, nos tecidos do crustáceo hospedador, perdendo as 
características morfológicas primitivas para converter-se em massa celular parasitária.

E ainda muitos outros, imobilizados nas paixões egoísticas desse ou daquele teor, 
descansam em pesado monoideísmo, ao pé dos encarnados, de cuja presença não se 
sentem capazes de afastar-se.

Muitos acometem os adversários que ainda se entrosam no corpo terrestre, empolgando-
lhes a imaginação com formas mentais monstruosas, operando perturbações que 
podemos classificar como “infecções fluídicas” e que determinam o colapso cerebral com 
arrasadora loucura.

Estabelecida essa operação de ajuste, que os desencarnados e encarnados, 
comprometidos em aviltamento mútuo, realizam em franco automatismo, à maneira dos 
animais em absoluto primitivismo nas linhas da Natureza, os verdugos comumente 
senhoreiam os neurônios do hipotálamo, acentuando a própria dominação sobre o feixe 
amielínico que o liga ao córtex frontal, controlando as estações sensíveis do centro 
coronário que aí se fixam para o governo das excitações, e produzem nas suas vítimas, 
quando contrariados em seus desígnios, inibições de funções viscerais diversas, mediante 
influência mecânica sobre o simpático e o parassimpático. Tais manobras, em processos 
intrincados de vampirismo, prestigiam o regime de medo ou de guerra nervosa nas 
criaturas de que se vingam, alterando-lhes a tela psíquica ou impondo prejuízos 
constantes aos tecidos somáticos.

 “Infecções fluídicas”

No tocante à criatura humana, o obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima, em 
perfeita simbiose mórbida, absorvendo-lhe as forças psíquicas, situação essa que, em 
muitos casos, se prolonga para além da morte física do hospedeiro, conforme a natureza e 
a extensão dos compromissos morais entre credor e devedor.

Inúmeros infelizes, obstinados na idéia de fazerem justiça pelas próprias mãos ou 
confiados a vicioso apego, quando desafivelados do carro físico, envolvem sutilmente 
aqueles que se lhes fazem objeto da calculada atenção e, auto-hipnotizados por imagens 
de afetividade ou desforço, infinitamente repetidas por eles próprios, acabam em 
deplorável fixação monoideística, fora das noções de espaço e tempo, acusando, passo a 
passo, enormes transformações na morfologia do veículo espiritual, porquanto, de órgãos 
psicossomáticos retraídos, por falta de função, assemelham-se a ovóides, vinculados às 
próprias vítimas que, de modo geral, lhes aceitam, mecanicamente, a influenciação, à 
face dos pensamentos de remorso ou arrependimento tardio, ódio voraz ou egoísmo 
exigente que alimentam no próprio cérebro, através de ondas mentais incessantes.

A ação do bem genuíno, com a quebra voluntária de nossos sentimentos inferiores, 
produz vigorosos fatores de transformação sobre aqueles que nos observam, 
notadamente naqueles que se nos agregam à existência, influenciando-nos a atmosfera 
espiritual, de vez que as nossas demonstrações de fraternidade inspiram nos outros 
pensamentos edificantes e amigos que, em circuitos sucessivos ou contínuas ondulações 
de energia renovados, modificam nos desafetos mais acirrados qualquer disposição hostil 
a nosso respeito.

Terapêutica do parasitismo da alma

Importa, no entanto, observar que todos os sofrimentos e corrigendas a que nos referimos 
estão conjugados para as consciências encarnadas ou não, dentro da lei de ação e reação 
que a cada um confere hoje o equilíbrio ou o desequilíbrio, por suas obras de ontem, 
reconhecendo-se também que assim como existem medidas terapêuticas contra o 
parasitismo no mundo orgânico, qualquer criatura encontra, na aplicação viva do bem, 
eficiente remédio contra o parasitismo da alma.

Não bastará, porém, a palavra que ajude e a oração que ilumina. O hospedeiro de 
influências inquietantes que, por suas aflições na existência carnal, pode avaliar da 
qualidade e extensão das próprias dívidas, precisará do próprio exemplo, no serviço do 
amor puro aos semelhantes, com educação e sublimação de si mesmo, porque só o 
exemplo é suficientemente forte para renovar e reajustar.

É que, em nos reparando transfigurados para o melhor, os nossos adversários igualmente 
se desarmam para o mal, compreendendo, por fim, que só o bem será, perante Deus, o 
nosso caminho de liberdade e vida.

Ninguém necessita, portanto, aguardar reencarnações futuras, entretecidas de dor e 
lágrimas, em ligações expiatórias, para diligenciar a paz com os inimigos trazidos do 
pretérito, porque, pelo devotamento ao próximo e pela humildade realmente praticada e 
sentida, é possível valorizar nossa frase e santificar nossa prece, atraindo simpatias 
valiosas, com intervenções providenciais, em nosso favor.

XAVIER, Francisco Cândido. Evolução em Dois Mundos/ Pelo espírito André Luiz; [psicografado por] 

Francisco Cândido Xavier. 27. ed. Brasília: FEB, 2019.

Av. Monsenhor Antonio Sampaio,2045.Dirceu.
Parnaíba - PI

86 3323 7523

No tocante à criatura humana, o obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima, em perfeita simbio-

se mórbida, absorvendo-lhe as forças psíquicas, situação essa que, em muitos casos, se prolonga para 

além da morte física do hospedeiro, conforme a natureza e a extensão dos compromissos morais entre 

credor e devedor.

Fonte: Pixabay
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EU 
QUERO 
AJUDAR!

Ÿ Descartáveis(copos, talheres,pratos);

Ÿ Alimentos;

Doe:

Ÿ Itens para brechó em bom estado (roupas, 
calçados, acessórios);

Ÿ Materiais de limpeza;

Ÿ Livros espíritas.

Agência: 0023-X

Centro Espírita Caridade e Fé

Colabore financeiramente:

Banco do Brasil

Conta Corrente: 100.000-4

Foto: Freepik

FESTAS

Sempre que possível, além da sua quota de participação 
num ato festivo, com fins assistenciais, é importante que 
você coopere na venda de, pelos menos, cinco ingressos, 
no campo de seus amigos, a benefício do empreendimen-
to.

odos os motivos para festas dignas são respeitá-Tveis, entretanto, a caridade é a mais elevada de 
todas as razões para qualquer festa digna.

Ninguém há que não possa pagar pequena parcela para a 
realização dessa ou daquela empresa festiva, destinada à 
sustentação das boas obras.

Mesmo que não possa comparecer numa festa de carida-
de, não deixe de prestar a sua contribuição.

Festejar dignamente, em torno da fraternidade humana, 
para ajudar o próximo, é uma das mais belas formas de 
auxílio.

Se você possui dons artísticos quanto puder, colabore, 
gratuitamente, no trabalho que se efetue, em auxílio ao 
próximo.

Conduza o empreendimento festivo, sob a sua responsa-
bilidade, para o melhor proveito, em matéria de educação 
e solidariedade que sempre se pode extrair do convívio 
social.

Aprendamos a não criticar a alegria dos outros.

Nos encontros esportivos, é melhor ficar à distância se 
você ainda não sabe perder.

XAVIER, Francisco Cândido. Sinal Verde/ Pelo espírito 

André Luiz; [psicografado por] Francisco Cândido Xavier. 

São Paulo: PETIT, 2004.

Nas comemorações de aniversário, nunca pergunte quan-
tos anos tem o aniversariante, nem vasculhe a significa-
ção das velas postas no bolo tradicional.

Se você não dança, não é aconselhável o seu compareci-
mento num baile.

Rua Samuel Santos, 284. Bairro São Francisco. Parnaíba -PI | 86 9 9559 1291

Livro�espírita:�luz�para�a�humanidade

Fonte: Freepik
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO CARIDADE E FÉ
/caridade e fé rádioismael.net caridadefe.org.br

(86) 3322 4340 | 9 9559 1291

Rua Samuel Santos, 284. B. São Francisco. Parnaíba-PI

NOTÍCIAS ESPÍRITAS

DEPEAS LANÇA NOVO EDITAL PARA 2020

 

A programação da Semana Espírita Chico Xavier é uma realização da 
União Municipal Espírita de Parnaíba, através das casas que a compõem, e 
conta com apoio da Federação Espírita Piauiense

A programação terá seu encerramento dia 03 de abril, às 19:30h, com a 
palestra de César Perri (SP), ex-Presidente da Feb e da USE-SP, abordando 
o tema “Chico Xavier: o homem, as obras e as repercussões”, tema homô-
nimo de seu livro, que na ocasião será lançado em nossa cidade. O auditó-
rio da UFDPar será o palco deste importante momento.
 

Neste 2020 a programação ocorrerá de 29 de março a 03 de abril e terá 
como tema central “O legado de Chico Xavier na contemporaneidade”.

Dia 29 de março, Francisca Portela abrirá a programação, no C. E. Carida-
de e Fé, às 18h, ministrando a palestra com o tema “O homem de Bem”. No 
dia 30, às 19:30h, será a vez de Antônio Rodrigues, no C. E. Perseverança 
no Bem, apresentar o tema “Humildade e Autoconhecimento: lições de 
Chico Xavier”. Na terça-feira, 31, também às 19:30h, Daniel Moreira 
falará sobre “4o anos de Chico Xavier em Parnaíba”, na sede do aniversa-
riante C. E. Chico Xavier. Dia 01 de abril, será o C. E. Semente Cristã 
quem receberá a todo o movimento espírita parnaibano, às 19:30h, onde 
ocorrerá a palestra “Chico Xavier e a educação do trabalhador espírita”, 
que será ministrada por Dora Rodrigues. No 02 de abril, data magna da 
semana por ser o natalício de Chico Xavier (02/04/1910), ocorrerá no C. E. 
Humberto de Campos, às 19:30h, o Sarau “Tributo a Chico Xavier”, com 
diversas apresentações artísticas organizadas pelas casas espíritas locais.

 

ugerida pelo médium e expositor espírita José Raul Teixeira, Squando esteve em Parnaíba no ido ano 2000, a Semana Espírita 
Chico Xavier destaca duas efemérides: o nascimento do médium 

mineiro e a fundação em Parnaíba do Centro Espírita que também leva o 
nome do “maior brasileiro de todos os tempos”.

UME PARNAÍBA LANÇA A 
PROGRAMAÇÃO DA XX 
SEMANA ESPÍRITA CHICO 
XAVIER

CARIDADE E FÉ ABRE TURMAS DE 
ESTUDOS ESPÍRITAS PARA TODAS AS 
IDADES

O resultado desta seleção será divulgado no site www.caridadefe.org.br e fixado no quadro de avisos do 
Centro Espírita Caridade e Fé.

 Centro Espírita Caridade e Fé através do seu Departamento de Estudos e Pesquisas Espíritas OAplicadas à Sociedade – Depeas, lança novo edital com as inscrições que selecionará candidatos 
para compor grupos de pesquisas que contemplam as áreas de Educação, Economia, Saúde e 

Justiça. 

A seleção será conduzida pela Coordenadora do Depeas e pelos Coordenadores Adjuntos de cada eixo de 
pesquisa. O processo se dará em duas etapas: a primeira corresponde ao prazo de inscrição e entrega do 
documental e a segunda, análise do curriculum vitae e/ou curriculum lattes. Será eliminado deste 
processo, o candidato que prestar informações falsas.

As inscrições podem ser realizadas entre os dias 01 a 28 de março, de segunda-feira a sexta-feira, das 15h 
às 19h, no Centro Espírita do Caridade e Fé. O candidato ou a dupla poderá se inscrever em dois eixos 
temáticos diferentes, como primeira e segunda opção de escolha. 

Por Tacyane Machado

NOVO EDITAL PARA PESQUISADORES

Os cursos são gratuitos, e voltados para frequentadores, colaboradores da casa espírita e pessoas que se 
interessam pelo estudo da doutrina espírita.

Atualmente, são disponibilizados os estudos das obras de André Luiz, Joanna de Ângelis, Manoel 
Philomeno de Miranda e Emmanuel; dos livros O Evangelho Segundo o Espiritismo, O Livro dos 
Espíritos, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita – Esde I e II, Estudo Aprofundado da Doutrina 
Espírita – Eade, Mediunidade Estudo e Prática – MEP I e II, Evangelização Infantil (0 a 11 anos), 
Evangelização da Juventude (12 a 17 anos) e Evangelização da Mocidade (18 a 28 anos).

om o objetivo de esclarecer, orientar e preparar o indivíduo à luz da Doutrina Espírita, o Centro CEspírita Caridade e Fé oferece nas sextas-feiras, sábados e domingos, estudos espíritas que 
contemplam todas as idades. As atividades facilitam a busca de conhecimento no aspecto 

religioso, científico e filosófico. 

Por Tacyane Machado

Foto: Eline FalcãoFoto: Eline Falcão


