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“(…) Todos vos, homens de fe e de boa vontade, trabalhai, portanto, com animo e zelo na grande obra da
regeneraçao, que colhereis pelo centuplo o grao que
houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos a luz!
Preparam pra si mesmos longos seculos de trevas e
deceçoes. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a
fonte de todas as suas alegrias! Terao de sofrer privaçoes muito mais numerosas do que os gozos de que
desfrutaram! Ai, sobretudo, dos egoístas! Nao acharao
quem os ajude a carregar o fardo de suas miserias.” LE, 1019

“O conhecimento liberta, mas a açao correta dignifica.
O conhecimento da confiança, no entanto a experiencia resulta da pratica daquilo que se sabe.

Sem duvida, o conhecimento e muito importante no processo de expansao do
intelecto, no entanto no que diz respeito a expansao da consciencia e dos sentimentos, somente o amor e possuidor do meio mais eficaz para facultar o exito.”
Entrega-te a Deus, Divaldo Franco/Joanna de Ângelis

Não cantes nem celebres a dor.
A dor basta-se a si mesma para atormentar quem a sente; canta e
celebra a alegria e a esperança.
Não cantes nem celebres a fealdade.
A fealdade basta-se a si mesma para ensombrar o semblante de
quem a aprecia; canta e celebra a Natureza, com seus odores e
sons, com suas cores e luz.
Enaltecendo o que é agradável e belo crias ondas de gratidão nas
almas que sensibilizas. Essa gratidão retorna a ti e tu, por tua vez
mais alegre e esperançoso, mais harmonizado com a Natureza e o
universo, melhor
e mais elevadamente
entoarás
cânticos de alegria e esperança,
de beleza e santidade.
E aquele que de
novo ouvir os
cantos e as celebrações inebriase de luz e de
amor e ergue os
olhos a Deus,
olhos até então
entumecidos dos
prantos da dor.
Destaca o que é
positivo. A dor
também a conheces e dela te elevas e com a tua
ação ajudas
a
que outros se elevem também.
Não é lamuriando-te com o lamuriento que o animas; compaixão
é tomar a dor do outro com a tua alegria e a tua esperança. E com
a tua fé.
Fazendo-o, cumpres a caridade.

A. Mota / aps

Evangelho no Lar
08/08 - “Jesus enviou estes doze, depois de lhes ter dado as seguintes instruções: Não sigais pelo
caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Ide primeiramente às ovelhas perdidas
da casa de Israel”. - Mt 10, 5-6
Não seguir pelo caminho dos gentios nem entrar em cidade de samaritanos significa não ser eu
ímpio nem idólatra, porque ovelhas perdidas são precisamente os ímpios e os idólatras. (Será que
idolatro o dinheiro, o poder, o sexo, a política, o futebol? Digno de louvor e adoração apenas
Deus. Portanto, cada coisa no seu lugar relativo.
Ah! e sou ímpio se sigo indiferente às necessidades e dores alheias.
15/08 - “Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para vos tornardes notados
por eles; de outro modo, não tereis nenhuma recompensa do vosso Pai que está no Céu”. - Mt 6, 1,
A ostentação no dar é vaidade, quando não orgulho, que pode ferir quem recebe. É querer mostrar que se tem e querer parecer generoso. Assim procedendo, tem-se o louvor dos homens mas
não a recompensa dos Céus, porque a caridade não se ufana, nem se envaidece.
Sei que é assim, mas… é assim que faço?
Lá no fundo, lá no fundo, quanto ainda de vaidade mascarada de humildade…
22/08 - “A lâmpada do corpo são os olhos; se os teus olhos estiverem sãos, todo o teu corpo andará iluminado. Se, porém, os teus olhos estiverem doentes, todo o teu corpo andará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas!” – Mt 6, 22-23
Quando olho, cobiço? Quando olho, invejo? Quando olho, julgo mal? Quando olho, odeio? Quando olho, só vejo defeitos? Que vejo eu quando olho?
Ai, quantas vezes aquilo que vejo quando olho mais não é que o reflexo daquilo que sou...!
E se eu vejo tudo negro, que luz me alumia?
29/08 - “Tomando a palavra, Jesus disse: «Não foram dez os que ficaram purificados? Onde estão
os outros nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro?” – Lc 17,
17-18
Dias houve em que me queixei de que Deus não me ouvia… Será que não me ouvia, ou será que
andava distraído e não via a Sua resposta nas pessoas e nas situações que iam surgindo na minha
vida e que eram, ou podiam ser, a solução dos meus problemas? E fui-lhe reconhecido a ponto de
merecer a Sua ajuda? Sempre agradecemos aos homens; e a Deus, a quem devemos a vida?
05/09 - “Dizia ainda: «O reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Quer esteja a dormir, quer se levante, de noite e de dia, a semente germina e cresce, sem ele saber como»”. Mc 4, 26-27
O reino de Deus é o amor e é a verdade. É o fim para que tende qualquer manifestação de vida,
porque é inexorável a lei do progresso que conduz a inteligência do átomo até ao arcanjo. A nossa situação evolutiva e a limitação imposta pela noção que temos do tempo não nos permite a
perceção imediata deste movimento. Mas ele existe. Olhemos para os que estão na nossa reta-

Na análise aos Evangelhos explicados pelo sr. Roustaing, análise publicada na Revista Espírita (junho de 1866), Kardec realça que o Cristo como agenere é a base sobre a qual
Roustaing se apoia para a explicação de todos os factos extraordinários ou miraculosos da
vida de Jesus, mas que se essa teoria um dia fosse reconhecida como errónea todo o edifício desabaria, por lhe faltar a base.
O princípio de Allan Kardec “consiste em regular nossa marcha pelo desenvolvimento
da opinião”; o critério “está na concordância universal, corroborada por uma lógica rigorosa,
para as coisas que não podemos controlar com os próprios olhos”.
Realça: “Para nós a opinião de um Espírito, seja qual for o nome que traga, tem apenas o valor de uma opinião individual. De que nos serviria dar prematuramente uma doutrina
como verdade absoluta se, mais tarde, devesse ser combatida pela generalidade dos Espíritos?”
Assim, esta teoria, ou qualquer outra, acrescentamos, até mais ampla confirmação
não pode ser considerada como parte integrante da Doutrina Espírita, afirma o Codificador.
“Quando tratarmos destas questões, fá-lo-emos categoricamente.”, asseverou. E
quando em janeiro de 1868 fez publicar “A Génese” estas questões estavam categoricamente tratadas.
Por via das dúvidas, remetemos então para o capítulo XV da obra atrás referida, itens
64, 65, 66 e 67, que não vamos aqui transcrever.
Como podemos verificar, o edifício construído por Roustaing desaba, por lhe faltar a
base. Não obstante, é livre cada um de continuar adepto daquela teoria, mas ela não é parte
integrante da Doutrina Espírita.
A. Pinho da Silva

Da imprensa
“Quase metade dos americanos acredita que Deus fez o homem com a sua forma atual de uma penada há 10 mil anos. De acordo com a célebre empresa de sondagens Gallup, 45% dos cidadãos das
terras de Tio Sam crê incondicionalmente na origem divina e que não houve qualquer evolução na
Natureza. O criacionismo já substitui a teoria da evolução nas disciplinas de Biologia nas escolas de
mais de 10 estados” - Tabu (Sol) 13.07. 2012

“Todas as teorias evolucionistas no orbe terrestre caminham para a aproximação com as verdades do Espiritismo, ao abraço final com a verdade suprema.” (F.C. Xavier / Emmanuel. O Consolador, questão 41)

Propriedades do Perispírito (1)
plasticidade
O perispírito é o eterno espelho da mente, moldando-se de acordo com o seu comando plasticizante, graças à porosidade que o carateriza.
densidade
O perispírito não deixa de ser matéria, ainda que de natureza quintessenciada. Como tal, apresenta uma certa densidade, que se relaciona com o grau de evolução da alma.
ponderabilidade
Sob o aspeto físico seria praticamente imponderável; não obstante, na dimensão espiritual cada
organização perispirítica tem o seu peso específico, que varia de acordo com a sua densidade,
ditada sobretudo pelo estado de moralidade do Espírito.
luminosidade
Por sua natureza, possui o Espírito uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo da
atividade e das qualidades da alma. A intensidade da luz está na razão da pureza do Espírito: as
menores imperfeições morais atenuam-na e enfraquecem-na.
penetrabilidade
A natureza etérea do perispírito permite ao Espírito – se presentes as necessárias condições mentais – atravessar qualquer barreira física.
visibilidade
O perispírito, em si, é completamente invisível aos olhos físicos. Não o é para os Espíritos.
corporeidade
O corpo perispirítico, resultante de um campo que a alma projeta, aglutinador de recursos da natureza terrestre, surge como uma estrutura, por assim dizer, quase material, a instrumentá-la.
tangibilidade
O perispírito, com o suporte ectoplásmico que lhe dê expressão física, pode tornar-se materialmente tangível, no todo ou em parte, pois, tocando no corpo ectoplásmico toca-se no perispírito
que o sustenta.
sensibilidade global
Livre das peias somaticas, a percepçao do meio que o envolve ja nao depende dos canais nervosos materiais, acontecendo como um registo global do perispírito, ou seja, uma percepçao
que o Espírito realiza com todo o seu ser.
Continua próximo número

ACEITAR-SE – 1º PASSO PARA A MUDANÇA
“O

homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida
terrestre…”
“…contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses
e das deceções que experimenta; ele haure nisso uma calma e uma resignação…” (ESE cap. V, item
13.)

Quando resolvemos iniciar a nossa mudança ou transformação
interior, temos logo à partida uma condição especial e indispensável;
aceitarmo-nos como realmente somos no momento; aceitarmos a
nossa realidade espiritual ou evolutiva, pois só conseguiremos modificar seja o que for que esteja menos bem em nós, se primeiro a virmos claramente e a admitirmos sem rodeios ou máscaras.
Quantas e quantas vezes fantasiamos o que poderíamos ser, ou
imaginamo-nos outra pessoa a viver em outro local com uma vida
diferente, desgastando dessa forma enorme quantidade de energia,
carregando desse modo uma série de máscaras, constantemente,
como se fossem coisas permanentes, impedindo-nos assim de ter um
bom contato com o presente e sua realidade.
Quando não aceitamos a nossa realidade, criamos quase sempre uma estrutura mental de defesa. Reagimos com “atitudes de negação”, que na verdade são apenas molas para abrandar os golpes
contra a nossa alma, que não quer ou não está ainda preparada para
enfrentar a sua realidade. São considerados fenómenos psicológicos
de “reação natural e instintiva” e usamo-los na dor, nos conflitos,
mudanças e perdas e que naquele momento nos alivia dos abalos da
vida até conseguirmos reunir forças e uma vontade forte para aceitar
e enfrentá-los no futuro.
Não negamos muitas vezes por sermos teimosos, como pensam
alguns; nem sequer estamos mentindo para nós próprios. Aliás
“negar não é mentir”, mas não se permitir “tomar consciência” da realidade em causa.
Esse mecanismo de defesa pode servir-nos durante algum tempo mas se não o vencemos pela
vontade, passa a impedir-nos de crescer verdadeiramente, danificando profundamente os anseios da
nossa alma que grita por elevação e progresso.
Devemos no entanto ter muita atenção quando resolvemos aceitar-nos, refletindo bem no que
fazemos, porque aceitar não é adaptar-nos a um modo conformista e triste de como tudo vem acontecendo, nem suportar ou admitir qualquer tipo de desrespeito ou abuso à nossa pessoa, nem é render-se
ou conformar-se a tudo e que nada mais importa.

Quando resolvemos aceitar-nos, conscientes do
que isso é e representa verdadeiramente para a nossa
mudança e evolução interior, inicia-se o fim da rivalidade para com nós próprios e, a partir daí, ficamos do
lado da nossa realidade para trabalhá-la e não para
combate-la.
Aceitar-se é ter a capacidade e a coragem necessárias para admitir realidades, avaliar acontecimentos
e promover as necessárias mudanças, solucionando
assim os nossos conflitos existenciais, caminhando firmes e autónomos para conseguir atingir os objetivos
que pretendemos ou aos quais nos propusemos.
Como diz o excerto inicial, “o homem pode
abrandar ou aumentar a amargura das suas provas
pela maneira que encara a vida terrestre”. Aceitar-se é começar a “encarar” as circunstâncias da vida, para que a “força do progresso” encontre espaços e não limites na alma até então restrita, pois a vida na
Terra não é mais do que o exercício de nos relacionarmos com nós próprios e com os que vivem no mesmo contexto social para podermos crescer espiritualmente.
Aceitar é ainda saber ouvir calmamente as sugestões do mundo, prestando atenção aos ensinamentos que vão surgindo e admitindo ao mesmo tempo a maneira de ser dos outros, respeitando-nos a nós
mesmos sendo como na realidade somos, e fazendo o que acharmos mais adequado a nós próprios para
que possamos melhorar sempre.
Quanto àqueles que já tomaram à mais tempo essa decisão, podemos reconhece-los pelas características de serenidade, firmeza e equilíbrio, à qual se soma o estímulo que possuem de senso de justiça,
pois vêm a vida através do prisma da eternidade. Essas pessoas com este potencial já aprenderam a respeitar os mecanismos da vida, acumulando as experiências necessárias ao seu amadurecimento e desenvolvimento espiritual.
Na realidade fazer grandes mudanças em nós,
quando trazemos na bagagem séculos de pensamentos
e sentimentos mais voltados aos prazeres e desejos físicos, à vaidade e poder, ou melhor, a um gigantesco
egoísmo, torna-se esta decisão do tamanho das
“montanhas” que o Cristo dizia que poderíamos mover
se tivéssemos nem que fosse “a fé do tamanho de um
grão de mostarda”. Pela vontade forte podemos iniciar a
nossa mudança:, ao fazê-lo, atraímos de imediato a humildade, e a partir daí muitas outras virtudes virão, incluindo a fé, que a cada dia será mais forte e racional.

Arlindo Pinho

Vindos de Januária - 3
Romance mediúnico
João de Siena (1800 - 1878) / A. Pinho da Silva
III

Dominada por uma qualquer força
que lhe era estranha (o ascendente moral),
Sebinho uma rara vez disse seu verdadeiro
Cães ladravam ao largo. De resto, o nome.
silêncio e o luar. Da mata, seu Monhé vinha
- Anamaria. Mas todo o mundo chade estar com Sebinho: as promessas, quanma-me Sebinho.
do nos convêm, facilmente nos convencem.
- Filhinha, que Deus te abençoe.
Mas, na verdade, seu Monhé estava
Quando quiseres aparece na Casa de Mariacomo que apaixonado e se não tivesse muPreta. Conheces?
lher em casa levaria Sebinho para viver consigo. Quer dizer, se conseguisse vencer a reSebinho conhecia. Primeiro pensasistência do respeito humano. O sentimento mento: não sou dessas. Segundo pensamenera de posse também e agora Sebinho já não to: sou dessas? Se não corou, pelo menos
podia nadar com Sericotico.
sentiu o calor e quis desembaraçar-se do
abraço. Cirinha percebeu-o e largou-a.
Sericotico à desconfiança havia juntado a certeza, sentiu a deceção, mas nada
- Conheço – e mal o disse afastou-se.
disse. Continuou a agir como se de nada
Cirinha comprimiu os lábios em apresoubesse e não fosse necessário haver motiensão com o que viu, sentindo.
vo para que Sebinho não mais nadasse.
O mundo, em si, já é pequeno. Januária ainda mais pequena é. Por isso, o encontro de Cirinha com Sebinho pouco teve
de fortuito. Sempre nos cruzamos com muita gente e bastante dela nossos olhos vendo
não vê. Mas dessa gente anónima pessoas
há que nos prendem e são por nós prendidas. As mais das vezes isto é mera simpatia
espiritual e fluídica; algumas, são o reconhecimento de seres com quem já nos cruzamos em outras existências.
Bom, Cirinha cruzou-se com Sebinho
e pousou-lhe o olhar perscrutador que a algumas pessoas incomodava, como foi o caso
de Sebinho, que logo baixou o seu, temendo
instintivamente ser devassada no íntimo da
alma. E o sexto-sentido, chamemos-lhe assim, de Cirinha viu ali um problema. Resoluta como sempre, pois segura nas intuições, parou, impondo com a vontade que
Sebinho parasse também. Sorriu-lhe abertamente. Com um braço enlaçou-a pelos ombros e com a outra mão afagou-lhe os cabelos.
- Como é seu nome, minha filha? – e
a entoação doce da voz amaciou por completo a alguma dureza do rosto.

Enquanto isto, bem longe dali, no hemisfério norte, um velho agonizava. Ouvia
vozes que falavam numa ida a Rovaniemi,
mas outras falavam de coisas quer passadas, quer desconhecidas. Também as caras
eram estranhas, esquisitas. Sentia-se febril
e confuso. E uma angústia tomava-lhe conta
do coração. Desconfiava que no más allá,
como dizem os de língua espanhola, não iria
ser recebido com pompa e circunstância.
Estava com medo, sim. Só que o arrependimento chegava tarde, pois que agora já não
havia tempo para um novo recomeço. Ou
melhor, o perdão viria com uma nova oportunidade, mas ainda não se sabia quando, e
ele próprio não sabia minimamente que o
perdão se manifestava em novas oportunidades. Via todos os erros e estava com muito medo de ir a juízo e não ser perdoado.
Ignorava que teria de ser ele próprio a perdoar-se, mas sabê-lo iria, naquele momento,
dar no mesmo, porque a consciência é que
era o juiz, e esta não estava em condições de
o aliviar. Quando o número de inimigos anda meio por meio com o de amigos, é de não
estar tranquilo.

IV
Temos andado a chamar Sericotico ao
Sericotico, mas todo o mundo de Januária o
chama de Tico, e para a mãe (sempre. Exceto
quando faz asneiras, porque Tico também faz
asneiras) e para Sebinho (algumas vezes) é ainda Tiquinho.
É interessante que olhamos para Tiquinho e vemos a figura de um rapagão: facilmente o vemos no corpo espiritual passado; a dificuldade é vê-lo no corpo físico, carnal, da atualidade.

na-se ao rio e não a qualquer velho. É assim
tratado nesse carinho por ser uma espécie de
Nilo lá da região, que além de tudo fertilizar
permite uma excelente navegação a vapor e um
porto para escoar a cana-de-açúcar e seus derivados. E assim, agora, também já se sabe de
que vive Januária. Resta acrescentar que a boa
qualidade da “pinga” tem a ver com a composição calcária da terra e com os alagamentos que
o velho Chico provoca. Por isso também a denominação original de “Brejo”, que significa
precisamente “terrenos inundados, alagalos…”. Por aí.

E a partir de agora adotamos indiferenE como não podemos iludir a questão do
temente os diminutivos Tico e Tiquinho.
catolicismo, não podemos passar em claro a
igreja de Nossa Senhora do Rosário, que sendo
uma joia do barroco mineiro diz sobretudo bem
Tem grutas em Januária e Tico conhece- dessa fação que julga louvar a Deus com temas todas. (Todas, é uma maneira de dizer)
plos materiais e espiritualizar os homens com
cultos formais, revestindo de aspetos exteriores
de religião a inexistência de religiosidade inteCuriosa é também a história do nome da rior, lá bem no coração.
cidade.
Uma das versões, a não oficial, remete
para uma escrava fugida do cativeiro. Aquilo
então era Brejo do Salgado e ela ali estabeleceu
-se a comerciar. E o comércio, melhor dizendo,
o cururu (contrabando) fez crescer o povoado,
e quando chegou a Brejo do Amparo já era conhecido como as terras da velha Januária.
Quando passou a cidade homónima, no primeiro terço do século XIX, a homenageada não
é a velha escrava negra, porque mal parecia,
mas a filha e irmã dos imperadores Pedro I e
Pedro II, não cuidando de saber os crentes na
artificialidade que as princesas são também
elas, as mais das vezes, escravas do palmo de
adulto de nomes e sobrenomes. Mas está bem.

E existindo a igreja de Nossa Senhora do
Rosário e existindo Cirinha, é natural que esta
frequentemente se encontre naquela, em horas
de mais ninguém, porque Cirinha é mulher de
fé, tem mediunidade, e lá na igreja, sobretudo
lá, vê coisas. Ama a mãe de Jesus como Senhora do Rosário, e não faz mal que acredite
que é a ela mesma que vê, porque não conta a
ninguém nem se envaidece. Perdão, conta a
Jandira, mas continua sem envaidecer-se.

Cirinha tem uma história que nem ela
sabe muito bem (a bênção do esquecimento é
para todos). Já dissemos atrás que tinha andado no garimpo, em outro tempo – mas essa é a
Gostávamos era de saber se essa escra- parte, em si mesma, anódina. Mas como o
va negra à agora urbe já voltou e sob que rou- “criminoso volta ao lugar do crime” e como anda agora numa verdadeira luta em defesa da
pagem.
vida, falhou nessa área, sem dúvida.
Cada um tem de reconstruir o que deitou abaixo; cada um tem de compor o que estragou; cada um tem de ressarcir quem prejudicou. Assim é que está certo. Era bom, no
sentido de cómodo, fácil, que outros pagassem
Toda a gente precisa de Deus como o por nós as dívidas, mas também não íamos
absoluto do espírito, mas muitos de nós ainda gostar de pagar as dívidas alheias – a não ser
nos detemos nas pseudo conquistas do espírito pelo subterfúgio das rezas encomendadas e pagas a César. Ilusão, mera ilusão.
pelas substâncias psicoativas.
Ah!, e quando referimos que o pai de Sebinho era dado à cachaça não se estranhe minimamente, porque a melhor cachaça do Brasil
é de Januária e toma-se ao desjejum.

É natural que Cirinha regresse mais vezes à mesma tarefa, com o respetivo acervo de
Devemos ainda esclarecer que se sur- suor e ainda lágrimas, porque comummente
girem expressões tipo “Velho Chico”, tal desti- vamos pagando a Deus, à Lei, em suaves pres-

e depois vamos amando e continuando.

missíveis a entrelaçarem-se umas nas outras,
a formarem uma como que rede de pescador,
em que uma ponta se puxada tem reflexo em
Reparem: dissemos mesma tarefa, não toda ela…
dissemos mesmo local, pese embora isso possa
acontecer.
Jacira, Jacira…
Hoje aqui, amanhã ali… Mas sempre o
indivíduo, com sua história própria, pessoal,
intransmissível.
continua
E as várias histórias pessoais e intrans-

O desejo, que tem?
Tem garras que prendem?
Tem asas que libertam?
Versos de certeza que tem
Que libertam para que voe
E da base do desejo
Chegue ao cume do amor.
Mas é tão lá alto o cimo!
Alta montanha, alta montanha,
Quantos dias para te subir!...
Anna / aps

Meu coração: fonte que corre
No silêncio da noite e rumoreja.
Em momentos de depressão e tristeza
Toma o fio d’água a forma de lágrimas:
Almas sensíveis. (Outros dirão:
Mulheres, pobres carpideiras Ignorando ou esquecendo
Que todos o foram ou serão.)
Meu coração, a noite em busca de luz.
O amor.
Anna / aps

A música desperta na alma impressões de arte e
de beleza que são a alegria e a recompensa dos
espíritos puros, uma participação na vida divina
em seus encantos e seus êxtases.

A música, melhor que a palavra, representa o movimento, que é uma das leis da vida; eis porque a
música é a própria voz do mundo superior.

À 5ª edição o Festival de Música adota a designação Festival de Música e Arte Espírita. É
um passo em frente no propósito de crescimento, dando maior abrangência a este evento
que se consolida no panorama espírita português. Cabe ao DEpA – Divulgação Espírita
pela Arte (grupo de arte da União Espírita da Região de Aveiro) a responsabilidade de
inaugurar esta componente.
Mas há mais novidades: a partir de agora passa a haver espaço de reflexão em torno da
arte e espiritismo. Assim é que o Paulo Fregedo vai apresentar a comunicação
“Importância da música na evolução do Espírito” e a Ana Carina Quental a comunicação
“Importância da música na reunião espírita”.
Quanto à música propriamente dita, teremos o Cavatina, representando a entidade organizadora, Associação Cultural e Beneficente Mudança Interior; o Coro e Grupo de Música
da União Espírita da Região de Lisboa; das Caldas da Rainha, do Centro de Cultura Espírita, vêm o João Paulo e a Filomena Lencastre; e de Águeda, da Associação Espírita
Consolação e Vida, o Luténio e a Isabela Faria.
Na sequência de homenagens singelas a personalidades do MEP, cabe este ano a vez a
Maria O’Neill.
Este Festival será no dia 22 de Setembro, no Centro Cultural de Macieira de Cambra, Vale de Cambra, com início às 21 horas.

NOTICIÁRIO DE JULHO
Dia 7: seminário “O Passe”.
Conduzido pelo dirigente da ACBMI António Pinho da Silva, foi dividido em 4 módulos:


O Passe (o que é o passe; o que é ser passista;
como atua; para que é necessário; que benefícios; o que é uma água fluidificada...)



Centros de Força



Fluidos



Perispírito (propriedades)

