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  (...)(...)  Não podemos esquecer de que Não podemos esquecer de que 
aqueles que se reúnem para um labor aqueles que se reúnem para um labor 

dessa ordem não o fazem por dessa ordem não o fazem por 
casualidade.casualidade.

Suely Cardas SchubertSuely Cardas Schubert



Laço Forte: Laço Forte: os adeptos que percebem o os adeptos que percebem o 

objetivo moral, o compreendem e o objetivo moral, o compreendem e o aplicam a aplicam a 
si mesmos.si mesmos.

Das Reuniões das Sociedades EspíritasDas Reuniões das Sociedades Espíritas

O Livro dos Médiuns - Cap. XXIX - itens item 324 a 350O Livro dos Médiuns - Cap. XXIX - itens item 324 a 350

Não só viável, mas indissolúvel: Não só viável, mas indissolúvel: 
confiança mútua, propósito de se instruir, confiança mútua, propósito de se instruir, 

recíproca benevolência.recíproca benevolência.



          Uma reunião é um Uma reunião é um ser coletivoser coletivo, , 

cujas qualidades e propriedades cujas qualidades e propriedades 

são a resultante das de seus são a resultante das de seus 

membros e formam como que membros e formam como que um um 

feixefeixe. . 

     Ora, este feixe tanto      Ora, este feixe tanto mais forçamais força  

terá, quanto mais terá, quanto mais homogêneohomogêneo for. for.  

SINTONIA - FEIXE DE VARASSINTONIA - FEIXE DE VARAS

(O Livro dos Médiuns - item 331)(O Livro dos Médiuns - item 331)



 Dificuldades 



  A síndrome 
dos 

melindres 
Jerri R Almeira - A Convivência na Casa Espírita - p.47Jerri R Almeira - A Convivência na Casa Espírita - p.47



A exaltação da personalidade leva o A exaltação da personalidade leva o 

homem a considerar-se acima dos homem a considerar-se acima dos 

outros. Julgando-se com direitos outros. Julgando-se com direitos 

superiores, melindra-se com o que quer superiores, melindra-se com o que quer 

que, a seu ver, constitua ofensa a seus que, a seu ver, constitua ofensa a seus 

direitos.direitos.

KARDEC, Allan. Obras Póstumas. 1ª Parte. O Egoísmo e o Orgulho 

  A síndrome dos melindres  (p. 47) 



Há, ainda, aqueles cuja susceptibilidade Há, ainda, aqueles cuja susceptibilidade 

é levada ao excesso; que se melindram é levada ao excesso; que se melindram 

com as mínimas coisas, mesmo com o com as mínimas coisas, mesmo com o 

lugar que lhes é destinado nas reuniões, lugar que lhes é destinado nas reuniões, 

se não os põem em evidência (...)se não os põem em evidência (...)

Discursos Pronunciados nas Reuniões Gerais dos Espíritas 
de Lyon e Bordeaux. p. 60. In. KARDEC, Allan. Viagem 

Espírita de 1862 e outras viagens de Kardec. 

  A síndrome dos melindres (p. 47) 



Vou me 
afastar da 
sociedade

Jerri R Almeida - A Convivência na Casa Espírita  (p. 63)Jerri R Almeida - A Convivência na Casa Espírita  (p. 63)



Quanto a ti, não podes nem deves te Quanto a ti, não podes nem deves te 

retirar. Contudo, não pretendemos retirar. Contudo, não pretendemos 

subjugar o teu livre-arbítrio; apenas subjugar o teu livre-arbítrio; apenas 

dizemos que a tua retirada seria um erro dizemos que a tua retirada seria um erro 

que um dia lamentarias...que um dia lamentarias...

Vou me afastar da sociedade (p. 63)(p. 63)

Discurso do Sr. Allan Kardec na Abertura do ano social. A 
1º. De junho de 1862. Revista Espírita – junho de 1862.



Se alguns de seus adeptos vierem a afastar-se, Se alguns de seus adeptos vierem a afastar-se, 

é que se acreditarão capazes de fazer coisa é que se acreditarão capazes de fazer coisa 

melhor; se realmente fizerem algo melhor, ela melhor; se realmente fizerem algo melhor, ela 

(a Doutrina) se esforçará por fazer outro (a Doutrina) se esforçará por fazer outro 

tanto; se fizerem coisa má, deixará que a tanto; se fizerem coisa má, deixará que a 

façam, certa de que, cedo ou tarde, o bem façam, certa de que, cedo ou tarde, o bem 

sobrepuja o mal e o que é verdadeiro sobrepuja o mal e o que é verdadeiro 

predomina sobre o que é falso. predomina sobre o que é falso. 

KARDEC, Allan. Obras Póstumas - Dos Cismas

Vou me afastar da sociedade (p. 63)(p. 63)



A causa mais comum de separatividade entre A causa mais comum de separatividade entre 

co-interessados é o conflito de interesses e a co-interessados é o conflito de interesses e a 

possibilidade de uns suplantarem os outros, possibilidade de uns suplantarem os outros, 

em proveito próprio. Esta causa não pode em proveito próprio. Esta causa não pode 

existir, no momento em que o prejuízo de um existir, no momento em que o prejuízo de um 

em nada aproveitará aos outros; desde que em nada aproveitará aos outros; desde que 

todos são solidários e somente podem perder, todos são solidários e somente podem perder, 

em vez de ganhar, com a desunião. em vez de ganhar, com a desunião. 

KARDEC, Allan. Obras Póstumas - Dos Cismas

Vou me afastar da sociedade (p. 63)(p. 63)



Antagonismos 



““Os antagonismo que não são mais Os antagonismo que não são mais 

do que efeito de orgulho do que efeito de orgulho 

superexcitado, só poderão superexcitado, só poderão 

prejudicar a causa, que uns e outros prejudicar a causa, que uns e outros 

pretendem defender.”pretendem defender.”

O Livro dos Médiuns - Rivalidades entre as Sociedades - item 348

Antagonismos 



Esses são os espíritas imperfeitos, alguns Esses são os espíritas imperfeitos, alguns 

dos quais ficam a meio caminho ou se dos quais ficam a meio caminho ou se 

afastam de seus irmãos em crença, afastam de seus irmãos em crença, 

porque recuam ante a obrigação de se porque recuam ante a obrigação de se 

reformarem, ou então guardam as suas reformarem, ou então guardam as suas 

simpatias para os que lhes compartilham simpatias para os que lhes compartilham 

das suas fraquezas ou das prevenções.das suas fraquezas ou das prevenções.

O Evangelho segundo o Espiritismo - cap. 17, item 4.

Antagonismos 



Intrigas 

Jerri R Almeida - A Convivência na Casa Espírita  (p. 43)Jerri R Almeida - A Convivência na Casa Espírita  (p. 43)



É, portanto, dever de todos os É, portanto, dever de todos os 

espíritas sinceros anular as espíritas sinceros anular as 

manobras da intriga que se possam manobras da intriga que se possam 

urdir, assim nos pequenos, como nos urdir, assim nos pequenos, como nos 

grande centros. grande centros. 

KARDEC, Allan. Obras Póstumas - Dos Cismas

Intrigas (p. 43)(p. 43)  



Minha medida de apreciação seria, Minha medida de apreciação seria, 

pois, a caridade, isto é, eu pois, a caridade, isto é, eu 

observaria aquele que falasse observaria aquele que falasse 

menos mal de seu adversário, que menos mal de seu adversário, que 

fosse mais moderado em suas fosse mais moderado em suas 

recriminações. recriminações. 
Discursos Pronunciados nas Reuniões Gerais dos Espíritas 

de Lyon e Bordeaux. p. 102. In. KARDEC, Allan. Viagem 
Espírita de 1862 e outras viagens de Kardec. 

Intrigas (p. 43)(p. 43)  



 Sobre os 
grupos 



Os grupos são indivíduos coletivos que devem Os grupos são indivíduos coletivos que devem 

viver em paz, como os indivíduos, se, realmente, viver em paz, como os indivíduos, se, realmente, 

são espíritas; são os batalhões da grande falange. são espíritas; são os batalhões da grande falange. 

[...] Aqui na Terra, onde ninguém é infalível, a [...] Aqui na Terra, onde ninguém é infalível, a 

indulgência recíproca é uma conseqüência do indulgência recíproca é uma conseqüência do 

princípio de caridade que nos leva a agir para com princípio de caridade que nos leva a agir para com 

os outros como gostaríamos que os outros os outros como gostaríamos que os outros 

agissem para conosco.agissem para conosco.

Discursos Pronunciados nas Reuniões Gerais dos Espíritas 
de Lyon e Bordeaux. p. 101. In. KARDEC, Allan. Viagem 

Espírita de 1862 e outras viagens de Kardec. 



“Conselhos 
que tenho a 

vos dar.”
Discursos Pronunciados nas Reuniões Gerais dos Espíritas 

de Lyon e Bordeaux. p. 102. In. KARDEC, Allan. Viagem 
Espírita de 1862 e outras viagens de Kardec. 



          A caridade e a fraternidadeA caridade e a fraternidade  – enfatiza o mestre –  – enfatiza o mestre – 
são reconhecidas por suas obras e não por palavras. são reconhecidas por suas obras e não por palavras. 
(...) é a pedra de toque com a qual identificamos a (...) é a pedra de toque com a qual identificamos a 
sinceridade dos sentimentos. sinceridade dos sentimentos. 

          E quando, em Espiritismo, se fala de caridade, E quando, em Espiritismo, se fala de caridade, 
sabemos que não se trata apenas daquela que dá, sabemos que não se trata apenas daquela que dá, 
mas também, e sobretudo, mas também, e sobretudo, da que esquece e perdoa, da que esquece e perdoa, 
que é benevolente e indulgente, que repudia todo que é benevolente e indulgente, que repudia todo 
sentimento de inveja e de rancor.sentimento de inveja e de rancor.  

          Toda reunião espírita que não for fundada no Toda reunião espírita que não for fundada no 
princípio  da verdadeira caridade, será mais nociva princípio  da verdadeira caridade, será mais nociva 
que útil à causa, porque tenderá a dividir, em vez de que útil à causa, porque tenderá a dividir, em vez de 
reunir. Allan Kardecreunir. Allan Kardec

WANTUIL, Zêus. Allan Kardec. Vol. II,  03. ed. FEB. p. 195.WANTUIL, Zêus. Allan Kardec. Vol. II,  03. ed. FEB. p. 195.



A Revolução 
da 

Convivência
Jerri R Almeida - A Convivência na Casa Espírita  (p. 103)Jerri R Almeida - A Convivência na Casa Espírita  (p. 103)



            Os bons espíritos que vos assistem vos Os bons espíritos que vos assistem vos 
dizem todos os dias as mesmas coisas, mas dizem todos os dias as mesmas coisas, mas 
julguei um dever apresentá-las em conjunto, julguei um dever apresentá-las em conjunto, 
para melhor ressaltar as suas consequências.   para melhor ressaltar as suas consequências.   

              Venho, pois, em nome deles, lembrar-vos Venho, pois, em nome deles, lembrar-vos 
a prática da grande lei de amor e de a prática da grande lei de amor e de 
fraternidade que em breve deverá reger o fraternidade que em breve deverá reger o 
mundo e nele fazer reinarem a paz e a mundo e nele fazer reinarem a paz e a 
concórdia, sob o estandarte da caridade para concórdia, sob o estandarte da caridade para 
com todos...com todos...

Discursos Pronunciados nas Reuniões Gerais dos Espíritas 
de Lyon e Bordeaux. p. 103-104. In. KARDEC, Allan. 

Viagem Espírita de 1862 e outras viagens de Kardec. 



...não nos furtemos de orientar, de ...não nos furtemos de orientar, de 

escrever, de pregar tudo o que se escrever, de pregar tudo o que se 

reporte ao bem, reporte ao bem, mas não esqueçamos mas não esqueçamos de de 

que o nosso engajamento, para ser que o nosso engajamento, para ser 

eficaz, exigirá que todo esse movimento eficaz, exigirá que todo esse movimento 

de renovação das nossas sociedades de renovação das nossas sociedades 

tenha começo onde tudo isso é mais tenha começo onde tudo isso é mais 

importante, dentro de cada um de nós.importante, dentro de cada um de nós.

Raul Teixeira (Mensagem do espírito Sebastião Affonso de 
Leão) -Ante o vigor do Espiritismo. Niterói-RJ: Frater, 

1998. p. 150-151.



      “       “ Demo-nos as mãos e ajudemo-Demo-nos as mãos e ajudemo-
nos; nos; esqueçamos as opiniões esqueçamos as opiniões 
contraditóriascontraditórias  (...) confiando no  (...) confiando no 
tempo , que é o grande enxugador tempo , que é o grande enxugador 
de lágrimas e a tudo corrige.” de lágrimas e a tudo corrige.” 

Bezerra de MenezesBezerra de Menezes  (Livro Aos Espíritas p. 35)(Livro Aos Espíritas p. 35)
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