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A FILOSOFIA DO RIO
Por Paulo Roberto Mattos da Silveira
Coordenador Geral do Serviço de Orientação Mediúnica (SOM) do Lar de Frei Luiz
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m rio é mais do que um simples acidente geográfico. Em sentido figurado, o rio é também
um filósofo a nos mostrar que a vida tem princípio, meio e fim, que, no seu percurso, os obstáculos
têm que ser contornados e que nela existe um objetivo a ser alcançado.
Um rio nasce de uma pequena fonte, geralmente
na montanha, e no seu curso em direção a planície, vai
aumentando em volume, largura, em profundidade e
extensão, até desembocar em um lago, em outro rio ou
em um oceano.
Nosso nascedouro também se faz a partir de uma
pequena fonte, germinada na intimidade do útero materno, e, ao alçarmos o voo terreno, começa o nosso
crescimento, não só físico, mas também espiritual. O
crescimento físico é inexorável, e o tempo se encarrega
de promovê-lo.
Já o crescimento espiritual é por nossa conta, fruto
de nossas atitudes, exteriorizadas através de palavras,
de pensamentos, de sentimentos e de ações. Este crescimento não tem tempo para acontecer e deve ser promovido a cada dia da nossa existência terrena.

dos, para fazer crescer as nossas margens de amadurecimento e sabedoria.
É por demais difundido que o amor e a justiça
de Deus não colocam em nosso caminho embaraços
e contrariedades que emperrem a nossa evolução
como espíritos encarnados. São transtornos que,
uma vez vencidos, dão um sentido para a nossa atual
reencarnação, pois aqui viemos para saldar dívidas
passadas, para adquirirmos experiências que irão
impedir a repetição de erros pretéritos, para evoluirmos espiritualmente minimizando ao máximo ou nos
livrando definitivamente das imperfeições que ainda
residem em nós.
Haverá um tempo futuro em que, à semelhança do rio, encontraremos um lago, um rio ou um
oceano no plano astral no qual despejaremos as
águas do nosso espírito, completamente isentas
de impurezas, o que permitirá que sejamos levados para novas experiências em outras paragens,
quem sabe renascendo em outro planeta, onde a
evolução espiritual esteja mais adiantada.

Assepsia constante

Mas, enquanto aqui estamos, lembremos do
que nos escreve Herculano Pires, no seu livro Obsessão, o passe, a doutrinação: “Tome conta de si
mesmo. Deus concedeu a jurisdição de si mesmo, é
você quem manda em você nos caminhos da vida.”
E Chico Xavier, em Mensagens de Paz de Chico Xavier, complementa: “Nem Jesus Cristo, quando veio
à Terra, se propôs resolver o problema particular de
alguém. Ele se limitou a nos ensinar o caminho, que
necessitamos palmilhar por nós mesmos.”
Dessa maneira, a exemplo do rio que tem na
Natureza a orientadora do seu caminho, sigamos
nossa trajetória com firme determinação, tendo em
mente as lições que o Mestre dos Mestres nos legou, sem nos importarmos com o que temos pela
frente, para que não sejamos estagnados pelo
medo e para que não deixemos de oferecer uma
água límpida e refrescante a quem estiver sedento
e dela necessitar para a sua sobrevivência harmônica neste nosso planeta. g

O rio não tem como impedir que o homem polua
suas águas. Mas nós, com a nossa vontade, podemos
nos manter livres da contaminação daquilo que existe
de ruim no meio ambiente e social onde estamos inseridos e, dessa maneira, alcançarmos o progresso espiritual que desejamos.
O rio, no seu trajeto rumo ao mar, encontra pedras,
declives, barreiras que tentam desviá-lo do caminho
ou, ao menos, impedir que a sua trajetória seja retilínea
e suave. Nesses casos, o rio desvia o seu curso, mas
não o seu trajeto, vai se adaptando aos acidentes que
a Natureza impõe. E o faz com sabedoria. Se existe um
declive, o rio cria uma bela cachoeira. Se uma pedra
obstaculiza o seu trajeto, ele a contorna e, dessa forma,
vai aumentando as suas margens.

Perseverança sempre

Assim também deve ser a caminhada terrena do
Homem. Nela, os obstáculos existem para serem venci-
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Reflexões espíritas sobre o Carnaval

P

rimeiro de tudo, o período precisa ser
vivenciado com a segurança do entendimento espírita de responsabilidade e bom
senso, como uma festa popular que ainda tem
lugar na escala evolutiva da Terra. Não cabe a
análise sob a ótica de proibições ou cerceamento de vontades. Todos somos livres para fazer as
escolhas que julgarmos convenientes. Porém,
não podemos nos esquecer de que igualmente
somos responsáveis, individual ou coletivamente, pelas opções definidas em nossa vida.
O Espiritismo não condena o Carnaval, mas,
também, não estimula suas festividades. Nesse
período são cometidos excessos de todos os
graus, com abusos e desregramentos no âmbito
do sexo, das drogas, da violência; exageros que
extravasam desequilíbrio e possibilitam a atuação de espíritos inferiores que se locupletam

com a alimentação de fluidos densos formadores de uma ambiência espiritual de baixo
teor vibratório.
O espírita verdadeiro pode e deve aproveitar o feriado prolongado para estudar, trabalhar,
ajudar aos outros e conectar-se com o Plano
Maior da Vida em elevada festividade espiritual
que nos faz bem, proporcionando real alegria e
plenitude ao Espírito imortal.

Lei de Sintonia
O Espiritismo nos esclarece que estamos
o tempo todo em companhia de uma inumerável legião de seres invisíveis, recebendo deles
boas e más influências, a depender da faixa de
sintonia em que nos encontremos. Essa massa
de espíritos cresce sobremaneira nos dias de

realização de festas pagãs, como é o Carnaval.
A literatura espírita (alguns articulistas da FEB
foram pesquisados) nos mostra que o culto à
carne evoca tudo o que desperta materialidade,
sensualidade, paixão e gozo. O forte apelo do
período que antecede, acompanha e sucede o
evento ao deus Mamon guarda íntima relação
com o conúbio de energias entre os dois planos
da vida, o físico e o extrafísico, alimentado pelos
participantes, “vivos de cá e de lá”, que se deleitam em intercâmbio de fluidos materialmente
imperceptíveis à maioria dos carnavalescos encarnados.
A seguir, algumas mensagens e coletânea
de textos para aguçarmos nosso discernimento
espiritual, mantendo-nos sempre na faixa vibracional da proteção, da perseverança no bem e
progresso.

Padre Zabeu
Queria também pedir, a todos vocês, a união;
e que nesses dias, em que essa vibração será terrível, sobre a Terra, vibração mundana, eu tenho
preocupação, viu, meu filho, com os médiuns dessa Casa, generalizando todos, que não se deixem
envolver pelo carnaval, procurem, àqueles que
têm condições, se afastarem, em meditação, às
dezoito horas, para estarem ligados uns com os
outros, pelo pensamento, procurando abstinência
do espirito, para que não venha sofrer, um duplo
ataque espiritual. Porque, com a chegada do milênio, as forças das trevas, estão tentando separar,
atacar os médiuns, desunir, desequilibrar. Vamos
orar muito, meus filhos, todos os médiuns dessa
Casa, não poderão se envolver nessas vibrações,
porque se assim fizerem vão se prejudicar, vamos
procurar nos afastar dessas vibrações.
(Mensagem de Padre Zabeu em reunião in-

Novo site
Visite-nos em

www.lardefreiluiz.org.br

terna do Grupo, dirigida por Ronaldo Luiz Gazolla,
então presidente do Lar de Frei Luiz, ocorrida em
1º de fevereiro de 1999).
Ainda nesta mesma reunião, ocorrida em 1º
de fevereiro de 1999, Luiz da Rocha Lima, que
também se manifestou naquela ocasião por mensagem, dando aos irmãos do Grupo algumas diretrizes necessárias àquele momento, ressaltou a
Ronaldo Luiz Gazolla, então presidente da Casa,
as dificuldades enormes em manifestar-se neste
período de Carnaval, devido às vibrações densas.
Rocha Lima - Hoje eu não posso ficar mais,
meu filho, porque a vibração se torna um pouco
difícil.
Ronaldo Gazolla - Densa. Não é?
Rocha Lima - Muito densa. Um dia eu vou
explicar sobre isso, agora que estou nessa di-

mensão, eu compreendo a dificuldade, pelos
pensamentos formados no mundo, que só vibra
e pensa nessas coisas, nessa festa, nessa verdadeira orgia, quando não deveria ser assim. O
Carnaval, essas vibrações, o povo parece que
se atrasa um pouco de tudo que estudou, tudo
que compreendeu, que tanto leu, viu, meu filho? E se entrega a essas vibrações... Então,
vamos orar, eu estou aqui todo o tempo, junto a
Frei Luiz, a Orlando, a Maura, Pizzani, Virgílio, a
minha querida companheira, também do nosso
lado e todos os companheiros que aqui estão,
esse lado de vibração, viu, meu filho?
Então vamos, meus irmãos, como o nosso
irmão Zabeu falou, cada vez mais, procurar, nessa Casa, a união de todos, a vibração positiva de
todos. Que Jesus esteja com todos vocês. Graças
a Deus!

Com alegria, comunicamos a vocês, amigos (as) queridos (as), que estamos com nosso site
reformulado e uma fanpage. O objetivo é, com responsabilidade, credibilidade, criatividade e dinamismo fortalecermos nossos laços, nossa interação. Tudo isso, com a segurança de acessarmos
canais oficiais de nossa Casa, assim como a Revista do Espiritismo (numa parceria junto ao MAP)
e o Jornal Lírio do Vale.
O Lar de Frei Luiz trabalha, com muito amor, disciplina e dedicação, no intuito de prover - com
constância e da melhor forma possível - o Pão Espiritual e o Pão Material. Em nosso renovado site
e em nossa recém-criada fanpage, que estão sendo aprimorados e estruturados, estaremos informando e divulgando todos os serviços de assistência espiritual e assistência social prestados, além
de eventos, lançamentos, notícias, palestras e atividades de nossa Casa.
Visite-nos em www.lardefreiluiz.org.br e www.facebook.com/lardefreiluiz

Emmanuel

Carlos A. Baccelli

Nenhum espírito equilibrado em face do
bom senso, que deve presidir a existência das
criaturas, pode fazer a apologia da loucura generalizada que adormece as consciências, nas
festas carnavalescas.

O Espiritismo nos esclarece que estamos o
tempo todo em companhia de uma inumerável
legião de seres invisíveis, recebendo deles boas
e más influências a depender da faixa de sintonia
em que nos encontremos. Essa massa de espíritos cresce sobremaneira nos dias de realização
de festas pagãs, como é o carnaval. Nessas ocasiões, como grande parte das pessoas se dá aos
exageros de toda sorte, as influências nefastas se
intensificam e muitos dos encarnados se deixam
dominar por espíritos maléficos, ocasionando os
tristes casos de violência criminosa, como os homicídios e suicídios, drogas lícitas e ilícitas, além
dos desvarios sexuais que levam à paternidade e
maternidade irresponsáveis, doenças sexualmente transmissíveis, abortos, etc.

É lamentável que, na época atual, quando
os conhecimentos novos felicitam a mentalidade
humana, fornecendo-lhe a chave maravilhosa dos
seus elevados destinos, descerrando-lhe as belezas e os objetivos sagrados da Vida, se verifiquem
excessos dessa natureza entre as sociedades que
se pavoneiam com o título de civilização. Enquanto
os trabalhos e as dores abençoadas, geralmente
incompreendidos pelos homens, lhes burilam o
caráter e os sentimentos, prodigalizando-lhes os
benefícios inapreciáveis do progresso espiritual, a
licenciosidade desses dias prejudiciais opera, nas
almas indecisas e necessitadas do amparo moral
dos outros espíritos mais esclarecidos, a revivescência de animalidades que só os longos aprendizados fazem desaparecer.
Há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo acesso das forças da treva nos corações e, às vezes, toda uma existência não basta
para realizar os reparos precisos de uma hora de
insânia e de esquecimento do dever.
(Trecho de mensagem psicografada pelo
médium Francisco Cândido Xavier em Julho de
1939 / Revista Internacional de Espiritismo, Janeiro de 2001.)

Mas, do mesmo modo como somos facilmente
dominados pelos maus espíritos, quando sintonizamos na mesma frequência de pensamento, também
obtemos, pelo mesmo processo, a ajuda dos bons,
àqueles que agem a nosso favor em nome de Jesus. Basta, para tanto, estarmos predispostos a suas
orientações, atentos ao aviso de “orar e vigiar” que o
Cristo nos deu há dois mil anos, através do cultivo de
atitudes salutares, como a prece e a prática da caridade desinteressada.

(Trecho do livro Mediunidade na Mocidade).

Bezerra de Menezes
O Carnaval, conforme os conceitos de Bezerra
de Menezes é festa que ainda guarda vestígios da
barbárie e do primitivismo que ainda reina entre
os encarnados, marcado pelas paixões do prazer
violento. Como nosso imperativo maior é a Lei de
Evolução, um dia tudo isso, todas essas manifestações ruidosas que marcam nosso estágio de inferioridade desaparecerão da Terra. Em seu lugar,
então, predominarão a alegria pura, a jovialidade,
a satisfação, o júbilo real, com o homem despertando para a beleza e a arte, sem agressão nem
promiscuidade.
Tudo depende do nosso pensamento e dos
nossos sentimentos. Se eles forem bons atrairemos boas companhias, mas se forem maus, atrairemos maus Espíritos.
Então, podemos concluir que, seria bom evitarmos, mas se não for possível, podemos nos divertir,
mas nos comportemos como cristãos seja lá onde
estivermos. ORAÇÃO e VIGILÂNCIA é a recomendação sempre atual. g

Programação (Reuniões Públicas)
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO

Quartas-feiras (a partir das 15h)

Domingos (8h)

Dep. Químicos (quinta-feira, 19h)

20, 27

24

21

24

28

25

2, 9, 16, 23, 30

6, 13

3, 10, 31

CURSO DE DOUTRINA ESPÍRITA (Prof.º Paulo Rezinski)
Salão Principal – às 2ª feiras, das 19h30min às 21h.

UMA PODEROSA ENERGIA
As reuniões públicas aqui no Lar de Frei Luiz
dinamizam trabalhos que recebem milhares de
pessoas amplamente necessitadas de ajuda. Ao
pisarmos o solo sagrado da Minicidade do Amor,
penetramos em campo vibracional dos mais poderosos, fato que nos possibilita sentir a paz
que o Mestre Jesus nos ofertou.
Assim, a poderosa energia que emitimos,
através do pensamento, contribui decisivamente para sustentação dos trabalhos dentro e fora
dos limites geográficos da Boiúna.
Através de pensamentos positivos, concentração e orações, produz-se então uma
psicosfera, que deve ser entendida como
qualidade da energia mental produzida em
um determinado ambiente, adequada e necessária aos trabalhos espirituais, pois as
partículas negativas provenientes das emoções e dos sentimentos destruidores são
neutralizadas com o natural fortalecimento
das partículas vivas de amor que passam a
predominar no ambiente mental no qual nos
encontramos.
Assim, torna-se necessário um comportamento mental de grande equilíbrio, para que
a ambiência ou a psicosfera seja tomada de
Luz. Nem sempre alcançamos a compreensão
dos atos destrutivos que cometemos com os

nossos pensamentos e palavras. Por isso Jesus pediu: vigiem e orem.
Quando nos colocamos em condição de
meditação e preces, sem conversas superficiais, que nada acrescentam, sem arrogância,
disputas e críticas, verticalizamos o nosso espírito e, como setas ao infinito, vamos ao encontro
da Luz Maior, que nos fortalece e nos protege.
Assim, fortalecemos os trabalhos espirituais
e contribuímos para as curas e, pelo socorro
àqueles que aqui chegam angustiados, sejam
eles encarnados ou desencarnados.
TODOS SOMOS PARTES INTEGRANTES
DO TODO. O LAR DE FREI LUIZ DEPENDE DE
CADA UM DE NÓS; DE NOSSA ATITUDE E
COMPROMISSO.
A Presidência e a Direção da Casa agradecem imensamente a todos que colaboraram
com a Obra ao longo do ano de 2015, seja através de doações materiais ou através da doação
de tempo, de voluntariado, sentimentos e propósitos. Contamos, para este ano de 2016, que
se inicia, novamente com a mão amiga, a força
e o auxílio, vitais, de todos vocês. E, desde já, o
nosso muito obrigado! g

Como ajudar nossa Obra?
n

DOANDO

Alimentos, produtos de limpeza e higiene,
material de construção, material de expediente,
material escolar, medicamentos e materiais de
enfermaria em geral, flores e plantas, e etc.
Roupas, acessórios, eletrodomésticos, móveis, eletroeletrônicos, equipamentos de informática, utensílios domésticos, brinquedos e etc.,
novos ou usados.
Você também pode ajudar doando qualquer
quantia, pessoalmente ou através de depósito em
uma de nossas contas:

n

- Banco Santander,
Ag.: 3724, Conta: 3002472-1
- Banco Itaú,
Ag.:6021, Conta: 21250-8
- Banco Bradesco,
Ag.: 3007-4, Conta: 299-2
- Banco do Brasil,
Ag.: 1579-2 Conta: 13283-7

Lar de Frei Luiz
Obra fundada por Luiz da Rocha Lima, “Eterno Presidente”.
Estrada da Boiúna, 1367 – Taquara, Jacarepaguá - Rio de Janeiro – RJ, Brasil.
CEP: 22723-021. Tel: (21) 3539-9550 Site: www.lardefreiluiz.org.br
Presidente: Wilson Vasconcelos Pinto
Diretor Espiritual: Nelson Duarte Junior

SENDO VOLUNTÁRIO

Trabalhando no nosso lar, ajudando nas atividades administrativas, sociais, ambulatoriais,
nas nossas cantinas, bazares, quiosque das flores,
central de doações, livraria, manutenção, cozinha,
oficinas de pequenos reparos e etc.
n

TELEFONES

Atendimento Espiritual: (21) 3539-9539
Atendimento Administrativo: (21) 3539-9550

O Jornal Lírio do Vale é uma publicação do Conselho Editorial e Médiuns do Lar
de Frei Luiz, sob a supervisão de todos os seus Dirigentes (encarnados e desencarnados).
Jornalista responsável: Felipe Jannuzzi MT/RJ 23.497.
Projeto Gráfico e Editoração Eletrônica: Visana Comunicação

