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EDITORIAL

V2OSK/UNSPLASH

Tempo de renovar a alma

Trazemos, junto a este opúsculo da verdade,
nova coluna, a fim de oferecer às consciências
a ideia completa da integridade.
O entendimento do ser humano como dotado
de alma, corpo espiritual, corpo mental e
duplo etérico configura-se mais claramente
no entendimento do significado de saúde, ao
compreender o homem como um ser integral.
Deve-se, no entanto, ampliar essa ideia, com
a compreensão de que não há saúde humana
desagregada da saúde do planeta
e do entendimento profundo de que os
espíritos em fase de humanidade estão ligados
e, ainda mais, têm deveres com os espíritos

que transitam pelos outros reinos da natureza.
Dessa forma, trazemos uma nova coluna a
fim de completar o entendimento da evolução
tão bem inserido pela Doutrina Espírita e,
ligado aos conceitos de imortalidade, caridade
e reencarnação, configurando-se todos como os
pilares do entendimento do Evangelho.
Que a nova estrutura sobre o meio ambiente
ilumine as mentes e intensifique a expansão da
consciência junto ao Evangelho de Jesus.
Abraço fraterno,
Equipe Espiritual da Asseama
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OLHA QUEM ESTÁ FALANDO

Laços fraternos entre espécies

REPRODUÇÃO DE IMAGEM DA INTERNET

Na Peepal Farm, um centro de resgate
na Índia, recebeu um pedido de ajuda para
um bebê macaco ferido que, após sofrer
uma eletrocussão, não pode seguir com o
grupo familiar pois perdeu a patinha.
No início, ela ficou muito estressada por
estar presa. Perceberam então que se sentia
mais confortável na presença de Billo, um
gatinho que diariamente visitava sua gaiola
e deixava ela se aconchegar para dormir.
Assim, Avni, nome dado à macaquinha,
ficava muito mais calma - o que auxiliava
sua recuperação.
Avni foi tratada. Após um mês, já estava
recuperada e interagindo cada vez mais com
os outros animais do abrigo e brincando com
os filhotes de cães principalmente.
Permaneceu assim até o dia em que
encontrou uma cadela, a Munnu, tão gentil
e paciente que deixou ela se agarrar às suas
costas, como se estivesse sobre sua mamãe
macaca. Recebia assim o conforto necessário
para seu crescimento.
Todos somos irmãos, em diferentes
fases evolutivas, com oportunidade de
nos auxiliarmos mutuamente para a nossa
evolução e para a evolução do planeta.
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Aproveitemos essa instrução dos espíritos em
“O Evangelho Segundo o Espiritismo”, A lei
de amor, capítulo XI:
“O amor resume toda doutrina de Jesus,
visto que esse é o sentimento por excelência,
e os sentimentos são os instintos elevados
à altura do progresso realizado.
No seu ponto de partida, o homem
só tem instintos, quanto mais avançado
e corrompido, só tem sensações,
mais instruído e purificado, tem sentimentos
e o amor é o requinte do sentimento.
Não o amor no sentido vulgar do termo,
mas esse sol interior, que reúne e condensa
em seu ardente foco todas as aspirações
e todas as revelações sobre-humanas.
A lei de amor substitui a personalidade
pela fusão dos seres, extingue as misérias
sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando
a sua humanidade, ama com amplo amor
os seus irmãos em sofrimento.
O amor é a essência divina.
Desde o mais elevado até o mais
humilde, todos vós possuis,
no fundo do coração,
a centelha desse fogo sagrado.”

OUVINDO JESUS

Em sua passagem pela Terra, Jesus se
fez homem para que pudéssemos enxergáLo; se fez exemplo, para que pudéssemos
compreender Seus ensinamentos;
personificou o amor, para que pudéssemos
aprender a amar.
Mesmo assim, após Seu retorno à pátria
divina, a humanidade esqueceu Suas
importantes lições e as transformou conforme
seus interesses materiais, trazendo, mais uma
vez, a idolatria ao bezerro de ouro, deixando
que o orgulho, a vaidade e o ego novamente a
arrastasse à condição de Sodoma e Gomorra.
Os templos que na Terra clamaram a glória
do Cristo não se lembraram da manjedoura
simples que acolheu a luz que nascia para a
humanidade, personificando esse sentimento
que deveria entrar no coração do homem.
Não se recordaram que o Mestre nasceu
amparado pelos puros de coração, os animais
e, tampouco se lembram da redenção de
Maria e José à vontade de Deus, ignorando
toda lei humana da época e vencendo na fé
todas as barreiras para trazer ao mundo o
Divino Salvador.
“Em Crônicas de Além-Túmulo, psicografia
de Chico Xavier, Humberto de Campos nos
aproxima mais uma vez do Mestre e relata
quando, em época de proximidade do Natal,
Jesus chama João às esferas divinas e lhe
pergunta como seguem no mundo as coisas
envolvendo Sua Doutrina.
Após as explanações de João quanto à
condição da humanidade, Jesus, com toda a
Sua serenidade, continua:
“Que sugeres, meu João, para solucionar tão
amargo problema?
A que João respondeu: “Já não dissestes, um
dia, Mestre, que cada qual tomasse a sua cruz
e vos seguisse?”
“Mas prometi ao mundo um Consolador
em tempo oportuno”! Com os olhos claros
e límpidos, postos na visão piedosa do amor
de seu Pai Celestial, Jesus exclamou:

OLGA TUTUNARU/ UNSPLASH

O Consolador Prometido

“Se os vivos nos traírem, meu Discípulo
bem amado, se traficarem com o objeto
sagrado da vossa casa, destruindo a
fraternidade e o amor, mandarei que os
mortos falem na Terra em meu nome. Deste
Natal em diante, meu João, descerrarás mais
um fragmento dos véus misteriosos que
cobrem a noite triste dos túmulos para que a
verdade ressurja das mansões silenciosas da
morte. Os que já voltaram pelos caminhos
ermos da sepultura retornarão à Terra para
difundirem a minha mensagem, levando aos
que sofrem, com a esperança posta no Céu, as
claridades benditas do meu amor!...”
E desde essa hora memorável, há mais de
cinquenta anos, o Espiritismo veio, com as
suas lições prestigiosas, felicitar e amparar
todas as criaturas da Terra.
Ouçamos o Mestre:
“Conhecereis a verdade e a verdade
vos libertará.” (João cap. VIII,v.32)
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EVERTON VILA/ UNSPLASH

REVISTA ESPÍRITA NA ATUALIDADE

Lições de Jesus para a evolução
nosso dia a dia, teremos a bússola que não nos
deixa à deriva no mar de tempestades de nossa
existência e na noite sem estrelas das nossas
provações. Assim como Jesus, Kardec destacou
a sua essencialidade:
“A caridade e a fraternidade resumem todas as
condições e todos os deveres sociais; uma e outra,
porém, pressupõem a abnegação. Para que os
homens vivam na Terra como irmãos, não basta
se lhes dêem lições de moral; importa destruir
as causas de antagonismo, atacar a raiz do mal:
o orgulho e o egoísmo”.
Ao colocar a fraternidade como filha da
caridade, indica ser esse o caminho para a vida
em paz na Terra, assim como a proteção contra os
males inumeráveis, nascidos da discórdia, filha
do orgulho, do egoísmo, da ambição, da inveja todas as imperfeições da humanidade.
Se, por um lado, foram realizados
incontestáveis progressos materiais, graças
à inteligência e ao engenho, ainda resta muito
o que realizar para assegurar o bem-estar moral,
no qual devem reinar em seu seio
a caridade, a fraternidade e a solidariedade.
Não a fraternidade circunscrita a alguns
indivíduos reunidos durante uma vida efêmera;
mas aquela perpétua como a vida do espírito
e universal como a Humanidade.”

Ao nos deixar os mandamentos, Jesus nos
ensinou lições inesquecíveis: o amor a Deus,
Pai nosso, e ao próximo, nossos irmãos. Ao
nos falar sobre o amor ao próximo, Jesus quis
divulgar a fraternidade como um sentimento de
união, mostrando que não estamos sozinhos e
que, para encontrar Deus, nosso caminho passa
pelo próximo. É o exemplo da Parábola do Bom
Samaritano (Mateus, capítulo XXV, v. 31-46) e
da Revista Espírita, de julho de 1860.
6
Ao trazermos esses ensinamentos para o

A fraternidade, entendida como um valor
essencial que orienta as condutas, desvela
nossa humanidade escondida no outro e, ao
incorporá-la à vida cotidiana, atitudes mais
humanas poderão ser presenciadas.
Trata-se de virtude ativa e a disposição
em praticá-la se verifica no tratamento ao
viajante da parábola do Bom Samaritano: para
os ladrões era vítima a ser explorada, assim
o atacaram; para o sacerdote e o levita era
incômodo a ser evitado, por isso, o ignoraram;
mas para o samaritano era alguém necessitando
de amor e de ajuda, de modo que cuidou dele.
Onde está a nossa fraternidade?

HISTÓRIA DOS DISCÍPULOS

João Evangelista e Francisco:
a mesma face do amor
Anos mais tarde, Francisco de Assis,
ainda muito jovem, sai da abastada casa dos
pais para vivenciar o evangelho de Cristo,
trabalhando junto a leprosos, reconstruindo a
capela de São Damião e também de San Pietro.
Nesse período, muitos adeptos da nova
filosofia integraram o grupo de Francisco e
foram enviados em duplas para pregar pelo
mundo. Muitas curas e muitas conversões
foram testemunhadas por quem convivia
com Francisco. Seu apreço pela natureza e os
animais também era um fato que chamava
muito a atenção. Há relatos em que ele prega o
amor de Deus aos pássaros. E, com humildade
e carinho, consegue convencer um lobo feroz a
não ameaçar as pessoas da aldeia. A partir daí,
o animal viveu em perfeita harmonia com a
população, sendo alimentado por todos.
Era um homem franzino de frágil saúde.
Em prece, certo dia pediu que fosse mere-cedor
de carregar em seu corpo as chagas do Mestre.
Horas depois, acordou com chagas nos pés e
mãos. Em 3 de outubro de 1126, ele voltou à
pátria espiritual, sendo recebido por Jesus após
cumprir seu legado de Paz e Bem na Terra.
PIXABAY

Está próxima a data de 4 de outubro, na qual
celebramos a vida de exemplos, renúncias e
amor de Francisco de Assis, que trouxe para o
seio da igreja romana o apostolado simples e
verdadeiro como nos tempos do Cristo.
Seguindo os exemplos do Messias, trazia
a fé viva em seu coração e dedicou seus dias
aos desafortunados da Terra, como fizeram,
séculos antes, na Casa do Caminho, os
seguidores do Cristo.
No livro “A Caminho da Luz”, obra de
Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel, há um
capítulo sobre Francisco de Assis, no qual o
autor afirma que:
“...Por isso, um dos maiores apóstolos de
Jesus desceu à carne com o nome de Francisco
de Assis. Seu grande e luminoso espírito
resplandeceu próximo de Roma, nas regiões
da Úmbria desolada. Sua atividade reformista
verificou-se sem os atritos próprios da palavra,
porque o seu sacerdócio foi o exemplo na
pobreza e na mais absoluta humildade. A
Igreja, todavia, não entendeu que a lição lhe
dizia respeito e, ainda uma vez, não aceitou as
dádivas de Jesus.
Em 26 de setembro de 1182 nasceu
Francisco Bernardone, filho de Maria Picalini
Bernardone e Pietro Bernardone, na cidade de
Assis, na Itália.
Seu nome seria João, mas foi batizado como
Giovanni Di Pietro Di Bernardone, e mudado
para Francisco depois de um sonho que seu
pai teve pouco antes da criança nascer.
No sonho, João Evangelista pregava e falava
lindas palavras de amor para Pedro. Nessa
época, João Evangelista havia trocado de
nome para Pai Francisco a fim de fugir das
perseguições aos cristãos.
Nesse sonho vívido, Pietro se encontra com
Pai Francisco que já estava inserido no ventre
de sua esposa como seu filho.
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O ESPÍRITO EVOLUI

A consciência do espírito

PIXABAY

Os termos racionais e irracionais aplicados
aos homens e aos animais nos fazem repetir
automaticamente esses conceitos sem
observá-los à luz da Doutrina Espírita.
A humanidade tem como parâmetro
a si mesma. No entanto, o parâmetro
utilizado pelos espíritos ao nos orientar
com a filosofia espírita é a evolução,
sendo o exemplo máximo, a que tudo
se refere, o arcanjo.
Estudar o espiritismo nos permite
compreender, conforme nos orienta o
Espírito de Verdade na questão 600 de
“O Livro dos Espíritos”, que o principal
atributo do espírito é a consciência de si
mesmo. No entanto, somente na questão
607 podemos compreender melhor essa
afirmação ao observarmos que o espírito em
individuação, na fase de humanidade,
passa a desenvolver a consciência para
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Deus
e para si mesmo como espírito e confirmarmos isso na questão 610 que nos informa
que a espécie humana é a que Deus
escolheu para a encarnação dos seres
que O podem conhecer.
Somos espíritos desde o momento de nossa
criação. E Deus é nosso Pai, desde que fomos
criados. Mas só passamos a compreender isso
durante o processo de humanização, na fase
de ser humano. É então que nos tornamos
racionais, ou seja, capazes de enxergar quem
somos e de aprender sobre Deus.
Na fase de animalidade, o espírito está em
processo de individualização. Dessa forma,
desenvolvendo a consciência para o próprio
corpo e para o ambiente ao redor, é incapaz
ainda de conceber a si mesmo, como espírito,
e de conceber a existência de Deus, sendo
dessa forma, sob a ótica espírita, irracional.

DESVENDANDO O LIVRO DOS ESPÍRITOS

Antes de mais nada, é importante
ressaltar que a Doutrina Espírita se inicia
na Terra numa época de abundantes
fenômenos mediúnicos de efeitos físicos,
seguindo uma programação superior de
invasão organizada dos espíritos. Isso
deu ensejo a vários aproveitadores como
charlatões, ilusionistas ou prestidigitadores,
que buscavam o lucro fácil no engodo da
população desavisada. Fazia-se essencial
a diferenciação das reuniões sérias.
Já que a possibilidade da movimentação
de objetos era bem aceita, visto os
frequentes eventos das mesas girantes
testemunhados por pessoas idôneas, a
questão seguinte baseava-se na avaliação do
caráter inteligente desses fenômenos e na
determinação de sua origem. Analisandose primariamente os fenômenos de escrita
mediúnica por meio de uma cesta ou
uma prancheta, alvos de muitas dúvidas
e críticas, percebeu-se a dificuldade, ou
mesmo a impossibilidade, da intervenção
do médium nesse tipo de escrita ao tocar a
prancheta ou a cesta apenas com as pontas
dos dedos. Além disso, o próprio conteúdo
das mensagens, muitas vezes versando
sobre assuntos totalmente desconhecidos
ao próprio médium, era, em si, um atestado
da autenticidade do fenômeno.
Para os antagonistas da doutrina, que
acreditavam estar diante de charlatanismos
ou de mistificações, Kardec ressaltava a
característica universal dos fenômenos, em
que respostas idênticas sob assuntos diversos
eram obtidas em diversos locais do mundo, e
quão pouco provável seria a possibilidade de
embusteiros possuírem tal nível de organização
e alinhamento das trapaças.
A complexidade das mensagens também
era uma resposta aos seus detratores,
pois que muitas vezes era incompatível
com o conhecimento do médium, além
de ocasionalmente apresentar idioma

DARIUSZ SANKOWSK/UNSPLHASH

Cristianismo redivivo

estrangeiro desconhecido ao intermediário.
A Doutrina Espírita nasce a partir
de fenômenos extraordinários, ditos
“sobrenaturais”, inevitável, portanto,
o ceticismo ou a incredulidade que
eles suscitaram.
Entretanto, uma cuidadosa observação
e análise do fenômeno mediúnico em
si indicou a sua veracidade, enquanto a
característica inteligente das manifestações
acabou por revelar a presença dos espíritos
como causa dos fenômenos, homens que
já haviam habitado a Terra e que do alémtúmulo nos traziam as suas mensagens
Mais importante foi o conteúdo das
comunicações que os espíritos nos
trouxeram e que acabou por angariar
milhões de adeptos já na época de
Kardec, pois a mensagem estabeleceu
uma continuidade dos ensinamentos
do Cristo, lembrando-nos da lição
imorredoura do Seu Evangelho.
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A GÊNESE, FINALMENTE

BEN WHITE/UNSPLASH

Visão e compreensão de Deus

Kardec discorre sobre esse tema com uma
afirmação e duas perguntas: “Uma vez que
Deus está em toda a parte, por que não o
vemos? Nós o veremos deixando a terra?”
Quando estamos encarnados, não O vemos,
pois nós, como espíritos, estamos eclipsados
pela matéria, ou seja, enxergamos de acordo
com nossos olhos físicos.
Nossos órgãos materiais têm percepções
restritas por causa das limitações impostas
pela carne. Por isso, não vemos determinado
espectro de cores nem ouvimos determinado
espectro de som. Isso é relativamente simples
de compreender.
10 Quando desencarnarmos, muda alguma

coisa? Como nos elucida o Espiritismo,
o simples fato de desencarnar não promove
uma alteração no grau evolutivo do espírito.
Portanto, adentramos a pátria espiritual com
o mesmo grau de depuração que tínhamos
quando encarnados, estando livre apenas de
mais um envoltório corporal, que por si só não
nos permite ter a “visão de Deus” - privilégio
apenas para almas bem mais purificadas.
Além disso, não somos evoluídos moral
e intelectualmente para concebermos Deus.
Temos ainda a necessidade de dar formas
e circunscrever tudo. Como conheceríamos
Deus? Sob uma forma humana? Como um
foco de luz resplandecente?
Kardec usa uma analogia para que
possamos compreender o processo evolutivo
do espírito e, efetivamente, vê-Lo. Pense em
uma pessoa que está no fundo de um vale com
um espesso nevoeiro que esconde o sol.
Não vê o sol, mas o percebe por causa de
uma luz difusa. Se começa a subir a montanha,
a névoa pouco a pouco vai se dissipando
e começa a ver a luz cada vez mais forte, mas
ainda não vê o sol. Por fim, começa a ver o sol,
mas ainda encoberto por uma névoa. Apenas
vê o sol em sua resplandecência quando
estiver acima de todo o nevoeiro, onde o ar
é totalmente límpido.
Assim acontece conosco. À medida que
vamos evoluindo, vamos nos depurando,
pouco a pouco, e nos livrando das
imperfeições morais. Nosso corpo espiritual
vai se purificando também, ficando cada
vez mais fluídico. Assim, vamos alçando
também novos patamares intelectuais. Cada
imperfeição moral vencida, é como mais
um véu que tiramos da frente de nossos
olhos. Mas, se ainda não podemos ver
Deus, podemos compreendê-Lo melhor até
que, completamente depurados, possamos
desfrutar da plenitude de nossas faculdades e,
então, efetivamente vê-Lo e compreendê-Lo
com toda clareza.

O MUNDO EM TRANSIÇÃO

Família, nossa primeira escola
lidades, descumprindo a sagrada tarefa
de guiar os filhos na senda do amor.
Joanna de Ângelis, em “Constelação
Familiar”, alerta: “a família vem perdendo
as características de santuário, de escola,
de oficina moral de aprimoramento, para
transformar-se em palco de aflições e
disparates sem nome, resultando, diversas
vezes, em tragédias dolorosas, em face da
insensatez dos seus membros.”
É urgente repensar os hábitos arraigados
e mudar a forma de conviver na família,
praticando a caridade com os entes
queridos, e amando com paciência.
Realizar o cultivo do Evangelho no Lar
é forma de união dos espíritos que estão
naquele seio para a sua evolução.
PIXABAY

O conceito de família é a representação
da união entre pessoas que possuem laços
sanguíneos e de convivência, com formas
de organização baseadas no afeto entre seus
membros. Esse conceito foi sendo alterado
ao longo do tempo, conforme a sociedade
evoluiu e a família tradicional foi sendo
substituída por novos núcleos familiares.
Além das famílias materiais, fazemos
parte de famílias espirituais, nas quais
encontram-se os verdadeiros laços
de afeição, simpatia e semelhança
de inclinações, como nos mostra
“O Evangelho Segundo o Espiritismo,
capítulo XV”:
“Os verdadeiros laços de família não
são, portanto, os da consanguinidade,
mas os da simpatia e da comunhão de
pensamentos, que unem os espíritos,
antes, durante e após sua encarnação.”
As famílias se formam na Terra, de
acordo com os planejamentos espirituais
de cada um, e podem ser formadas por
espíritos afins e também por espíritos
antipáticos, com débitos anteriores, que
necessitam da encarnação para se despojar
de todos os débitos do passado.
Família, seja de que tipo for, é uma
instituição divina, oportunidade de
aperfeiçoamento espiritual e de cada um
cumprir o seu papel com amor, carinho,
harmonia e paciência. Na intimidade
familiar, mostramos quem realmente
somos e os valores morais que possuímos.
E é nesse contexto que devemos aprender
e ensinar. Porém, o santuário do lar não
está sendo cultivado como é necessário
por muitas famílias.
As facilidades do mundo moderno,
o consumo desenfreado, o afastamento
entre pais e filhos, a falta de religiosidade,
entre outros problemas, influenciam
negativamente no bem-estar da família.
Pais negligenciam suas responsabi-
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O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO

MARC OLIVER JODOIM/UNSPLASH

Ao dedilhar as páginas de “O Evangelho
Segundo o Espiritismo”, encontramos o
resumo da doutrina de Sócrates e Platão,
que nos faz compreender a percepção
do Mestre Jesus como o maior educador
que já existiu.
Cocriador no plano maior do planeta
Terra, seu governador, Jesus, habilmente
detalhou o despertar e a educação espiritual da humanidade, sem violentar as
consciências e respeitando o livre-arbítrio.
Ele despertou o divino nas individualidades
em todos os patamares de evolução. Por
isso, o Cristo, para todas as verdades
reveladas, enviou precursores, de tal forma

WILLIAM TOPA/UNSPLASH

O Mestre de todos os homens
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que a mente humana pudesse absorver os
ensinamentos pouco a pouco e compreender
sua aplicação a partir dos exemplos práticos
dos apóstolos de Jesus que habitaram a Terra
há centenas de anos.
Entre eles, dois grandes precursores do
Cristianismo foram Sócrates e Platão. E,
da mesma forma e no mesmo patamar, os
essênios. Teremos oportunidade de estudar
em detalhes as diretrizes trazidas por
Sócrates para observarmos o amor de Jesus
por todas as criaturas que habitam a Terra.

EVOLUÇÃO ESPIRITUAL DA HUMANIDADE

“...Há muitas moradas na casa de Meu Pai...”
(Jesus Cristo, em João, cap XIV, v 1,2,3)

SHIROTA YURI/UNSPLASH

Allan Kardec em “O Evangelho Segundo
o Espiritismo”, cap III, Há muitas moradas
na casa de Meu Pai, descreve os mundos
regeneradores como transição entre os planetas
de provas e expiações e os mundos felizes.
Segundo os espíritos superiores, são
mundos onde a alma arrependida encontra
repouso e paz; a calmaria após a tormenta.
É a oportunidade de se depurar, afastando
completamente as sombras do mal que
poderiam obstruir a luz que emana do coração
que se dedica à evolução.
O homem ainda está sujeito às leis da
matéria, mas sem os rigores das paixões
desenfreadas, do orgulho e do egoísmo que
tanto sofrimento e quedas causaram em seu
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As moradas do espírito

aprendizado. Pode aí antever a aurora da
felicidade, caminhar seguro em seu trabalho
de aperfeiçoamento para a angelitude.
E iniciar sua libertação da matéria densa
e ingressar em sua transformação para
as energias puras e celestiais dos mundos
felizes. Objetivo de nosso progresso é a
morada de seres angélicos, um destino que
nos aguarda e que depende inteiramente de
nós e de nosso esforço no trabalho interior
para atingirmos esse patamar. A partir de
agora, estudaremos as ações e reações do
espírito humano na trajetória de construção
das civilizações através da história. Até lá. 13

ESPIRITISMO E MEIO AMBIENTE

Amigo leitor, em comemoração aos
12 meses da nossa tão acolhedora Revista
Espírita Asseama, inauguramos uma
nova coluna.
Dessa forma, integramos os campos
doutrinários aos mais atuais processos
da vida humana, de forma que seja a
Doutrina Espírita, como sempre,
o farol de sublime claridade guiando
os caminhos da humanidade no rumo
da regeneração.
Conversaremos, sob a luz da Doutrina
Espírita, sobre as mudanças climáticas,
os trabalhos da equipes espirituais que
dirigem a transição para a regeneração
nos campos da natureza e os novos
rumos do processo de humanização
na Terra. Indo, assim, ao encontro
do amor ao próximo e das Leis Divinas,
soberanas e imutáveis.
Diante dos fenômenos ambientais
que se intensificam não mais ano a ano,
mas mês a mês ante os nossos olhos,
como a reposta da Terra diante das
ações humanas, quais serão as orientações das esferas superiores para
que seja o homem neste planeta
um condutor da luz divina e um
representante da sabedoria de quem
atravessa os campos da humanização,
abandonando definitivamente
o primitivismo, para que o homem
de bem se sobreponha, iluminando
os irmãos de jornada que caminham
tanto quanto nós, rumo à angelitude?
Avistaremos no Consolador Prometido as mais profundas respostas
para o aquecimento global, o desmatamento, as queimadas e tantas outras
questões, tão atuais e tão bem resolvidas pelo espiritismo, sempre contemporâneo e atualizado. Com alegria,
aguardemos ansiosos o próximo número.
14 Até o mês que vem!
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A natureza fala

COZINHA DO EVANGELHO

“...Comece a renovação de seus costumes pelo
prato de cada dia. Diminua, gradativamente,
a volúpia de comer a carne dos animais.”
Humberto de Campos
Setembro chegou e, com este mês, damos
início à primavera, a estação mais colorida
e perfumada do ano. Com ela, as flores
entram no cardápio. Não qualquer flor,
mas particularmente as que a humanidade
consome há séculos, embora muita gente
nem se dê conta de que são, sim, flores.
Brócolis, couve-flor e alcachofra são três
bons exemplos.
Hoje, falaremos das pequenas flores de
brócolis. Além de todos os benefícios,
esse vegetal é um dos menos calóricos.
Cada 100 gramas possui apenas 25 calorias.
O ideal é que seja cozido com suas folhas,
bem higienizadas, no vapor para preservar
suas propriedades nutricionais, como
a vitamina C.
Além desse elemento, o vegetal é rico
em sulforafanos, compostos que, segundo
a ciência, podem prevenir alterações
celulares que levam ao câncer e protegem
o coração do infarto.
Prático, saboroso e muito fácil de
preparar, as pequenas flores de brócolis
podem ser congeladas, garantindo suas
características nutricionais e tendo à
disposição um alimento mesmo fora da
safra. A seguir uma receita em que esse
vegetal empresta toda a sua cor e saber
ao prato. Confira:

14

FOTOS; PIXABEY

Flores: da horta para o prato

Espaguete com creme de brócolis
Ingredientes:
1 colher (sopa) de azeite
1 cebola pequena ralada
2 dentes de alho em lâminas
300 g de espaguete cozido al dente
1 brócolis cozido no vapor
Sal, pimenta-do-reino branca em pó
e lemmon pepper a gosto
1/3 de xícara de maionese vegetal (vegana)
Suco de meio limão
Tomatinhos a gosto
Preparo: Em uma panela, aqueça o azeite e
refogue a cebola e o alho. Junte a massa e
o brocólis, separado em buquês, e refogue
bem. Tempere a gosto com os temperos.
Deixa apurar em fogo baixo. Acrescente
a maionese misturada ao suco e junte
delicadamente à panela. Ponha o tomate
e deixe apurar. Sirva quente e, se desejar,
polvilhe com castanha de caju triturada.

