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Mudanças nos Passes 
Espirituais

Caridade, o alívio para 
as dores da alma

Arte e 
Espiritualidade
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E POR FALAR EM 
LIVROS...

Dez Livros psicografados por Chico 
Xavier imperdíveis, por Elena Batista 
de Oliveira. Pág.11

“É MELHOR SER ALEGRE 
QUE SER TRISTE”

A partir da célebre frase de Vinícius 
de Moraes, Tatto Savi, nos 

presenteia com “Uma breve receita 
de felicidade”. Pág. 6 e 7

NESJ HISTÓRIA

Homenagem à Dorinha, iniciadora da 
psicografia no NESJ, através da 
colaboradora Rose Casagrande. 
Pág.5

AS LIÇÕES DE CHICO XAVIER E ALLAN KARDEC

O consagrado jornalista e escritor 

Marcel Souto Maior, autor, entre 

outros, dos livros “As Vidas de Chico 

Xavier” e “Kardec – A Biografia”, 

que embasaram os filmes “Chico 

Xavier” (2010) e “Kardec: A História 

por Trás do Nome” (2019) esteve no 

NESJ, em abril passado, para uma 

elogiada palestra e, para nossa 

alegria, liberou o texto, cujo título é a 

chamada principal desta edição e 

que você pode apreciar nas páginas 

3 e 4.
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O BRILHO DE CHICO XAVIER

“A noite em que o brilho de Chico Xavier iluminou o Espiritismo”
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EDITORIAL
Nesta edição nº 61, temos Kardec e Chico; Evangelização no além e Vibrações à distância; 

destacamos a Piedade; relembramos a criação da Psicografia no NESJ e trazemos uma mensagem da 

sua pioneira, Dorinha.

Tem até receita... receita de felicidade, no “Recado do Tatto”.

Qualquer lista é sempre polêmica, mesmo assim, convidamos Elena Batista de Oliveira, a responsável 

pela coluna “E por falar em livros...” para elencar dez obras psicografadas por Chico Xavier, 

imperdíveis. Se você não concorda com a lista, tudo bem, faça a sua e compare com a de seus amigos. 

O importante é conhecer, ler, estudar, entender e apreender o conteúdo das lições trazidas por 

respeitáveis benfeitores, através do nosso maior médium.

Acompanhe os principais eventos que aconteceram e se inteirem dos que estão por vir. Prestigiem 

sempre com doações e presença às diversas atividades de nossa Casa. Sem a atuação dos 

colaboradores e simpatizantes, nada acontece.

E, se você quiser conhecer melhor a Doutrina Espírita, aproveite: O Curso Preparatório de Espiritismo 

começa no dia 06 de agosto de 2019. As inscrições já estão abertas. Tudo inteiramente grátis.

Dedicamos esta edição às nossas irmãs e irmãos que tanto ajudaram na edificação física, moral e 

assistencial do NESJ e que hoje, pela passagem do tempo, encontram-se afastados fisicamente dos 

trabalhos da Casa.

Nossas vibrações de amor e uma saudade imensa!

Que o Jornal Segue a Jesus possa amenizar a distância e ser o elo carinhoso que aproxima e sintoniza 

os nossos bons sentimentos de servir na seara do Mestre, não importando onde estejamos.

Que venham melhores tempos para todos nós.

Vamos à leitura!
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ERRAMOS

Na Edição nº 60, página 7, no artigo “O Fundador, a história e os pioneiros”:
Ÿ A denominação da Casa é simplificada para Núcleo Espirita Segue a Jesus em 1975, e não 

1963.
Ÿ A mudança da Sede para a Rua Valdemar Martins, 1138, se deu em 2012, e não 2013, conforme 

constou.
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MOMENTO DE DECISÃO

ARMEMO-NOS... DE AMOR

O NESJ, de forma segura e responsável, vai retomando as suas 

atividades fraternas essenciais, que tanta falta fizeram a essa Co-

munidade que orbita ao redor de sua abençoada luz. 

O ritmo desse regresso é determinado pela participação ge-

nerosa dos COLABORADORES, com a sua frequência regular e 

constante. Nossa Casa vai sendo povoada novamente e os AS-

SISTIDOS retornam em busca de consolo e proteção. 

O JORNAL SEGUE A JESUS também se faz presente com esta 

nova edição digital. E escreve em suas páginas um pouco mais da 

história do nosso Núcleo de amor e solidariedade.

Destacamos a programação da SEMANA CULTURAL ESPÍRITA, 

o primeiro  Evento presencial  pós-pandemia, solicitando que todos 

prestigiem; relembramos uma noite histórica para o ESPIRITIS-

MO: a brilhante participação de CHICO XAVIER, no programa de 

entrevistas PINGA-FOGO; esclarecemos as razões das mudanças 

nos PASSES ESPIRITUAIS, no SEGUE A JESUS; apresentamos 

belas e profundas reflexões sobre ARTE E ESPIRITUALIDADE; 

destacamos a CARIDADE como o alívio para as dores da alma; 

mostramos, em primeira mão, uma bela mensagem trazida atra-

vés do Trabalho de PSICOGRAFIA do NESJ e lembramos que, 

na condição de seguidores do MESTRE JESUS, que os espiritas 

devem sempre armar-se... de AMOR.

Que o bom DEUS abençoe nossos propósitos de bem SERVIR! 

 

Companheiros de jornada!

Parafraseio o Cardeal da esperança, Dom Paulo Evaristo Arns.
De tolerância em tolerância caminhamos, aproximando-nos do 

amor, seu parente próximo. A tolerância que se faz traduzir no exer-
cício diário das diferenças que, quando respeitadas, abrem espaço ao 
respeito mútuo, aproximando-nos uns dos outros.

Abramos as portas do coração. 
Com a tolerância!
O Universo está doente. E o modo de se fazer escutar é pelas aber-

rações que grassam no mundo e, em especial, em nosso país.
O homem não se tem mostrado aberto a enxergar o óbvio!
Não compreende que a busca pela verdade e pela justiça só encon-

tra eco no Evangelho do Cristo, traduzido na solução por caminhos de 
paz e de amor. 

Soluções violentas não são dignas do homem nem são estáveis.
Não é possível que sigamos a entender como normal ou até mesmo 

gracioso discursos que propalem a intolerância.
Vivemos épocas de extremismos. De discursos de ódio. Em verda-

deira e perigosa escalada a intolerância. Que há de ser freada!
Cristo Jesus é um só. E emanou amor por onde passou.
Ele, o doce Rabi galileu, ensinou-nos a sensível arte de vivermos 

como irmãos, voltados para compormos a grande família universal.
A centelha do Divino. A parte, que ao emanar amor, provoca o equi-

líbrio do universo, voltando para o Todo. 
Armemo-nos, pois. De amor.
                                                            
                      Marco Antônio de Carvalho

Wanderley Correa Silva
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     Neste ano, nos meses de 
agosto e setembro, o NESJ 
ofereceu um Curso de Ges-
tão voltado para as nossas 
necessidades. A ideia des-
te curso, originada no Con-
selho de Administração e 
abraçada pela Diretoria, veio 
demonstrar o interesse dos 
órgãos gestores em dar um 
suporte aos associados que 
queiram auxiliar na parte ad-
ministrativa.
    Até hoje, a Diretoria de En-
sino esteve voltada à forma-
ção de colaboradores para 
as tarefas voluntárias das 
áreas espiritual, social, de 
evangelização e do próprio 
ensino. Até mesmo a Área da 
Infância, Juventude e Moci-
dade investe em formações 
específicas, após o término 
dos cursos básicos. 
     No que diz respeito à parte 
administrativa, é preciso que 
o colaborador seja sócio efe-
tivo, dentre outros requisi-
tos. E para ser sócio efetivo, 
deverá, no mínimo, ter con-
cluído o Curso Básico.
     Nunca tivemos, no entanto, 

algo voltado para as proble-
máticas do gerenciamento 
de uma Casa Espírita. Esta 
foi uma primeira experiência, 
da qual pretendemos colher 
frutos ainda na próxima elei-
ção, que ocorrerá no final do 
ano. A Diretoria de Ensino in-
vestiu neste empreendimen-
to, o mesmo carinho usado 
nas outras propostas da 
Área. Assuntos como postu-

ra moral, pontos essenciais 
do Estatuto, gerenciamento, 
permitirão uma visão mais 
ampla das responsabilida-
des àqueles que se interes-
sarem em colaborar em um 
campo novo.
     A casa física deve estar 
firmemente estruturada, de 
acordo com a Lei, para dar 
suporte aos atendimentos 
presididos pelos Espíritos 

Superiores.  Sempre será 
uma alegria servir, como 
bem colocou Paulo de Tarso 
ao adolescente João Mar-
cos, futuro evangelista: o 
trabalho de Jesus é tão 
grande aos nossos olhos, 
que devemos disputar aos 
outros qualquer parte de 
sua execução, em bene-
fício próprio, em Paulo e 
Estevão, cap. 4.

Curso de Gestão do Núcleo 
Espírita Segue a Jesus
Por Rose Casagrande
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Vamos falar um pouco sobre os 
passes?

Francisco Cândido Xavier, por 
meio da sua mediunidade, trouxe-
-nos muitas informações impor-
tantes sobre o passe, que vieram 
de Emmanuel, André Luiz entre 
outros amigos da espiritualidade.

Na lição 153 do livro Caminho, 
Verdade e Vida, Emmanuel nos 
fala que “Jesus impunha as mãos 
nos enfermos e transmitia-lhes os 
bens da saúde. Seu amoroso poder 
conhecia os menores desequilíbrios 
da Natureza e os recursos para res-
taurar a harmonia indispensável.” 

É claro que os médiuns passis-
tas não podem ser comparados a 
Jesus, então não podemos esperar 
a cura quando recebemos o passe, 
mas certamente nos sentimos me-
lhor após recebê-lo.

Então, o que é o passe? 
André Luiz, no livro Nos Domínios 

da Mediunidade (cap. 17), nos ensi-
na que “O Passe é uma transfusão 
de energias psíquicas e espirituais 
alterando o campo celular.” 

Isto quer dizer que, durante o 
passe, recebemos energias que 
vêm do médium, que coloca o seu 
pensamento e a sua vontade para 
doar essas energias, que se so-
mam às energias que vêm dos ami-
gos espirituais. 

André Luiz acrescenta que “Na 
assistência magnética, os recur-
sos espirituais se entrosam entre a 
emissão e a recepção, ajudando a 
criatura necessitada para que ela 
ajude a si mesma. A mente reani-
mada reergue as vidas microscó-
picas que a servem, no templo do 
corpo, edificando valiosas recons-
truções.”

Esta informação que André Luiz 
nos traz é muito importante. Ele 
nos fala que precisamos estar re-
ceptivos às energias do passe, já 
que somos nós mesmos que, reani-
mando nossa mente, reanimamos 

as células que compõem nosso 
corpo físico. 

Será que isto significa que po-
demos obter a cura de doenças 
por meio dos passes?

Emmanuel, na questão 96 de O 
Consolador, diz “As chagas da alma 
se manifestam através do envoltó-
rio humano. O corpo doente reflete 
o panorama interior do Espírito en-
fermo. A doença é um conjunto de 
inferioridades do aparelho psíqui-
co”.

Na verdade, os passes atuam 
para a harmonização energé-
tica, mas é o Evangelho, dando 
todos os subsídios para a nossa 
modificação íntima, que vai operar 
a verdadeira melhora e até a cura 
de nossas mazelas espirituais.

A assistência pelo passe restabe-
lece, a assistência pelo Evangelho 
ensina a manter a saúde espiritual 
e a física, como consequência. Por 
isso é que muitos daqueles a quem 
Jesus curou, voltaram a adoecer, 
porque não seguiram a recomen-
dação dada à mulher adúltera: “Vá 
e não peques mais!”

Qual é o nosso papel como as-
sistidos perante o passe? 

André Luiz, em Mecanismos da 
Mediunidade (cap. 22), esclarece 
que “O processo de socorro pelo 
passe é tanto mais eficiente quanto 
mais intensa se faça a adesão da-
quele que lhe recolhe os benefícios, 
de vez que a vontade do paciente, 
erguida ao limite máximo de acei-
tação, determina sobre si mesmo 
mais elevados potenciais de cura.”

Então, entendemos que, primei-
ramente, é necessário substituir a 
mística com relação ao passe. Mui-
tos ainda acham que o passe faz o 
milagre da cura, mas não é assim 
que funciona. Precisamos estar 
cientes da nossa responsabilida-
de, para que possamos, ao tomar 
o passe, receber o auxílio que bus-

camos quando chegamos ao NESJ, 
muitas vezes em desequilíbrio.

Conhecer o nosso papel como 
assistidos possibilitará as condi-
ções necessárias para maximizar 
o efeito do passe. Precisamos des-
pertar em nós a fé que inspira a 
confiança no tratamento, a trans-
formação íntima por meio da assis-
tência pelo Evangelho e da prática 
da oração, como recursos para que 
estabeleçamos a conexão com os 
benfeitores do Alto.

Importante, também refletirmos 
sobre o que Emmanuel nos diz na 
lição intitulada O Passe, que cons-
ta no livro Segue-me, psicografa-
do por Francisco Cândido Xavier, 
da qual transcrevemos alguns tre-
chos:

“Meu amigo, o passe é transfusão 
de energias físio-psíquicas, ope-
ração de boa vontade, dentro da 
qual o companheiro do bem cede 
de si mesmo em teu benefício. (...) 
Ajuda o trabalho de socorro a ti 
mesmo com o esforço da limpeza 
interna. (...) Ninguém deita alimento 
indispensável em vaso impuro. Não 
abuse, sobretudo, daqueles que 
te auxiliam. Não tomes o lugar do 
verdadeiro necessitado, tão só por-
que os teus caprichos e melindres 
pessoais estejam feridos. O passe 
exprime também o gasto de forças 
e não deves provocar o dispêndio de 

energias do Alto, com infantilidades 
e ninharias.”

Por que houve mudanças na 
forma de aplicação dos passes 
espirituais no NESJ?

Antes da pandemia, havia na casa 
diferentes tipos de passes, cada 
um com movimentos próprios. 
Hoje trabalhamos somente com a 
imposição de mãos, mas essa mu-
dança não foi feita sem um estudo 
aprofundado sobre o passe, emba-
sado nos ensinamentos de André 
Luiz, Emmanuel, Kardec e outros 
autores.

Emmanuel, na Lição do livro Ca-
minho, Verdade e Vida intitulada 
Passes, nos diz: “Onde exista sin-
cera atitude mental do bem, pode 
estender-se o serviço providencial 
de Jesus. Não importa a fórmula 
exterior. Cumpre-nos reconhecer 
que o bem pode e deve ser minis-
trado em seu nome.”

Ainda Emmanuel, na questão 99 
do Livro O Consolador, esclarece 
que: “O passe poderá obedecer à 
fórmula que forneça maior porcen-
tagem de confiança, não só a quem 
o dá, como a quem o recebe. Deve-
mos esclarecer, todavia, que o pas-
se é a transmissão de uma força 
psíquica e espiritual dispensando 
qualquer contato físico na sua apli-
cação.” 

MUDANÇAS NOS PASSES ESPIRITUAIS NO NESJ
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Nos Domínios da Mediunidade 
(cap. 17), André Luiz esclarece 

que os trabalhadores espirituais 
conseguem enxergar as anomalias 
no corpo do assistido, o médium não 
tem essa capacidade, portanto a 
interferência dos médiuns pode até 
dificultar o trabalho dos Espíritos. 

Assim, concluímos que não há 
necessidade dos movimentos das 
mãos durante o passe, o que real-
mente importa é a fé do médium 
nos trabalhadores espirituais, sua 

vontade de ajudar o assistido e a re-
ceptividade do assistido. A liga-
ção entre os trabalhadores do plano 
espiritual, os médiuns e os assisti-
dos é mental, portanto os movimen-
tos são dispensáveis.

Busquemos, cada um, fazer a 
nossa parte, acreditando no passe, 
colocando-nos em ligação com os 
amigos espirituais e, principalmen-
te, praticando os ensinamentos de 
Jesus, que promovem a cura da 
alma.

Carta de um Amigo Espiritual

BIBLIOGRAFIA 

Xavier, Francisco Cândido - Caminho, 
Verdade e Vida - Pelo Espírito Emma-
nuel. 
Xavier, Francisco Cândido - Mecanis-
mos da Mediunidade - Pelo Espírito 
André Luiz. 
Xavier, Francisco Cândido - Nos Do-
mínios da Mediunidade - Pelo Espírito 
André Luiz.
Xavier, Francisco Cândido - O Conso-

lador - Pelo Espírito Emmanuel.
Xavier, Francisco Cândido - Segue-me 
- Pelo Espírito Emmanuel.

Artigo elaborado por 
Edenise Segala Alves, com 

base no estudo sobre o passe 
realizado por Elena Batista 

de Oliveira, Rosângela Pulla 
Saes, Edenise Segala Alves e 

Christiane Dell’Agli Grecco.

Irmãos, 
Em tudo, dai graças!
Dai graças pelo que estão passando 

em nível planetário. Não imaginais a 
grandiosidade do trabalho que está 
em andamento para que seja feita a 
vontade do Pai do Universo, Multiver-
sos.

Dai graças aos pequenos aconteci-
mentos e aos grandes que fazem mo-
ver os corações outrora estagnados, 
modificando paisagens inferiores e 
recolocando-os na rota adequada às 
suas jornadas evolutivas individuais.

Tudo vem sendo feito com primor 
e qualidade. E é chegada a hora, che-
gado o tempo de mais revelações, de 
outros véus serem retirados para que 
a humanidade cumpra o que foi deter-

minado para a última hora, a hora do 
Senhor,

Sois benditos por estarem aí encar-
nados. Quantos quiseram e pediram 
essa oportunidade!

Encarnar já é uma benção; encar-
nar no desfecho de uma transição de 
eras é como ser presenteado com a 
joia mais pura e brilhante do planeta, 
a mais rara.

Aproveitem, não desperdicem esta 
oportunidade.

Vivam suas vidas com plenitude, 
procurem cumprir a tarefa pela qual 
reencarnaram, mas aproveitem a via-
gem de trem e não olhem só para o 
que há dentro dele. Olhem para fora. 
Olhem para o planeta e percebam o 
que está acontecendo diante dos seus 

olhos: a nova energia chegando aos 
poucos nesse planeta azul, fazendo luz 
onde há sombras, mostrando o que es-
tava oculto, escondido pela ganância e 
toda inferioridade do homem, retiran-
do aos poucos todos os véus que não 
servem mais para o tempo que bate à 
porta. Está aí... a um segundo de dis-
tância do tempo do Senhor. Olhem 
para fora... olhem mais pela janela do 
trem, enquanto ele viaja, e aproveitem 
o sublime espetáculo que está sendo 
orquestrado pela soma de esforços 
de todos aqui do Plano Espiritual e de 
encarnados que se comprometeram a 
trabalhar, incansavelmente, até que a 
última cortina seja aberta para mos-
trar o mais sublime espetáculo: o da 
nova Terra que surge.

Benditos sejam todos os que traba-
lham pela vontade do Pai.

Dai graças em tudo e sempre.
Dai graças multiplicadas, por serem 

vocês os encarnados dessa época tão 
profetizada.

Seu irmão, um trabalhador do Cristo.

Muita Luz! 

Mensagem recebida no Traba-
lho de Psicografia do NESJ

Obs.: Os outros canais permanecerão ativos. Se preferir, ligue
(11) 3857-0171 ou (11) 3857-7448 para agendar o atendimento para 

solicitação de psicografia, e envie mensagem de texto para
(11) 99279-3275 para agendar o atendimento fraterno on-line.
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A NOITE EM QUE O BRILHO DE CHICO XAVIER 
ILUMINOU O ESPIRITISMO

26 de julho de 1971 – Cidade de 
São Paulo

Quando Chico viajava para a ca-
pital paulista, costumava se hospe-
dar na residência do casal Nena e 
Francisco Galves. Agora, quando iria 
participar do principal programa de 
entrevistas da TV brasileira, Pinga-
-Fogo, não foi diferente. Só que des-
ta vez, o humilde mineiro de Pedro 
Leopoldo, não apresentava o seu 
contagiante humor habitual. No jan-
tar, em que quase não comeu nada, 
estava ansioso, controlado, não es-
tava à vontade, reparou o casal ami-
go. Parecia tenso e distante. 

Após a refeição, pôs-se a cami-
nhar pelos jardins da casa, e assim 
ficou por longo tempo. Sozinho, com 
seus pensamentos. Certamente, pe-
dia ajuda ao Espírito Emmanuel, seu 
dileto mentor; mas também deve ter 
vindo, com insistência, à sua mente 
a desastrosa entrevista que conce-
dera à Revista O Cruzeiro, no longín-
quo agosto de 1944.

Os consagrados, ousados e temi-
dos profissionais, jornalista David 
Nasser e o fotógrafo Jean Manzon, 
foram até Pedro Leopoldo, se apre-
sentaram como repórteres ameri-
canos e fizeram uma matéria com 
Chico Xavier.

O médium ficara conhecido depois 
do rumoroso caso judicial, onde a 
viúva e três filhos de Humberto de 
Campos o processaram. O objetivo 
dos jornalistas era fazer um perfil 
daquele personagem que ainda não 
tinha se firmado no imaginário po-
pular como respeitável homem de 
bem. 

O resultado foi uma longa reporta-
gem sensacionalista, repleta de iro-
nias – a começar pelo título: “Chico, 
detetive do além” - e algumas chaco-
tas onde ele era apresentado como 
um místico simplório; um homem 
puro, humilde, mas excessivamente 
ingênuo. Até sua condição celibatá-
ria foi destacada de forma ardilosa.

Inúmeras fotos do célebre fotó-
grafo Manzon ilustravam a matéria. 
Entre elas, Chico aparecia deitado 
em sua cama lendo um livro e em 
outra posou sentado em uma ba-
nheira, com os olhos fechados e a 
mão na testa, como se estivesse em 
transe mediúnico.

A reportagem foi tão traumática 
que fez com que Chico Xavier, decep-
cionado, se afastasse da imprensa. A 
sua preocupação não era só pessoal, 
mas principalmente, o mal que fatos 
como esse poderiam causar à Dou-
trina Espírita.

 Essa reclusão iria durar até 1968, 
quando Saulo Gomes, um conceitu-
ado repórter investigativo, iria, atra-
vés de amigos comuns, conquistar 
sua confiança e conseguir que Chico 
lhe concedesse uma longa entrevis-
ta, que foi gravada e transmitida pela 
TV Tupi, emissora em que Saulo tra-
balhava. Pela primeira vez, o público 
pode ver o médium psicografando 
uma mensagem na TV. A matéria 
levada ao ar despertou grande in-
teresse, causou impacto e alcançou 
grande sucesso de audiência.

Foi a primeira vez que Chico Xa-
vier se viu psicografando, depois de 
quarenta anos de mediunidade e se 
emocionou: “Pude ver como a minha 

mão ficava, a posição do corpo, toda 
a sequência. Eu não sabia. Foi muito 
interessante”.

A partir daí, a chamada grande 
imprensa passou a convidar Chico 
para entrevistas sérias e ele passou 
a ser assediado para grandes repor-
tagens. Saulo conquistou a confian-
ça e a amizade do médium mineiro, 
tornando-se o “repórter do Chico”. 

E seria esse novo amigo quem, 
em 1971, iria convidá-lo a partici-
par do Pinga-Fogo, o programa de 
entrevistas mais famoso, respeita-
do e de maior audiência da época. 
Estreara em 1955; após o golpe 

militar de 1964 saiu do ar e retor-
nou para uma nova tentativa em 
1970. Iria durar até o ano de 1980, 
quando a Tupi encerrou suas ativi-
dades. Costumava fechar a progra-
mação da TV Tupi nas noites das 
terças-feiras.

Porém, o programa estava pas-
sando por uma crise de audiência. 
As entrevistas com importantes 
políticos sempre predominaram no 
programa, mas a vigência de uma 
censura implacável, no pior período 
da ditadura militar, estava atrapa-
lhando a realização do Pinga-Fogo, 
cuja maior qualidade era crivar o 

Recordações da histórica noite em que o médium mineiro participou, pela primeira vez, 
do programa PINGA-FOGO

51 anos do Programa Pinga-Fogo com Chico Xavier
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entrevistado de perguntas elabo-
radas por competentes e exigen-

tes jornalistas.  
Para tentar solucionar a crise, 

Saulo Gomes sugeriu à Direção da 
emissora o nome de Chico Xavier. 
Houve certa reação contrária. O 
maior temor era: Como a igreja ca-
tólica iria reagir? Saulo insistiu. De-
pois de muitas análises, discussões 
e considerações o alto escalão da 
Tupi acabou aceitando a indicação e 
começaram os preparativos.  

Chico, em consideração ao amigo, 
aceitara participar, mas agora, que a 
realização se aproximava, se remoía 
de ansiedade e dúvidas.

Não se achava o mais indicado 
para representar a Doutrina diante 
das câmeras de uma emissora tão 
poderosa. Era um grande desafio: 
O Programa era ao vivo. Teria que 
responder sobre uma infinidade de 
temas. Receava cometer “erros gra-
maticais e mais incivilidades”. Mas, o 
medo maior era de comprometer a 
Doutrina Espírita.   

Segundo sua anfitriã, Dona Nena: 
“Antes de sua saída para dirigir-se 
ao estúdio da emissora, beijou a fo-
tografia de Jesus, que ficava em seu 
quarto onde dormia. As lágrimas 
desciam pela sua face. Sem dúvida, 
pediu que Jesus o acompanhasse, 
porque ele iria mostrar ao mundo o 
que era o Espiritismo Cristão”. 

Um fenômeno extraordinário esta-
va prestes a acontecer na história da 
comunicação brasileira, conforme 
narrou o jornalista Saulo Gomes:

“Vinte e três horas e trinta minu-
tos do dia 27 de julho de 1971, o pro-
grama vai entrar no ar! Na primeira 
fila estavam os convidados e as au-
toridades. Na rua sobravam pesso-
as que queriam entrar no auditório 
superlotado. Diante dessa situação, 
a TV Tupi mandou instalar televiso-

res na parte externa do prédio. Nas 
imediações, as ruas precisaram ser 
interditadas.”

Com a mediação do renomado jor-
nalista Almir Guimarães, a bancada 
de entrevistadores era composta 
por profissionais como Saulo Go-
mes, Reali Jr, Helle Alves, João de 
Scantimburgo e Herculano Pires. 
Também fizeram perguntas pessoas 
do público presentes no auditório e 
pessoas que telefonaram durante a 
exibição do programa. 

Chico é convidado a tomar seu lu-
gar à mesa.

Estava começando o programa 
que iria alcançar a maior audiência 
até hoje na TV brasileira: Pinga-Fogo 
com Chico Xavier!

Durante duas horas e quarenta e 
cinco minutos, de forma explicativa, 
simpática e humilde Chico vai respon-
der perguntas com temas variados, 
tais como: Espiritismo, mediunidade, 
psicografia, caridade, sexo, pena de 
morte, aborto, vida em outros pla-
netas, chegada do homem à Lua, ho-
mossexualidade, criação no tubo de 
ensaio, Umbanda, cremação de cor-
pos, Arigó, sintonia com Emmanuel e 
outros mais. Ainda, no encerramento 
da entrevista, Chico, a pedido do me-
diador Almyr Guimarães, psicogra-
fou a mensagem “Segundo Milênio”, 
transmitida pelo poeta paulista Cyro 
Costa (1879-1937).

Chico não receberia apenas inspira-
ção de seu mentor. Em carta escrita 
a Herculano Pires, confessa ter sido 
literalmente conduzido: “Emmanuel 
conseguiu controlar-me para, ele 
mesmo, unido a mim, numa simbio-
se em que eu estava semiconsciente, 
responder ou fazer-me responder às 
perguntas que iam surgindo. Só esti-
ve eu mesmo, no instante em que ele 
se afastou alguns momentos, para 
que eu contasse o caso do avião”.

Ele apresentou a Doutrina Espírita 
Cristã a pessoas que até desconhe-
ciam se os espíritas acreditavam 
em Jesus. Apresentou o Espiritismo 
como o Consolador prometido. Fa-
lando a adeptos de todas as religiões.

Pessoas leigas que não tinham a 
menor ideia do que era o Espiritis-
mo, desconheciam quem era aquele 
médium de Pedro Leopoldo, ficaram 
atônitas. O fenômeno atingiu todas 
as camadas da população. Civis, 
militares, classe estudantil, USP, 
UNICAMP, PUC se manifestaram. 
Surpresas e agradecidas enviavam 
cumprimentos à Emissora. 

Nenhuma entrevista do Pinga-Fogo 
havia até então ensejado uma edição 
extra de um jornal de circulação na-
cional como era o Diário de São Pau-
lo, com nove páginas inteiras exibindo 
a íntegra do programa. 

Foi o momento máximo de comu-
nicação na história do Espiritismo. 
Muitos afirmam que não é exagero 
dizer que há este divisor de águas – o 
antes e o depois do Pinga-Fogo. Com 
o poder de penetração da televisão e 
do rádio (a Radio Tupi também trans-
mitiu o programa), contagiou milhões 
de pessoas levando-lhes um autênti-
co representante da Doutrina Espíri-
ta.

Ainda não havia transmissão tele-
visa em cadeia nacional, que surgiria 
apenas em 1974. A gravação (video-
teipe) foi enviada para todo o Brasil.

O diretor Daniel Filho, quando foi 
fazer o filme “Chico Xavier”, em 2010, 
usou como fio condutor de seu filme, 
a participação do médium no Progra-
ma Pinga-Fogo. E foi um sucesso de 
público e crítica. 

Pela glória pessoal, Chico jamais 
teria ido ao programa; ele só aceitou 
participar pela expansão e divulga-
ção da Doutrina Espírita. Com sua 
simplicidade, seu carisma e sua luz 

interior, naquela noite fez com que o 
seu brilho iluminasse o Espiritismo, 
como ninguém jamais fizera. 

A histórica entrevista completa 
está disponível no YouTube. O livro 
“Pinga Fogo com Chico Xavier”, Edito-
ra InterVidas, organizado por Saulo 
Gomes e lançado em 2009, principal 
fonte desta matéria, pode ser encon-
trado nas boas livrarias. 

Em dezembro de 1971, quando a 
TV Tupi, como presente de Natal a 
seus telespectadores quis fazer uma 
edição especial do “Pinga-Fogo”, re-
correu a Chico Xavier, que retornou 
ao programa e as cenas se repetiram. 
Mais ainda. Nesta ocasião, caravanas 
de outras cidades dirigiram-se a São 
Paulo para conhecer aquele abenço-
ado homem de bem. A duração deste 
programa chegou a quase quatro ho-
ras!  Mas, isso já é uma outra história!

                  

Wanderley Correa Silva

Colaborador do NESJ

Fontes de referências:

- Livro “Pinga-Fogo” com 

Chico Xavier – organizador 

Saulo Gomes. Editoria 

Intervidas.

- Livro “As vidas de Chico 

Xavier” – Marcel Souto Maior. 

Editora Planeta.

- Revista Cruzeiro. Rio de 

Janeiro, edição 42, 12 de agosto 

de 1944.

-Vídeos YouTube – Entrevistas 

com Daniel Filho, Marcel Souto 

Maior e Dona Nena Galvez

- Foto : https://www.

uberabaemfotos.com.

br/2018/07/pinga-fogo-com-

chico-xavier-julho-1971.html
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Francisco Cândido Xavier, mais 
conhecido como Chico Xavier, con-
siderava-se um simples “cisco”. En-
tretanto, foi indicado para o prêmio 
Nobel, reconhecido como o maior “lí-
der espiritual” do Brasil, um exemplo 
de conduta no exercício da caridade.

Ao longo de sua existência, conso-
lou inúmeras mães, publicou vários 
livros e, além do pão espiritual, au-
xiliava, também, distribuindo o pão 
material aos mais necessitados, 
uma vida de renúncia e serviço ao 
próximo.

Chico dizia: “O que fazemos ao 
próximo com sinceridade, fazemos a 
nós mesmos”.

Esta frase vai ao encontro de um 
trecho do Evangelho Segundo o Es-
piritismo, capítulo XIII item 11: “É 
na caridade que deveis procurar a 
paz do coração, o contentamento da 
alma, o remédio contra as aflições 
da vida “.

A Equipe da Assistência Social do 
NESJ tem como princípio o exercício 
da caridade baseada no Evangelho 
de Jesus. Assim, compreende que 
todos temos necessidades e a cari-
dade é o sentimento de cooperação 
amorosa que nos arrasta à solida-
riedade atenuando o problema do 
outro, iluminando caminhos e liber-
tando consciências, revelando sua 
natureza moral. Como educadora 
que consola e impulsiona para o 
crescimento espiritual, busca  ofe-
recer aos assistidos o alimento ma-
terial aliado ao  espiritual, auxiliando 
no desenvolvimento socioafetivo.

Partindo desta reflexão, a Assis-
tência Social realiza com os assis-
tidos  atividades  direcionadas para 
sua  inserção e reintegração na 
sociedade, por meio de encontros 
presenciais, semanalmente, são 
propostos temas específicos para 
estudo, conhecimento e reflexões, 
realizados por profissionais, volun-
tários das áreas de saúde e edu-
cação,  subdivididos em grupos  da 
seguinte forma: Gestantes, Apoio a 
Jovens Mulheres, Alfabetização  e o 

Momento de reflexão com temas do 
Evangelho Segundo o Espiritismo.

Grupo de Gestantes – Progra-
ma específico de apoio às gestantes 
com finalidade educativa. Realiza 
dinâmicas e palestras que buscam 
desenvolver o vínculo materno alia-
do ao amparo e informação.

Grupo de Apoio às Jovens Mu-
lheres - procura fortalecer a auto-
estima, despertar a responsabili-
dade da maternidade consciente, a 
importância da estrutura familiar na 
vida dos filhos, seu papel na família 
e sociedade.

Grupo de Alfabetização – auxilia 
os adultos e idosos não alfabetiza-
dos ou que tenham dificuldade de 
aprendizagem no processo de leitu-
ra e escrita. 

Momento de Reflexão - intera-
ção com os assistidos sobre os en-
sinamentos de Jesus, numa lingua-
gem simples e cotidiana. 

Atualmente, 150 famílias cadas-
tradas pelo NESJ participam destes 
encontros, recebem mensalmente 
cesta básica de alimentos e demais 
produtos de acordo com as doações 
recebidas, como itens de higiene 
pessoal, limpeza, roupas, coberto-
res, brinquedos entre outros.

Todas as atividades da casa são 
mantidas por doações, por isso a 
ajuda de todos é muito importante. 

Seja um investidor do Bem! Ajude-
-nos a continuar ajudando, doando 
alimentos não perecíveis, roupas, 
utensílios domésticos e outros itens 
em bom estado para nosso bazar 
permanente. Aceitamos também 
doações em espécie.

Para maiores informações sobre 
nossas atividades ou como nos 
ajudar, entre em contato conosco 
pelo E-mail : assistenciasocial@
segueajesus.org.br

Equipe Assistência Social
   

Imagem:https://www.freepik.
c o m / f r e e - v e c t o r / s t y l i z e d -
volunteers-help-charity-sharing-h

Caridade, o alívio para as dores da alma
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ACONTECE NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

1 2 3 4

5 6

7 8 11

12109

1 e 2 - Entrega cesta básica

3 e 4 - Encontro com as gestantes

5 e 6 - Apoio a jovens mulheres

7 e 8 - Alfabetização

9 e 10 -  Momento reflexão

11 e 12 - Bazar
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Para iniciar as reflexões sobre arte 
e espiritualidade, proponho a leitura 
deleite do soneto “Homem-célula”, 
de Augusto dos Anjos (psicografado 
por Francisco Cândido Xavier)1 e a 
apreciação da obra “Homem Vitru-
viano, de Leonardo da Vinci2:

Homem! célula ainda escravizada
Nos turbilhões das lutas cogniti-

vas,
Egressa do arsenal de forças vivas
Que chamamos — estática do 

Nada.

Sob transformações consecutivas,
Vem dessa Origem indeterminada,
Onde se oculta a luz indecifrada
Dos princípios das luzes coletivas.

Vem através do Todo de elemen-
tos,

Em sucessivos aperfeiçoamentos,
Objetivando a Personalidade,

Até achar a Perfeição profunda
E indivisível, pura, e se confunda, 
No transcendentalismo da Unida-

de

Tanto o poema quanto a pintura 

são manifestações artísticas que 
buscam concretizar um ideal de be-
leza e harmonia, expressando a sub-
jetividade (emoções e sensações) 
humana.

Augusto dos Anjos, em vida ou 
além-túmulo, revela um “eu” con-
cebido como ser humano em sua 
incompletude. Leonardo da Vinci 
busca, através deste desenho, a ra-
cionalidade da criação humana, re-
velando em seus traços a beleza e a 
centralidade do homem.

Tais análises são validadas por 
Léon Denis, no livro “O mundo invisí-
vel e a Guerra”, neste trecho que pre-
faciou o livro “O Espiritismo na arte” 
(mesmo autor):

“Os sonhos dos poetas, as visões 
dos místicos, as criações do gênio, 
as comprovações e demonstrações 
da Ciência, as realizações mais per-
feitas da Arte são apenas ecos mui-
to débeis e percepções pequeninas 
que os homens, com melhores do-
tes, captam como em um relâm-
pago quando a matéria, dominada 
por poucos instantes, permite que a 
alma possa entrever alguns pálidos 
reflexos do mundo divino.”

Isso é a Arte, quando a pensamos 
com mais profundidade aqui no pla-
no terreno, uma amostra da beleza 
divina, um “encanto misterioso que 
nos atrai, nos seduz, nos cativa e en-
che a alma de admiração”.3

O Espiritismo, por meio da comuni-
cação entre o mundo visível e invisí-
vel, oferece aos artistas a inspiração 
para que expressem em suas produ-
ções a beleza ideal, a beleza supe-
rior, fazendo com que pensamento e 
vontade se intensifiquem.

Kardec, enquanto professor Rivail, 
era ligado ao mundo da educação e 
das artes - comum aos intelectuais 
da época – conviveu com artistas em 

seu círculo de amizades e com aque-
les que eram membros atuantes da 
Sociedade Parisiense de Estudos 
Espíritas; também manteve diálogos 
com artistas desencarnados, pos-
sibilitando uma profunda reflexão e 
análise sobre “a influência que o Es-
piritismo causaria nas futuras produ-
ções artísticas e sua interferência na 
sociedade”.4

O Espírito Alfred de Musset, na 
Revista Espírita de dezembro de 
1860, elucida que a arte pagã é o 
verme, a arte cristã o casulo e a arte 
espírita será a borboleta; igualmen-
te é o processo evolutivo humano, 
que conserva em si elementos la-
tentes das artes aguardando serem 
observados para eclodirem em ado-
ração e contemplação. Afinamos 
nossa sensibilidade artística, con-
forme vamos incorporando novos 
sentimentos, estes são resultados 
da espiritualização do nosso ser; 
é a lei do progresso em ação mos-
trando que a Arte Espírita, quando 
estiver ao alcance de toda humani-
dade, poderemos chamá-la de Arte 
Universal.

A beleza artística caracteriza-se 
pelo conteúdo da mensagem que 
expressa, seja a música, a dança, 
a pintura, a escultura, a literatu-
ra, o teatro e, no mundo moderno/
contemporâneo acrescentamos a 
fotografia, o cinema, a arte digital 
dentre outras. Se for envolvida de 
mensagem de paz, confraterniza-
ção, respeito, engrandecimento mo-
ral da humanidade, tenhamos a cer-
teza de que o artista é o gênio que 
Léon Denis diz na citação no prin-
cípio deste texto, e Emmanuel es-
clarece um pouco mais na pergunta 
164 de O Consolador:

“O gênio constitui a súmula dos 
mais longos esforços em múltiplas 

existências de abnegação e de tra-
balho, na conquista dos valores es-
pirituais.” 

Ele é um missionário de Deus, 
seus sentimentos e percepções 
transcendem aos do homem co-
mum. Entretanto, sendo todos os 
Espíritos criados simples e igno-
rantes, tendo como objetivo final 
alcançar a angelitude, tornando-se 
cocriadores e, sendo a arte a mais 
elevada contemplação espiritual, 
a exteriorização do ideal divino em 
cada um de nós, sejamos artistas. 
Não artista da arte mundana, vincu-
lada às paixões terrenas. Façamos 
arte sublime, inspirada pela espiri-
tualidade, nos ajudando a perceber 
a nossa voz interior, nossa bagagem 
adquirida nas reencarnações suces-
sivas que misericordiosamente o 
Pai nos concede. 

“Tudo no mundo é duplo: visível e 
invisível. O visível, de resto, interessa 
sempre muito menos” (Cecília Mei-
reles, em Olhinhos de Gato)

Por Sílvia Fabrício de Campos 

1 -  Parnaso de Além-Túmulo, Fran-
cisco Cândido Xavier
2 - Imagem retirada do site: Estudo 
de proporções corporais conhecido 
como homem vitruviano | Galerias 
da Academia de Veneza (www-gal-
lerieaccademia-it.translate.goog)
3 - O Espiritismo na arte, de Léon 
Denis
4 - Círculo de estudos – Arte e Espi-
ritismo, de Edmundo Cezar (pag. 18)
Outras consultas (além das que 
constam no corpo do próprio texto): 
A inspiração espiritual na criação 
artística, de Cristina da Costa Perei-
ra; Arte no Centro Espírita – plane-
jamento e prática, ABRARTE

ARTE E ESPIRITUALIDADE
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SEMANA CULTURAL ESPÍRITA
O Espírito Emmanuel no li-

vro “O Consolador” diz que a 

arte pura “é a mais elevada 

contemplação espiritual por 

parte das criaturas. Ela sig-

nifica a mais profunda exte-

riorização do ideal, a divina 

manifestação desse “mais 

além” que polariza as espe-

ranças da alma.

A SEMANA CULTURAL 

ESPÍRITA DO NESJ tem 

por objetivo a divulgação da 

Doutrina Espírita através da 

Feira do Livro Espírita, aliada 

ao entretenimento e à edu-

cação, através das apresen-

tações artísticas, visando a 

promoção do bem, do belo, 

da harmonização, dos valo-

res éticos, morais e da ele-

vação da alma, com serieda-

de e responsabilidade.

• Identificar talentos entre 

os colaboradores do NESJ 

que compartilharão os seus 

conhecimentos contribuin-

do para o crescimento cul-

tural da comunidade.

• Confraternização entre os 

membros da Comunidade 

do NESJ.

Programação:

• 10/09/2022 – Abertura da 

Semana Cultural Espírita 

com a Feira do Livro.

• 10/09/2022 a 18/09/2022 

– Feira do Livro.

• 10/09/2022 – Live com Drª 

Patrícia Tahan – NESJ TV.

• Postagem da Edição 66 do 

Jornal Segue a Jesus – On-

-line.

• 17/09/2022 – Sarau Espiri-

ta - 17h. Apresentações ar-

tísticas dos colaboradores 

do NESJ– Música, leitura 

de poesia/jogral, dramatiza-

ções. 

• No dia da apresentação 

será solicitado como ingres-

so 1kg de alimento não pere-

cível para as cestas básicas 

das famílias assistidas pelo 

NESJ.

Contamos com sua partici-

pação neste evento de con-

graçamento e de divulgação 

da Doutrina Espírita. 

Área de Divulgação e 

Eventos do NESJ.
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Associe-se
O NESJ está lançando uma Campanha de Arregimentação 

de Novos Associados.

Despesas Mensais pedem comprometimentos mensais, por

isso estamos nos dirigindo a nossos colaboradores, alunos e

simpatizantes, com os quais, nos momentos decisivos, esta 

Casa abençoada, sempre pode contar.

Passe em nossa Secretaria, faça a sua inscrição e torne-se

um(a) associado(a) do Segue a Jesus.

Mais informações: Tel.: 11 3857-0171

E-mail: segueajesus@gmail.com.br                           

Mensalidade a partir de R$10,00

Cada livro edificante é porta libertadora.
O livro espírita, entretanto, emancipa a alma, nos fundamentos da vida.
                    

VISITE A LIVRARIA E A BIBLIOTECA DO NESJ


