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Estante Espírita faz indicações de leitura sobre reforma
íntima
Fonte: Jornal Mural da Comunhão (edição de março)
O tema deste mês é a transformação das pessoas, com a reforma íntima para uma vida mais proveitosa e próxima
de Jesus, e do planeta, através da doutrina espírita auxiliando a transformar a Terra de provas e expiações para
um planeta de regeneração, com a evolução da humanidade.

Transformação através do conhecimento
Um dos cinco livros que compõem a Codificação Espírita, conjunto de ensinamentos transmitidos por espíritos
superiores organizado e comentado por Allan Kardec, O Evangelho Segundo o Espiritismo encerra a essência do
ensino moral de Jesus e por isso constitui o abrigo de adeptos de todas as religiões. A obra oferece um roteiro
seguro para a reforma íntima, apontada por Cristo como indispensável para alcançar a felicidade vindoura e a paz
interior, conquistas que somente a observação das leis divinas pode proporcionar ao espírito na sua caminhada
evolutiva para Deus.
Em seu capítulo final, o Evangelho apresenta uma coletânea de preces espíritas, para as mais variadas situações,
pois os espíritos têm dito que “a forma nada vale; o pensamento é tudo. Um bom pensamento vale mais do que
um grande número de palavras com as quais nada tenha o coração”.
O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO – Allan Kardec, 1ª. Ed.,Paris, 1864, Edições FEB – Federação
Espírita Brasileira, 127ª. Ed., 544 páginas, 12,5 x 17,5 cm, Rio de Janeiro, 2008, na Livraria da Comunhão – R$
12,00 Edições de bolso, a partir de R$ 4,95.

Transformação através da pesquisa
O autor, espírita por convicção desde jovem, aos 19 anos foi um dos diretores da Federação Espírita do Estado do
Espírito Santo (FEEES), sócio fundador da Casa Espírita Cristã, em Vila Velha (ES) e idealizador e fundador da
Fundação Espírito-Santense de Pesquisa Espírita (FESPE). Suas tarefas espíritas mostraram-se abrangentes,
junto a crianças, jovens e adultos. Seus conhecimentos científicos, didáticos e pedagógicos foram úteis na
pesquisa e divulgação da Doutrina Espírita.
O volume apresenta uma análise comparativa entre as teologias apresentadas dentro da revelação cristã,
acrescentando-se a visão espírita sobre as principais idéias, dogmas e artigos de fé. A obra ensaia uma tentativa
de extirpar do cristianismo os mitos, as lendas, os atos exteriores ou liturgias que constituem obrigações
religiosas, em detrimento do conceito da verdade libertadora que Cristo preconizou e o espiritismo fez reviver.
Os assuntos tratados vêm influenciando a humanidade desde tempos antigos, quando o homem deu início à idéia
religiosa, assim que escolheu algo para adorar, ou melhor, para idolatrar, como os fenômenos da natureza,
animais, ídolos de pedra, o fogo, os astros celestes, reis e heróis, seres espirituais, indo da idolatria aos deuses
mitológicos, passando pela concepção de um deus único ao Deus Pai e Criador, justo e bom.
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TEOLOGIA ESPÍRITA – de L. Palhano Jr., LD - León Denis Gráfica e Editora, 488 páginas, 14 x 21 cm., 2ª.
Edição, Rio de Janeiro, 2008, na Livraria da Comunhão – R$ 29,90.

Transformação através da palavra
Palestra de encerramento das comemorações dos 150 anos da publicação de O Livro dos
Espíritos, proferida no 2º Congresso Espírita Brasileiro, realizado em Brasília (DF).
Divaldo Franco é educador, orador e médium espírita. Conta com mais de 200 títulos
publicados e é reconhecido como maior divulgador da doutrina espírita na atualidade.
Na palestra, Divaldo apresenta uma das exposições mais abrangentes sob o aspecto histórico
e científico das provas da existência de Deus, além do papel da obra inicial do espiritismo para
a regeneração da humanidade.
DVD - EDIFICAÇÂO DE UM MUNDO MELHOR – Palestra de Divaldo Pereira Franco, colorido,
160 minutos, Sistema NTSC, Produção TVCEI.com, na Livraria da Comunhão – R$ 25,00.
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