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JORNAL LUZ E FÉ 
UMA NOVA PANDEMIA, CONHECIDA COMO CORONAVÍRUS 

https://www.febnet.org.br/portal/2020/07/15/uma-nova-pandemia-conhecida-como-coronavirus/ 

Marta Antunes Moura Exemplo: Dengue é uma doença epidêmica 
no Brasil, de predominante ocorrência nos 
meses de verão, provocava por um vírus 
transmitido Pela picada do mosquito Aedes 
egypti. Endemia, por sua vez, é a presença 
continua de uma enfermidade ou de um 
agente infeccioso em uma zona geográfica 
determinada.” 6 Exemplo: malária, cujo 
agente infecioso é um parasito da 
família Plasmodium. A Região Amazônica 
brasileira é considerada a área 
endêmica do país para malária, com 99% 
dos casos autóctones. Cientistas, 
acadêmicos e profissionais da saúde se 
unem no mundo inteiro, cada vez mais, em 
busca de soluções contra as enfermidades 
infeciosas e transmissíveis que, se antes 
demoravam décadas para serem 
solucionadas ou administradas, agora as 
pesquisas e soluções alcançam meses. 
Essa visão panorâmica dos processos de 
melhoria espiritual que o ser humano 
enfrenta, em decorrência de tragédias e 
catástrofes que atingem a Humanidade, é 
consequência natural da Lei do progresso, 
que o faz evoluir intelectual e moralmente. 
Nada tem de punitivo nem reflete “ação 
demoníaca” como querem certas 
interpretações religiosas, que chegam até 
em falar no juízo final, perante o qual os 
habitantes da Terra serão submetidos a um 
último julgamento (juízo final ou fim do 
mundo), caracterizado pela separação “dos 
bodes e das ovelhas” (Mateus, 25:31 - 46). 
Trata-se, obviamente, de metáfora que 
indica o resultado das mudanças que a 
Humanidade terrestre vivencia durante a 
era da transição, necessárias para que 
possa viver em outro nível evolutivo, o da 
era da regeneração, cujo lema será “um só 
rebanho e um só pastor” (João, 10:10) e 
apenas uma bandeira estará tremulando em 
todas as regiões da Terra: Fora da 
caridade não há salvação. 
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A Doutrina Espírita ensina que a 
felicidade humana está na razão 
direta do cumprimento da Lei de 
Deus, Lei Natural ou Lei da Natureza, 
que “é eterna e imutável como o 
próprio Deus”1. O nosso desafio é, 
pois, conhecer as leis divinas que, a 
despeito de estarem inscritas na 
consciência2, nem sempre 
conseguimos identificá-las ou 
compreendê-las, em razão da nossa 
notória imperfeição espiritual. 
Essa imperfeição apresenta a 
dificuldade de ainda não sabermos 
distinguir o bem do mal, cujo 
aprendizado somente é adquirido ao 
longo das reencarnações sucessivas 
e dos subsequentes estágios no 
plano espiritual. 
É a regra de ouro, assim anunciada 
pelo Cristo: “Tudo aquilo, portanto, 
que quereis que os homens vos 
façam, fazei-o vós a eles, pois essa é 
a Lei e os Profetas.” 3 
Como os processos de melhoria 
espiritual exigem dedicação, esforço 
e persistência, ou seja, “suor e 
lágrimas”, o grande empreendimento 
do indivíduo transformar-se em 
pessoa melhor se faz por meio da 
superação das provações 
existenciais, que se revelam cada vez 
mais desafiantes à medida que 
surgem novos aprendizados. As 
provações fazem parte da caminhada 
evolutiva da vida, que transcorre, 
naturalmente, nos dois planos 
existenciais, que lembram uma 
corrida de superação de obstáculos. 
É, pois, equívoco acreditar que 
ocorrências provacionais, como os 
flagelos destruidores, naturais ou 
provocados, sejam catalogados como 
castigo ou punição divina. Quem 
assim pensa tem de Deus uma ideia 
antropomórfica (forma ou 
características humanas (Dic. 
Aurélio) e se fundamenta em 
preceitos teológicos arcaicos, visto 
que Deus, como ensinou Jesus à 
samaritana, “Deus é Espírito, e 
aqueles que o adoram devem adorá-
lo em espírito e em verdade” (João, 
4:24). É desse modo que Ele é nosso 
Pai e Criador: “Deus é 
soberanamente justo e bom. A  

 
sabedoria providencial das leis divinas 
se revela nas menores como nas 
maiores coisas, e essa sabedoria não 
permite que se duvide nem da sua 
justiça, nem da sua bondade.” 4  
As catástrofes e doenças que atingem 
a Humanidade ao longo da história da 
civilização sempre resultaram (e 
resultam) em perdas e sofrimentos de 
diferentes gradações. No momento 
atual, estamos, no planeta, sob o peso 
de uma pandemia, o coronavírus. O 
caráter avassalador das doenças 
manifesta-se sob três aspectos: 
pandêmico, epidêmico e endêmico. 
Diz-se pandemia quando uma doença 
infecciosa se espalha por diversas 
localidades do mundo, atingindo 
países e continentes. Exemplo: o 
coronavírus, cujo agente infeccioso é 
um vírus denominado Covid-19 em 
que Covid =  Corona Virus 
Disease (doença do coronavírus), 
enquanto 19 se refere ao ano de 2019, 
quando os primeiros casos ocorridos 
em Wuhan, na China, foram 
divulgados publicamente pelo governo 
chinês, no final de dezembro. O vírus é 
SARS-CoV-2  (um coronavírus). Uma 
pandemia acontece quando ocorre a 
associação de três fatores: a) 
aparecimento de uma nova doença ou 
variedade (mutação) da forma de uma 
doença se expressar); b) o agente 
possui elevado poder de virulência – 
refere-se à  gravidade  de uma doença 
ocasionada por um agente infeccioso; 
c) o agente infectante apresenta 
elevado poder de transmissão entre os 
humanos. É o caso da Covid-19. 
Epidemia  indica ocorrência de doença 
em área geográfica mais circunscrita. 
“O número de casos que indica a 
existência de uma epidemia varia com 
o agente infeccioso, o tamanho e as 
características da população exposta, 
sua experiência prévia ou falta de 
exposição à enfermidade e o local e 
época do ano em que ocorre.”5  
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FALTA DE ACEITAÇÃO 

Irmão José (psic. Carlos Baccelli - do livro 
"Ajuda-te e o Céu te Ajudará") 

É provável que estejas sofrendo 
pela tua falta de aceitação do 

familiar amado que tenha tomado 
a decisão de ligar-se, 

afetivamente, a quem ainda não 
logrou conquistar a tua simpatia... 

 
Pelo filho que te revelou as suas 
preferências de ordem sexual, na 

escolha da companhia que 
elegeu no campo das 

experiências que lhe dizem 
respeito... 

 
Pelo cônjuge que não consegue 

se amoldar às tuas exigências de 
atenção e carinho, em face das 

muitas dificuldades que sustenta 
no relacionamento a dois... 

 
Pelo amigo que não se consagra 

à tua amizade em regime de 
exclusividade, insistindo em 

privar com quem não desfruta de 
tua confiança... 

 
Convém não te esqueceres de 
que, se os outros, pela tua falta 
de aceitação, se constituem em 

decepção para ti, é possível que, 
pela mesma falta de aceitação, te 

constituas em muito maior 
decepção para eles. 

 

Revista Espírita 1858 » Junho »  A PREGUIÇA  
DISSERTAÇÃO MORAL DITADA POR SÃO LUÍS À SRTA. ERMANCE DUFAUX 

(em 5 de maio de 1858) 

 

Um homem saiu muito cedo e foi à 
praça para contratar operários. Ora, 
ali viu dois homens do povo, sentados 
e de braços cruzados. Chegou-se a 
um deles e assim o abordou: “Que 
fazes aí?” Ao que o mesmo lhe 
respondeu: “Não tenho trabalho.” 
Disse então aquele que procurava 
trabalhadores: “Toma a tua 
ferramenta e vem ao meu campo, na 
vertente da colina, onde sopra o vento 
sul; cortarás as urzes e revolverás o 
solo até o cair da noite. A tarefa é 
dura, mas terás um bom salário.” O 
homem do povo pôs a enxada no 
ombro, agradecendo-lhe por isso, de 
todo o coração. Ouvindo isto, o outro 
operário levantou-se e aproximou-se, 
dizendo: “Senhor, deixe-me ir 
também trabalhar no campo.” E, 
tendo-lhes dito a ambos que o 
seguissem, marchou à frente, para 
mostrar o caminho. Depois, quando 
chegaram à encosta da colina, dividiu 
o trabalho em dois e se foi. 
Quando ele partiu, o último dos 
operários contratados pôs fogo no 
mato da gleba que lhe coube por sorte 
e revolveu a terra com a enxada. Sob 
o ardor do sol, o suor porejava-lhe de 
sua fronte. O outro o imitou, a 
princípio murmurando, mas em breve 
parou o trabalho e fincando a enxada 
no chão sentou-se ao lado, olhando o 
trabalho do companheiro. Ora, ao cair 
da tarde veio o dono do campo e 
examinou o trabalho. 

Chamando o operário diligente, 
felicitou-o dizendo: “Trabalhaste bem. 
Eis o teu salário.” E despediu-o, 
dando-lhe uma moeda de prata. 

 O outro também se aproximou, 
reclamando o preço de seu salário, 
mas o dono lhe disse: “Mau 
trabalhador, meu pão não matará a tua 
fome, porque tu deixaste inculta a 
parte de meu campo que te foi 
confiada. Não é justo que aquele que 
nada fez seja recompensado como o 
que trabalhou bem.” E despediu-o sem 
nada lhe dar. Eu vos digo que a força 
não foi dada ao homem, nem a 
inteligência ao seu espírito para que 
consuma seus dias na ociosidade, 
mas para ser útil aos seus 
semelhantes. Ora, aquele cujas mãos 
estiverem desocupadas e o espírito 
ocioso será punido e deverá 
recomeçar a sua tarefa. 

Em verdade vos digo que sua vida 
será posta de lado como coisa 
imprestável, quando seu tempo se 
cumprir. Compreendei isto como uma 
comparação. Qual de vós, possuindo 
no pomar uma árvore que não dá 
frutos, não dirá ao servo: “Corte 
aquela árvore e lance-a no fogo, pois 
seus ramos são estéreis?” Ora, assim 
como aquela árvore será cortada por 
causa de sua esterilidade, também a 
vida do preguiçoso será lançada no 
refugo, por ter sido estéril em boas 
obras. 
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ESPITIRINHAS  
POR WILTON PONTES 

FELIZ 2021 

 
 
ESPÍRITAS 

 
 

INDICAÇÃO DE LEITURAS 
Os livros podem ser retirados na biblioteca pelas pessoas já cadastradas na FLF nas quartas-feira. 

 
 
    

                                                                                                           
 

    

MURAL DE AVISOS 

 

As Vidas de Chico Xavier, Marcel 
Souto Maior 

As Vidas de Chico Xavier é a biografia do 
médium mineiro Chico Xavier. O livro de 
Marcel Souto trata dos altos e baixos, derrotas 
e vitórias dos 92 anos de vida de um dos 
brasileiros mais idolatrados e intrigantes da 
história. Ao longo da vida, Xavier escreveu 
mais de 400 livros, vendeu mais de 20 milhões 
de exemplares e doou toda a renda para 
instituições beneficentes dizendo que “Eu não 

escrevi nada, os espíritos escreveram”. 
 

Um Novo Recomeço,          
Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho e 

Antônio Carlos (espírito) 
Se de um lado aceitar a passagem de um 
ente querido pode ser sofrido, assimilar a 
própria morte também pode ser algo 
complexo. O livro mostra como o 
personagem lidou com a nova realidade e 
partiu para uma nova jornada em uma 
colônia espiritual. Com linguagem simples 
e didática, a obra faz com que o leitor se 
pergunte o que faria no lugar de Nelson. 

Gabriel Querubim e os 
Guardiões dos Sonhos 

Rogério Pietro 
Durante o sono, o pequeno Gabriel é levado ao 
plano astral e se junta a outras crianças de 
diferentes partes do mundo para trabalhar em 
missões de socorro. Tendo como melhores 
amigos o africano Amaruro e o japonês Kosuke, 
ele precisa combater as formas-pensamento 
que geram pesadelos, infestam ambientes e 
afetam a vida da humanidade. Infantojuvenil. 

Contador de Histórias 
Espíritas 

 Wilma Stein / Ditado por: 
Vovô Sabino 
 
Esta obra vem relembrar um 
tempo em que o conhecimento 
era transmitido pela 
experiência dos mais velhos. 
Indicado para jovens. 
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ESTUDOS FRATERNIDADE LUZ E FÉ 

 
 

 
Faça sua inscrição para participar dos estudos da Escola de Aprendizes do Evangelho no link: 

https://forms.gle/3mS5qc95oyV11Zq27 
 

Visite o novo site da Fraternidade Luz e Fé 
https://fraternidadeluzefe.wixsite.com/website 

 

https://forms.gle/3mS5qc95oyV11Zq27?fbclid=IwAR01yjMST9pcK2N6yTPHHOPhFuh5_kUwfaGhb4UaINViYcoz-VgohSZ0tVE
https://fraternidadeluzefe.wixsite.com/website
https://forms.gle/3mS5qc95oyV11Zq27
https://fraternidadeluzefe.wixsite.com/website

