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RECORDANDO…
INTRODUÇÃO - Um breve resumo sobre a obra (episódio 1)
CAPÍTULO 1 - OS CLARINS ANUNCIADORES (EPISÓDIOS 2 E 3)

Irmão Antúlio, administrador da comunidade, informa aos
habitantes de uma colônia espiritual sobre a difícil crise
espiritual do planeta dos últimos séculos.
CAPÍTULO 2 - ESTABELECENDO TAREFAS (EPISÓDIO 4)

Francisco Spinelli informa a um grupo de Espíritos, entre
eles Manoel Philomeno de Miranda, sobre o propósito da
tarefa que objetivava a diminuição da intensidade da
pandemia bem como a restauração da solidariedade e da fé
na Divina providência.

RECORDANDO…
CAPÍTULO 3 - ADAPTAÇÃO AO NOVO LAR (EPISÓDIO 5)

O grupo de Espíritos é recebido por Marta, responsável por
receber novos visitantes na Instituição Espírita situada na
região nordeste do país, cujo administrador, irmão Gracindo,
havia sido discípulo de Francisco de Assis.
Na Instituição, são informados sobre a sua estrutura e suas
atividades.
CAPÍTULO 4 - ESTUDO DAS ATIVIDADES (EPISÓDIO 6)

Dr. Eudalbo, na Terra, pesquisador em virologia, fala ao grupo
sobre os efeitos do coronavírus (adversário da vida física) e
Francisco Spinelli informa que uma das tarefas destes
espíritos ”é de inspirar as pessoas às condutas saudáveis".

CAP. 5 - ESCLARECIMENTOS
OPORTUNOS - 1ª PARTE
A MÉDIUM MALVINA
➡ Manoel Philomeno de Miranda abre o capítulo dizendo

que já conhecia Comunidade Espírita em que estava
sitiado.
➡ A Instituição foi fundada há mais de cinquenta (50) anos
e a irmã Malvina fora instrumento por cujo meio a
comunidade foi erguida.
➡ Tarefa da médium - “criar congregações espirituais nos
tempos modernos” em homenagem a Francisco de Assis.

FRANCISCO DE ASSIS
➡ Francisco de Assis nasceu em 26 de setembro de 1181, na

cidade de Assis, Itália, com o nome de Giovanni di Pietro
Bernardone. Era filho do comerciante italiano Pietro di
Bernardone dei Moriconi e de Pica Bourlemont, e tinha
origens francesas. A família fazia parte da rica burguesia de
Assis, e tinha prestígio no nome e nas posses financeiras.

➡ Alistou-se, em 1202, como soldado na guerra de Assis
contra a Peruggia. Foi capturado e passou cerca de um ano
preso, à espera de ser resgatado.
➡ Conta-se que, ainda jovem, ao adentrar um templo
católico em ruínas teve uma visão de Jesus, que lhe disse:
"Francisco, restaura minha casa decadente". Tomando no
sentido literal as palavras, iniciou um trabalho de reforma da
pequena igreja.
Fonte: https://www.uemmg.org.br/biografias/francisco-de-assis

FRANCISCO DE ASSIS
➡ Viveu uma conversão brusca em sua juventude,

passando de jovem mundano a uma vida religiosa
de completa pobreza.
➡ Fundou a Ordem dos Frades Menores, hoje
conhecidos como Franciscanos.
➡ Juntamente com seus “filhos”, Francisco renovou
a vivência do catolicismo na época, conservando o
hábito de viajar a pé pelas localidades, pregando e
vivendo completamente das doações que
recebiam. Para Francisco, o Evangelho deveria ser
seguido à risca, com todo rigor, imitando a vida de
Jesus.
Fonte: https://www.uemmg.org.br/biografias/francisco-de-assis

FRANCISCO DE ASSIS
➡ Francisco, denominado de “IL Poverello” (“O

Pobrezinho”), foi homem simples e humilde, assim
como o Cristo, a quem amava ardentemente.
➡ Enalteceu o dom da caridade, pregando o amor
à Criação de Deus, à natureza, aos animais, e,
sobretudo, ao ser humano, valorizando
especialmente os mais pobres. Chamava a todas
as criaturas de "irmãos" e se considerava a menor
delas.
➡ Francisco de Assis desencarnou aos 45 anos em
3 de outubro de 1226.
Fonte: https://www.uemmg.org.br/biografias/francisco-de-assis

FRANCISCO DE ASSIS
➡ Algumas fontes mediúnicas fazem menção de o apóstolo

João Evangelista, em pretérita reencarnação, ter sido
Francisco. O evangelista esteve presente em todos os
acontecimentos importantes relacionados ao Mestre,
inclusive, no momento crucial da crucificação. A narrativa
bíblica conta que, na última ceia, ficou assentado ao lado do
Cristo, em posição privilegiada (em seus últimos momentos
na carne, Francisco pediu para lerem os textos evangélicos
correspondentes à Última Ceia).

➡ João foi quem ficou ao lado de Maria após o desencarne
de Jesus, o que explicaria a adoração de Francisco de Assis à
mãe do Mestre. O Evangelista, ainda, participou ativamente
do colégio apostólico, sendo o último a morrer. Escreveu
cinco dos livros do Novo Testamento: o Quarto Evangelho,
três epístolas e o Apocalipse.
Fonte: https://www.uemmg.org.br/biografias/francisco-de-assis

MENSAGENS MEDIÚNICAS
➡ Deixou-nos algumas mensagens bem profundas,

como a publicada na Revista Espírita de dezembro de
1864:
“O amor é a lei do Espiritismo; ele dilata o coração e
faz amar ativamente aqueles que desaparecem na
vaga penumbra do túmulo. (…)
Espíritas! O grande nome de Jesus deve flutuar, como
uma bandeira, acima de vossos ensinamentos. Antes
que fôsseis, o Salvador trazia a revelação em seu seio,
e a sua palavra, prudentemente medida, indicou cada
uma das etapas que percorrereis hoje. Os mistérios
desabaram ao sopro profético que abala as vossas
inteligências, como outrora as muralhas de Jericó”.
Fonte: https://www.uemmg.org.br/biografias/francisco-de-assis

MENSAGENS MEDIÚNICAS
➡ Através da mediunidade de Chico Xavier,

deixou a seguinte mensagem, em 17 de agosto
de 1951, em Pedro Leopoldo (MG):
“O Evangelho é o nosso Código Eterno.
Jesus é o nosso Mestre Imperecível. Subamos,
em companhia Dele, no trilho duro e áspero.
Agora é ainda a noite que se rasga em trovões
e sombras, amedrontando, vergastando,
torturando, destruindo… Todavia, Cristo reina e
amanhã contemplaremos o celeste despertar”.
Fonte: https://www.uemmg.org.br/biografias/francisco-de-assis

REENCARNAÇÕES PASSADAS
DA MÉDIUM MALVINA
➡ No século XVIII, fora uma literata francesa

brilhante e apaixonada pela
revolução” (Francesa).
➡ Consorciada com o duque X, ao sair da
Catedral de Notre-Dame, viu o esposo traído
subir ao tablado onde estava erguida a
guilhotina e, de imediato, ser decapitado”.
➡ No dia 4 de abril de 1792, não suportando
o golpe cruel do destino, atirou-se às águas
do Rio Sena, do alto da Ponte Marie...

REENCARNAÇÕES PASSADAS
DA MÉDIUM MALVINA
➡ Após longo sofrimento no Mais-além, onde

não encontrou o seu amado, reencarnou-se
com alguns problemas orgânicos e
expressiva mediunidade de efeitos físicos,
que deslumbrava os investigadores e
convidados especiais para as reuniões
fenomênicas.
➡ Embora os instantes da codificação,
combateu a reencarnação.
➡ Desencarnou aos 45 anos.

SUICÍDIO
Questão 943. De onde vem o desgosto pela Vida
que se apodera de certos indivíduos sem motivos
que o justifiquem?
“Efeito da ociosidade, da falta de fé e, muitas vezes,
da saciedade. Para aquele que exerce suas
faculdades com fim útil e de acordo com as suas
aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a
Vida se escoa com mais rapidez. Suporta as suas
vicissitudes com tanto mais paciência e
resignação, quanto mais age tendo em vista a
felicidade mais sólida e mais durável que o espera”.

SUICÍDIO
Questão 944. O homem tem o
direito de dispor da sua própria
Vida?
“Não, somente Deus tem esse
direito. O suicídio voluntário é uma
transgressão da Lei Divina”.

SUICÍDIO
Questão 952. Comete suicídio o homem que
perece vítima do abuso de paixões que ele sabia
que iriam apressar o seu fim, mas às quais não
lhe foi possível resistir, porque o hábito as
transformou em verdadeiras necessidades
físicas?
“É um suicídio moral. Não compreendeis que,
nesse caso, o homem é duplamente culpado?
Há nele falta de coragem, bestialidade e, além
disso, esquecimento de Deus”.

SUICÍDIO
Questão 952-a. Será mais ou menos culpado
do que o que tira a própria Vida por
desespero?
“É mais culpado, porque tem tempo de refletir
sobre o seu suicídio. Naquele que o faz
instantaneamente, há, por vezes, uma espécie
de desvario, que tem alguma coisa da loucura.
O outro será muito mais punido, porque as
penas são sempre proporcionais à consciência
que se tenha das faltas cometidas”.

SUICÍDIO
Questão 952-a. Será mais ou menos culpado
do que o que tira a própria Vida por
desespero?
“É mais culpado, porque tem tempo de refletir
sobre o seu suicídio. Naquele que o faz
instantaneamente, há, por vezes, uma espécie
de desvario, que tem alguma coisa da loucura.
O outro será muito mais punido, porque as
penas são sempre proporcionais à consciência
que se tenha das faltas cometidas”.

SUICÍDIO
“O suicídio é o mais grosseiro vestígio da
fragilidade humana, que ata o homem ao
primarismo de que se deve libertar.
O homem é, na verdade, a mais alta
realização do pensamento divino na
Terra, caminhando para a glória total,
mediante as lutas e os sacrifícios do dia
a dia".
Fonte: FRANCO, Divaldo Pereira. Temas da vida e da morte. Cap. 1.

REENCARNAÇÕES PASSADAS
DA MÉDIUM MALVINA
➡ Na erraticidade, Malvina se fascinara pela ideia da

reencarnação, que não absorvera quando em vida.

➡ Face o seu interesse, fez cursos no mundo espiritual.
➡Trabalhou, no século 12, na ordem das Clarissas, e foi assim
escolhida para a construção de uma nova Úmbria.
➡ Em 07 de outubro de 1571 participou da Batalha de Lepanto
(conflito naval travado entre uma esquadra da Liga Santa e o
Império Otomano). A Liga Santa foi formada pela República
de Veneza, Reino de Espanha, Cavaleiros de Malta e Estados
Pontifícios sob o comando de João da Áustria. Esta batalha
representou o fim da expansão islâmica no Mediterrâneo.
➡ Colaborou com a abnegada Aura Celeste (Nascimento 1874
Natal - Morte 1944 Rio de Janeiro) e desencarnando com
menos de 50 anos, vitimada por tuberculose).

REENCARNAÇÃO ATUAL
➡ Já tendo adquirido patrimônio moral, reencarna Malvina

em lar simples e com severos compromissos morais.
➡ Encontraria alguns inimigos do passado, os adversários
da fé, que tentariam difamá-la, produzindo aflições morais.
➡ Construiu suas novas existências sob pungentes e
redentores sofrimentos íntimos.
➡ Malvina sentia tanto as dores reumáticas como as
perseguições dos adversários do bem a dilacerar-lhe a
alma.
➡ Muitos presenciavam sua vida de sofrimento, que
respondia ela com comportamento resignado e otimista.
➡A visita da equipe espiritual, da qual Miranda fazia parte,
tinha também o propósito de amenizar as dores de Malvina

