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A Viagem à cidade de Assis
Mensagem psicofônica do nobre Espírito
Dr. Bezerra de Menezes :

TRAJETÓRIA DESAFIADORA
Psicografia do médium Divaldo Franco
junto à tumba de S. Francisco,
em Assis, Itália.
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ALEMANHA

Nilson de Souza Pereira

N

o dia 6 de maio próximo passado, após haver cumprido 82
anos de sua preciosa existência
na Terra, o médium e orador espírita Divaldo Pereira Franco deu início conosco
a uma jornada doutrinária por diversos
países europeus, repetindo a façanha
que vem realizando há 21 anos…
A programação, que foi elaborada a
partir das atividades do ano anterior, foi
ampliada nos últimos seis meses em contínua correspondência com os confrades
das diferentes regiões.
Todos os detalhes foram confirmados
um mês antes, considerando-se a diversidade de lugares, auditórios, programações, tradutores e meios de transporte.

Público no Salão do Genf die Auszeichnung da Municipalidade, cidade de
Mannheim (Alemanha).
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Desse modo, no dia referido tomamos um voo
de Salvador a Lisboa, onde aguardamos a conexão para Munique, na Alemanha, 4 horas depois,
lá chegando às 15h, e logo preparando-nos para a
primeira palestra que teve lugar às 17 horas.
O local, uma bela sala reservada para terapias
alternativas, recebeu um público de 110 pessoas
e o tema programado foi Transtornos depressivos
e obsessivos, com excelente tradução de Edith
Burkhad, que foi de Winterthur, na Suíça, especialmente para o mister.
Divaldo abordou o tema, fazendo um histórico
da melancolia, depois depressão, referindo-se aos
notáveis cientistas que se dedicaram no passado e
se aplicam no presente ao seu estudo, tais os Drs.
Emílio Kraepelin, Freud, Breuler, Jung, assim como
os neurocientistas da atualidade, que se entregam
ao estudo desse grave transtorno, logo apresentando a conceituação espírita e a tese da obsessão
como fatores de alta significação no comportamento humano, produzindo os lamentáveis surtos
e fenômenos depressivos. Durante 70 minutos Divaldo discorreu sobre o tema com profundidade,
sendo muito aplaudido ao terminar a conferência.
Após uma pausa de 15 minutos, respondeu a 20
questões que foram formuladas pelos presentes,
encerrando-se o labor.
No dia 8, pela manhã, seguimos os três – Divaldo, Edith e nós – a Mannheim, em viagem de
trem com duração de 3h e 45min, sendo recebidos
na estação pela consóror Euda Kummer, presidente do Centro Amigos de Allan Kardec, que nos levou ao seu lar, onde nos hospedamos, viajando de
automóvel a Frankfurt, por ela conduzidos, às 17h
para a conferência programada naquela cidade.
A conferência teve lugar no belo salão do Genf
die Auszeichnung da Municipalidade, havendo
atraído um público de 86 pessoas e a abordagem
esteve adstrita ao tema Transtornos psicológicos e
a espiritualidade. Sem dúvida, a grande epidemia
de depressão e transtornos correlatos assusta a
sociedade contemporânea. Divaldo com sabedoria abordou a questão do transtorno psicológico
segundo os clássicos e depois fez a ponte com
as lições luminosas do Espiritismo, demonstrando
como essa doutrina antecipou as lamentáveis ocorrências sociológicas e emocionais da atualidade,
apresentando soluções preventivas e curadoras.
Demonstrando que toda e qualquer atitude tera-
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pêutica sempre deve ter em mente o Espírito que
somos, alargou o elenco das informações em torno
da Lei de Causa e Efeito, apoiando-se na justiça das
reencarnações e nas propostas morais para a conduta saudável e feliz.
Houve o tradicional intervalo, após o qual foram respondidas 22 perguntas. Depois do contato
fraternal com os amigos, retornamos a Mannheim
com a querida amiga Euda.
No dia 09 tivemos, no belíssimo auditório do
Landesmuseum für Tchnik un Arbeit da cidade, um
seminário de dia inteiro, dividido em dois turnos
com breves intervalos e a presença de 106 pessoas,
vindas de diferentes cidades, assim como Armandine e Dominique, procedentes de Paris que participaram das atividades na véspera em Frankfurt
e dos amigos de Réus (Espanha), Loly, Manolo e
mais três amigas, dando vigor ao trabalho do nosso
querido médium baiano. A nossa irmã Zelina, de
Luxemburgo, esteve presente em Frankfurt e foi a
Mannheim com amigas da sua cidade Elsch, formando um grupo de interessados de diversas partes da Europa.

ALEMANHA

Divaldo Franco e a tradutora Edith Burkhard.

O tema proposto foi Viva e deixe viver. Numa
abordagem filosófica sobre a vida, Divaldo recorreu a belas páginas da literatura universal, comentando ocorrências em torno do viver e do deixar o
outro viver conforme suas possibilidades, mantendo o auditório preso à mensagem. Após o intervalo
do almoço, foram atendidas 22 perguntas sobre
assuntos variados e, no último módulo, o nosso
médium orador utilizou-se da história de Floppete, narrada pelo Dr. Axel Münthe, no seu O Livro
de San Michele, que levou o auditório às lágrimas.
Edith Burkhard, que o traduziu ao alemão, ficou
embargada na voz diversas vezes.
Ao encerrar-se o labor, vieram as despedidas, as
promessas do futuro feliz…

Divaldo Franco, Edith e o público.

No dia 10, sob o comando da Euda, rumamos a
Esch, no Ducado de Luxemburgo, para a atividade
que se iniciou às 17h na sala do Centre Sociétaire.
Alem dos amigos que foram, procedentes de outros países, juntou-se o casal Dr. Hans e Mariléa
van Agglen, da França.
Zelina, a presidente do Centro, teve a gentileza
de oferecer um lauto almoço aos amigos que foram
de outros países (Espanha,Suíça, Alemanha e França) no seu lar, resultando num convívio saudável.
Cláudia Bonmartin viajou especialmente de Paris, a fim de traduzir Divaldo ao francês, o que fez
de maneira brilhante.
Belíssimo auditório do Landesmuseum für Tchnik un Arbeit,
cidade de Mannheim (Alemanha).

Encarte Especial - julho/agosto • 2009

Encarte Especial 2009.indd 3

Presençaespírita

3

16.08.09 10:53:37

ALEMANHA/ BÉLGICA

Estiveram presentes à conferência 102 pessoas, que se
mantiveram atentas ao tema
Em busca da paz e da saúde,
num enfoque inteiramente
novo apresentado pelo nosso
querido médium. Alternaram-se momentos de saudável humor e de profundas reflexões, facultando
uma aprendizagem fácil sobre as propostas elevadas do Espiritismo em favor da saúde e da harmonia do indivíduo, assim como da sociedade como
um todo.
Concluída a palestra, foi servido um lanche a
todos os presentes, após o que Divaldo respondeu
perguntas por mais de uma hora.
Logo depois, com 40 convidados de diversas cidades, fomos jantar na sede do Grupo Espírita Allan
Kardec, nosso anfitrião, dirigido pela cara amiga
Zelina Leal.
No dia 11, conduzidos por Euda Kummer, rumamos à velha Bruxelas, a bela capital da Bélgica
(Zelina, Cláudia, Edith, Divaldo e nós), seguidos por
Armandine e Dominique que viajaram em outro
automóvel.
Às 19h30 teve lugar a reunião programada na
sede da Sociedade Espírita Allan Kardec, com um
público de 82 pessoas.
Após a apresentação de Divaldo, com tradução
de Cláudia Bonmartin, ao francês, foi estudado o
tema proposto, Iluminação interior.
Divaldo fez uma análise da evolução do materialismo, a partir do século XVIII, após a Revolução
Francesa e o surgimento do Espiritismo com uma
visão científica da religião. Analisou as conquistas
modernas da engenharia genética, da física quântica e da presença de Deus em muitos estudos científicos respeitáveis. A seguir, deteve-se na necessidade da iluminação interior como seguro meio de
conquistar a paz, a saúde e a felicidade. Contou
experiências espirituais enriquecedoras e concluiu
de forma excelente, demonstrando a profundidade
dos postulados espíritas.
Após a pausa habitual, atendidas as perguntas
que lhe foram formuladas, participamos com os
demais companheiros de viagem da recepção em
forma de lanche que nos ensejou grande convívio
com os trabalhadores da seara local.
Reencontro com os companheiros.
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HOLANDA/ NORUEGA

N

o dia 12, após uma excelente viagem, conduzidos pelo amigo
comandante Elias Nascimento, em dois veículos, chegamos a
Amsterdam, na Holanda, sendo levados aos respectivos hotéis.
Chegamos a Amsterdam em tempo para o almoço e um breve repouso,
após o qual dirigimo-nos ao recinto no qual tivemos a conferência a respeito do tema Em busca da felicidade, para um público de 120 pessoas, atentas e
interessadas. Divaldo analisou a felicidade sob o ponto de vista filosófico, psicológico, ético e espírita, narrando diversas experiências pessoais, assim como clássicas,
terminando por demonstrar que ela somente é possível quando o indivíduo se vincula à certeza da sobrevivência do Espírito, vivendo conforme os padrões da palavra sublime de Jesus.
Houve a pausa de 10 minutos e o atendimento a perguntas formuladas
pelo público, após o qual o Conselho Espírita Holandês, patrocinador do
evento, ofereceu um jantar aos convidados internacionais e a alguns
dos seus membros.

N

o dia 13, tomamos um voo a Oslo, onde se realizaria o encontro escandinavo, com amigos da Suécia,
da Dinamarca e da Noruega, qual aconteceu no ano
passado em Estocolmo.
Esperavam-nos no aeroporto de Oslo, os amigos Latini,
Cláudio e Cristina, que nos conduziram ao hotel.
Às 17h30 Divaldo manteve encontro com a tradutora ao
norueguês, a psicóloga argentina Amalia Carli, como de outras
vezes, e, às 18h teve início a conferência sobre o palpitante tema
do Autoperdão, para um público de 82 pessoas. Divaldo abordou
a Lei de amor e a necessidade do autoamor, como essenciais para
a psicoterapia do autoperdão, criando condições para o aloperdão.
Discorreu brilhantemente sobre os conflitos humanos e apresentou as
soluções espíritas exaradas na Codificação, bem como as luminosas mensagens dos Benfeitores espirituais. Houve a pausa convencional, após a qual Divaldo
respondeu perguntas de vária ordem, não apenas referentes ao tema.
A conferência teve lugar no Deichmanks Bibliotexk Grünerlokka, em sala especialmente reservada para o mister.
No dia 14, comemorando os quinze anos de viagem nossa a Oslo, foi realizado o
seminário de dia inteiro com os amigos da Escandinávia, que se deslocaram da Suécia e da Dinamarca,
assim como de diversas cidades da Noruega, tendo sido abordado o tema O Centro Espírita.
Divaldo elucidou que O Centro Espírita é a célula máter do Movimento Espírita, onde se estuda, trabalha, recupera a saúde, ama e treina a fraternidade para as conquistas do futuro. Fazendo uma análise
contemporânea do Centro Espírita, apresentou os departamentos que o devem constituir, bem como a
programática a desenvolver. Depois de duas horas, houve o primeiro intervalo e mais 1h30 de palestra,
com 1h para perguntas e respostas, gerando simpatia, cordialidade e aprendizado.
Todos, sensibilizados, já o convidaram para o próximo ano, quando o encontro deverá ocorrer em
Gotemburgo,na Suécia, com a presença também da Finlândia, que neste ano, lamentavelmente, não se
fez presente.
O seminário teve lugar no Unity Center, com a participação de 33 espíritas inscritos, por ser um trabalho especializado, resultando num sucesso total.
Compreensivelmente cansados, desfrutamos da primeira noite sem atividades doutrinárias, após um
dia rico de realizações.
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POLÔNIA

No dia 15, às 4h, seguimos ao aeroporto, a fim
de viajarmos a Varsóvia, numa longa jornada, trocando de avião em Bruxelas. Aguardava-nos, no
aeroporto, o caro confrade Zonrad Jerzak vel Dobosz, que também é o tradutor das palestras de
Divaldo ao polonês.

S

eguimos ao hotel e, às 18h30, Anna Bartsch
foi buscar-nos, a fim de conduzir-nos ao local
da palestra, que ocorreu no Osrodek Nowolipie (Centro para idosos), que recebeu 60 pessoas
de diversas cidades da Polônia e de Varsóvia especialmente. Alguns viajaram de trem 4 horas, a fim
de participar do evento, que foi filmado, a fim de
constituir parte de uma película para televisão sobre Espiritismo, que está sendo elaborada. O tema
proposto foi Mediunidade, que tem despertado o
interesse nacional.
Divaldo, como sempre, foi extraordinário, porque fez uma análise da presença da mediunidade
em todos os períodos históricos, com base nas religiões do passado e de algumas do presente, culminando com o sério estudo realizado por Allan
Kardec, que se encontra na Codificação do Espiritismo.
Depois de uma hora de exposição com excelente tradução ao polonês por Konrad, houve um
intervalo de 10 minutos, após o que Divaldo se
ofereceu para responder perguntas. Somente 4
perguntas foram propostas e Divaldo utilizou-se do
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restante do tempo, para falar sobre as mediunidades
de Francisco Cândido Xavier, de Francisco Peixoto
Lins, de Edson Queiroz, entre outros, no Brasil, e as
atividades de desobsessão nos centros, assim como
nas demais instituições espíritas do país, incluindose a imensa rede de hospitais espíritas.
Ao encerrar a atividade, Divaldo concedeu entrevista ao responsável pelo filme, respondendo diversas perguntas que lhe foram formuladas.
Na ocasião, foi apresentada a tradução do livro psicografado por Divaldo e ditado pelo Espírito
Joanna de Ângelis, Vida feliz, em belo trabalho de
Anna e revisão de Konrad ao polonês, fascinando o
público, que o adquiriu de imediato, solicitando ao
nosso médium autógrafos, que se prolongaram por
largo período, no qual diálogos e contatos fraternais
foram mantidos.
Mais uma vitória foi alcançada. O anteriormente fundado Centro Espírita Léon Denis, passou agora a ser denominado como Sociedade Polonesa de
Estudos Espíritas, a fim de abranger maior área de
atividades, encaminhando-se para tornar-se reconhecido oficialmente pelo governo do país.
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ÁUSTRIA

N

o dia 16, seguimos ao aeroporto, a fim de
viajarmos a Viena, sendo recepcionados nessa cidade pelo nosso irmão Josef Jackulak,
em cujo lar nos hospedamos.
Foi o nosso primeiro dia de descanso desde que
iniciamos a jornada, o que nos proporcionou renovação de forças e de entusiasmo.
No dia 17, no Europeansaal do Lateinamerika-Institut, realizamos o Workshop intitulado Libertação
do sofrimento, com tradução ao alemão por Edith
Burkhard, que veio de Winterthur (Suíça) para essa
finalidade.
Programado para iniciar-se às 13h e encerrar-se às
19h, o labor foi dividido em 3 pequenos módulos de
1h15 cada um, com intervalos.
Na abordagem central, Divaldo fez um estudo do
sofrimento, narrando o mito de Narciso e logo examinando a proposta de Buda sobre as 4 nobres verdades e as variantes em favor da recuperação total
da harmonia pessoal. Reportou-se à Lei de Causa e
Efeito, à luz da codificação espírita, mantendo os 40
participantes em expectativas surpreendentes.
Depois de analisado o tema e os recursos do
amor para a superação do sofrimento, foi realizada
uma visualização terapêutica de excelentes resultados, sendo encerrado o encontro com muita emoção
de todos.
No dia 18 viajamos a Brno, a encantadora cidade da Repúbica Tcheca, com Josef conduzindo-nos,
a Divaldo e a mim, enquanto a Dra. Rejane Planas
conduziu Edith Burkhard e um casal de amigos brasileiros residentes em Viena, militantes em nosso Centro Espírita.
Após duas horas de viagem, dirigimo-nos à sala
de conferências, onde recebemos 21 pessoas interessadas e Divaldo abordou com elevação doutrinária o tema que fora anunciado, Viva e deixe viver.
Fazendo uma análise filosófica a respeito da vida,
da sua constituição e finalidade, especialmente a hu-

Público da cidade de Viena (Áustria).

Workshop intitulado Libertação do sofrimento,
com tradução ao alemão por Edith Burkhard.

mana, o nosso médium discorreu com beleza
poética sobre a questão em estudo, sensibilizando até às lágrimas os participantes. De imediato,
houve perguntas e respostas, num diálogo enriquecedor, sendo encerrada a atividade, e logo
retornando a Viena.
No dia 19 rumamos a Bratislava, a nobre capital da República eslava, conduzidos por Josef,
acompanhando-nos também Lu, enquanto Rejane conduziu Edith e Natália, frequentadoras
do nosso Centro em Viena.
A uma distância de 68 quilômetros da capital da Áustria, a viagem transcorreu em apenas
uma hora, quando alcançamos a sala na qual
temos estado em todos os anos transatos.
Às 18 horas, para um público de 40 pessoas, Josef fez a apresentação de Divaldo e, de
imediato, transferiu-lhe a palavra, traduzindo-o ao eslavo. O tema abordado era intitulado Desafios da vida, que recebeu cuidadoso
tratamento do nosso expositor, recorrendo à
Divaldo, Edith e Josef.
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ÁUSTRIA

Público da Sociedade de
Estudos Espíritas Allan Kardec,
de Viena, dirigida por
Josef Jackulak (tradutor) com
Divaldo Franco.

história da filosofia que, para entender a vida, estudou a morte, o que deu lugar às várias escolas de
pensamento, predominando a idealista (de Sócrates e Platão) acompanhada pelo pensamento aristotélico e de Jesus…
Renascendo no século XVII o atomismo grego, mais tarde o materialismo, ante o surgimento da Doutrina Espírita no século XIX, graças à nobreza do caráter de Allan Kardec, o espiritualismo vem conquistando
o merecido lugar de condutor do pensamento humano no rumo da plenitude.
Após o término da bela conferência, houve a pausa habitual, quando foram apresentadas perguntas
que receberam competentes respostas, sendo encerrado o ato, e o retorno ao lar de Josef em Viena.
No dia 20, a conferência teve lugar na Sociedade de Estudos Espíritas Allan Kardec, de Viena, dirigida
por Josef Jackulak, à qual compareceram 47 pessoas interessadas.
O tema elegido foi Em busca da verdade, dando ênfase à Parábola do Filho Pródigo, de acordo com a
interpretação do nobre Espírito Joanna de Ângelis. Edith Burkhard veio da Suíça para a tradução ao ale-

Divaldo Franco ao lado de Edith Burkhard que veio da Suíça para a
tradução ao alemão.

Público presente

mão e o estudo objetivou a atualização do comportamento humano ante a incomparável lição do mestre
de Nazaré.
Depois de 70 minutos de discussão sobre o tema psicológico e espírita, foi concedido um espaço para
a pausa e refazimento do auditório, logo prosseguindo com perguntas, e encerrando-se a jornada na Áustria com os participantes sensibilizados e reconhecidos.
O dia 21 foi dedicado à convivência com os confrades de Viena, igualmente dedicando-se Divaldo às
atividades psicográficas, conforme o faz em todas as oportunidades que lhe são facultadas.
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Flávio tocou ao piano, executando um lindo noturno de Chopin.

Divaldo
u t i l i zo u - s e
do excelente
ensinamento contido nas parábolas da
compaixão e da misericórdia, as
dos perdidos e achados, conforme Lucas, no capítulo XV.
Todo o primeiro módulo foi dedicado às parábolas da ovelha e da dracma perdidas, realizando
uma análise psicológica do seu conteúdo.
Houve um intervalo, após o qual Divaldo prosseguiu com as considerações, agora em torno da parábola do Filho pródigo, apresentando a tela pintada
por Rembrandt, em 1665 e que se encontra no museu Hermitage, em São Petersburgo, na Rússia. O auditório manteve-se profundamente vinculado aos ensinamentos até o momento da pausa para o almoço.
Às 14h, reiniciou-se o labor com perguntas e
respostas muito oportunas.
Após o novo intervalo, Divaldo concluiu as análises em torno das parábolas e do tema proposto.
Novamente deu-se o intervalo para o jantar
e, às 20h todos retornamos para um breve estudo sobre o perdão e o autoperdão, culminando
com uma extraordinária visualização terapêutica
sobre esse tema, a todos sensibilizando até às lágrimas.

ALEMANHA

N

o dia 22 viajamos com Josef Jackulak e Rejane Planas com destino a Bonn, onde se
realizou o encontro anual sediado no Andreas Liptey Wagner, no qual se hospedam os participantes do evento, conforme já ocorreu por quatro
vezes.
Inscreveram-se 116 pessoas que se alojaram no
Andreas, mais 20 outras que residiam na cidade,
e, às 9h30 da manhã do dia 23, no grande salão,
lindamente decorado pela equipe, Flávio, como
mestre de cerimônias, abriu o significativo evento, após o que Eric e Tereza leram a biografia de
Divaldo, respectivamente em alemão e português,
com apresentação de power-point, inclusive numa
justíssima homenagem a Hênia Seifert, que é pioneira do movimento espírita na Alemanha e passou
a preparar programações para Divaldo a partir do
ano de 1993. Encontrando-se enferma, foi carinhosamente envolvida nas dúlcidas vibrações da prece
e da gratidão.
Estiveram presentes pessoas da Áustria, da Suíça, da França, da Espanha, do Brasil, de Luxemburgo que viajaram especialmente para participar do
grande encontro.
Logo depois, Flávio tocou ao piano um lindo
noturno de Chopin e a palavra foi concedida a Divaldo, com tradução de Edith ao alemão, na abordagem do tema Livre-arbítrio.

Público da cidade de Bonn (Alemanha).

Antes de iniciá-lo, Flávio, ao piano, homenageou Beethoven, que havia nascido en Bonn, (Alemanha)
tocando com beleza incomum a Sonata ao luar, sendo entusiasticamente ovacionado.
Às 21h, foi encerrado o labor do dia.
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ALEMANHA

No dia 24, às 9h30, as atividades continuaram, iniciando-se com Warren cantando Imagine, de John Lenon, acompanhado por Flávio ao piano, criando uma
psicosfera de harmonia. De imediato, Tereza proferiu a
prece em português sucedida por Eric que a pronunciou
em alemão, passando-se a palavra a Divaldo e Edith.
O tema da manhã foi estudado sob o aspecto da evolução antropossociopsicológica, analisando-se a Criação
bíblica mitológica e o conceito espírita evolucionista até
o momento em que a psique se dividiu dando lugar ao
conhecimento do bem e do mal, na simbologia da árvore
do Éden. Os estudos foram cuidados até o momento do
intervalo, prosseguindo com as pulsões e instintos, assim
como os mecanismos psicológicos de defesa positivos e
os perniciosos, em bela análise em torno dos conflitos
humanos e sua solução mediante o uso do livre-arbítrio.
Houve a queima dos papéis nos quais se anotaram os
nomes, das pessoas mantidas em ressentimento, assim
como as mágoas de si mesmas e os respectivos perdão e
auto-perdão da visualização da noite anterior.

Às 20h, tomamos o avião com destino a
Berlim, onde nos aguardavam os amigos locais, para as atividades programadas.
No dia 25 pela manhã, seguimos com Jocélia, ao Grupo de Estudos e de Trabalhos Joanna de Ângelis, do qual é a presidente, a fim
de ser mantido um encontro com os trabalhadores da entidade, sobre o tema Orientação
aos desencarnados.
Com a presença de 14 pessoas, Divaldo
e Edith debateram a proposta estabelecida,
utilizando-se da quesão 165 de O Livro dos
Espíritos, de Allan Kardec, abordando a perturbação e a necessidade de esclarecimentos
àqueles que atravessaram a aduana da morte
sem o indispensável conhecimento dessa realidade.

Público da cidade de
Berlim(Alemanha).

Divaldo e Edith

Divaldo demonstrou que o doutrinador ou
psicoterapeuta de desencarnados é um instrumento abençoado de que se utilizam as Entidades nobres para auxiliar no despertamento de
Visualização terapêutica com queima de papéis com
consciência além da morte, diminuindo as aflinomes de pessoas mantidas em ressentimento.
ções que se abatem sobre os infelizes. Depois
de 70 minutos de esclarecimentos oportunos foi
aberto espaço a perguntas verbais por mais 30
minutos e encerrado o encontro luminoso.
A seguir, almoçamos no aprazível local
muito bem situado em Berlim, preparandonos para a conferência da noite, que ocorreu a partir das 19 horas, para um público
constituído por 52 pessoas, numa abordagem feliz do tema Responsabilidades espirituais da constelação familiar.
Durante 80 minutos foram apresentados
Público da cidade de Bonn(Alemanha).
os conceitos espíritas em torno da questão nº
175, de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec,
Após o almoço foram abertos espaços para perguntas sobre o que aconteceria à sociedade caso
sobre o tema e uma visualização nova – a parábola do ocorresse o afrouxamento dos laços familiaFilho pródigo – foi realizada, encerrando-se mais esse ad- res. Posteriormente foi facultada a oportunidade para perguntas propostas pelo público,
mirável evento alemão que deixou saudades.
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que Divaldo respondeu paciente e jovialmente durante
mais uma hora.
A seguir foi oferecido um jantar de confraternização
a todos quantos participaram do evento.
No dia 26, às 19h, em belo auditório no norte de
Berlim, numa noite assinalada por tremenda tempestade, teve lugar a última conferência sobre o tema Viva
consciente e morra consciente. Para surpresa geral estava
presente um público de 38 pessoas, sendo uma delas
um psiquiatra junguiano, que depois se apresentou comovido com o trabalho do nosso orador, fundamentado
em grande parte na doutrina do mestre de Zurique.
Divaldo abordou os diversos níveis de consciência,
conforme estabelecidos por Pedro Owspenski, o emérito discípulo de Gurdieff, em memoráveis conferências realizadas na Universidade de Londres, no ano de
1948. Depois de entretecer considerações em torno
do momento do despertar da consciência, portanto,
da responsabilidade moral, a vida digna predispõe o
indivíduo a uma desencarnação tranquila e elevada.

Foto (acima) da fachada do belo auditório no norte de
Berlim (Alemanha) e o público no seu interior.

Estavam presentes diversos psicoterapeutas, que se congratularam com o expositor, perfeitamente
concordes com a conferência ouvida.
Edith superou-se na tradução, que se fez quase automaticamente, sem interrupções.
Como de sempre, após 80 minutos, houve um intervalo de 15, concluindo a atividade com perguntas
que foram formuladas pelo público.
Houve os agradecimentos e novo convite para o próximo ano, conforme ocorreu em todas as cidades
visitadas. Em Bonn, por exemplo, já ficou estabelecido novo encontro para o período de 4 a 6 de junho
de 2010.
No dia 27, com Edith, tomamos o
trem com destino a Hamburgo, onde
estava programada uma conferência,
havendo sido recebidos por Mariley
Lopes, presidente do Grupo de Estudos Espíritas Irmã Scheila, que patrocinou o evento.
Os efeitos das atividades doutrinárias de Divaldo na Europa, como em
todas as partes do mundo, podem ser
medidos no convite que lhe foi feito por
Mariley durante o almoço, para o ano
de 2010, quando o Grupo de Estudos
Espíritas Irmã Scheila comemorará dez
anos.
Sorridente, Divaldo aceitou com
as reservas em torno de quaisquer futuros acontecimentos impeditivos…
Às 18h15, rumamos para o local
da conferência, cujo tema, A podero-
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sa energia do amor, era aguardado com
ansiedade. Estavam presentes 42 pessoas que acompanharam a conferência
magistral de Divaldo, com tradução de
Edith ao alemão, após a apresentação
feita ao público.
Divaldo estudou o amor do ponto
de vista evangélico, citando personalidades que se tornaram ímpares pela
sua vivência e pela abnegação, como
Gandhi, Schweitzer, artistas e cientistas,
passando à visão psicológica, e depois
médica, fascinando o auditório.
Terminada a bela conferência, houve o intervalo, depois do qual foram
apresentadas diversas questões respondidas com o brilhantismo habitual.
Às 22h30, ficou terminado o labor
e seguimos ao restaurante para a refeição, e, logo depois, ao hotel.
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No dia 28, às
14h, tomamos o voo
com destino a Zurique, onde nos aguardavam Mônica e Sandra, que
nos levaram ao G-19, ( Fundação para o fomento
da consciência global), onde iríamos desenvolver as
atividades que foram iniciadas há 21 anos com o
extraordinário Engº. André Studer. Tomamos providências para a programação de 4 dias, incluindo a
cidade de Winterthur.
A fim de participar dos eventos, foram de Viena
Josef Jackulak, Rejane Planas, e de Roma, Tina Paternó, proporcionando-nos imensa alegria.
Também foi especialmente de Luxemburgo Zelina, para participar das atividades em Zurique.
Às 19h, descemos ao belo salão do G-19 que se
encontrava superlotado com 102 interessados no
seminário sobre Vida e Imortalidade.
Normalmente, na primeira noite é proferida
uma conferência de abertura do labor.
Foi feita a apresentação de Divaldo e de Edith pela responsável, Andréa, que exaltou o esforço
dos nossos amigos, após o que lhes foi passada a
palavra.
Divaldo abordou o tema da vida, em uma análise profunda, como a mais extraordinária conquista do pensamento criada por Deus. Entreteceu
considerações científicas, filosóficas, sociológicas,
morais e espíritas sobre o tema, concluindo-o 80
minutos depois com beleza comovedora. Foi facultado o intervalo, depois do qual foram atendidas as
perguntas em número reduzido, tão belo e claro se
afigurou o tema.
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Público no G-19, ( Fundação para o fomento da consciência
global) da cidade de Zurique (Suíça).

No dia 30 pela manhã, às 10h, teve início o
seminário sobre o mesmo tema da conferência.
Compareceram 50 pessoas e a abordagem foi muito feliz, estudando a vida e as suas mais variadas
expressões.
Divaldo estudou as 3 parábolas dos achados e
perdidos, logo passando ao power-point com a parábola incomparável do Filho pródigo, estudada sob
os pontos de vista psicológico, filosófico, religioso e
ético-moral. Foram oitenta minutos com um intervalo e o prosseguimento no segundo módulo.
Houve o intervalo para o almoço, após o qual
Divaldo continuou com a parábola estudada pela
manhã e no segundo módulo ampliou o estudo a
respeito das emoções positivas e das perniciosas,
sendo encerrado com agradáveis expectativas e
muito júbilo.
À tarde, tivemos 53 participantes entusiasmados. Divaldo prosseguiu abordando as conexões
da parábola com as propostas psicoterapêuticas do
Espiritismo, e após o intervalo abordou a questão
das emoções sob a óptica psicológica, encerrando
o dia de maneira brilhante.
Às 19h, após as atividades exaustivas do dia,
estivemos no Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, em Winterthur, dirigido por Gorete Newton,
que nos recebeu efusivamente com os trabalhadores locais.
Às 17h30, Gorete fez a apresentação de Divaldo
em português, com tradução ao alemão por Sandra
Fassler, enquanto fomos pessoalmente convidado a
proferir a prece de abertura em português e Josef
Jackulak em alemão.
A palavra foi concedida a Divaldo para a abordagem do tema Libertação do sofrimento, que o fez
de maneira comovedora, com tradução ímpar de
Edith ao alemão.
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Havia um público de 150 pessoas ávidas de conhecimento, constituído por suíços, brasileiros, luxemburguenses, alemães e portugueses.
Divaldo abordou a história de Flopette, narrada por Axel Münthe, na sua obra O Livro de San
Michele, best-seller internacional. Divaldo narrou-a
sob sua própria emoção, completando o tema com
as considerações espíritas sobre o sofrimento, suas
causas, suas terapias e sua libertação.
Encerrou a conferência com a Oração da gratidão, que lhe foi ditada pelo Espírito Amélia Rodrigues, em Buenos Aires, no ano de 1961, e Edith
traduziu-a com encantamento. Todo o auditório
sensibilizou-se até às lágrimas.
Após o encerramento, Divaldo continou autografando livros e, a seguir, retornamos a Zurique,
com os amigos de Viena e de Roma, todos realmente cansados, mas felizes.
A atividade foi transmitida pela TVCEI, por gentileza e concessão do CEI.
Na manhã do dia 31, para um público de 52
pessoas, o seminário teve início às 10h com perguntas e respostas, no G-19, prolongando-se após
o intervalo, havendo grande interesse por parte dos
assistentes das atividades anteriores.

SUÍÇA

Público no G-19, ( Fundação para o fomento da consciência
global) da cidade de Zurique (Suíça).

Após o intervalo do almoço, Divaldo prosseguiu
com abordagem em torno da psicologia existencial,
dos conflitos e da melhor maneira de viver. Após o
intervalo, fez agradável análise sobre a Parábola dos
talentos com uma notável interpretação espírita e
sociológica, culminando com a Lenda da calhandra,
narrando a vida admirável da cantora vienense Ernestine Schumann Heink… De imediato, após 10
minutos de movimentação, houve a visualização
terapêutica sobre o Filho pródigo, que produziu um
grande impacto em todos.
Ao encerramento, despedidas, gratidão a todos,
especialmente aos amigos que viajaram da Alemanha, da Áustria e de Luxemburgo, com grande
emoção de todos.
No dia 1º de junho, às 16 horas, tivemos a ultima conferência com a presença de 82 pessoas para
a abordagem do tema Viver para amar.
Divaldo examinou o tema sobre o amor na visão do Evangelho de Jesus, sob o ponto de vista
sexual, social e filosófico, narrando a bela história
de Ugolin, de autoria do pastor holandês Pierre Van
Paasen, e que se encontra no seu livro Estes dias tumultuosos. Profundamente comovedora, a história
levou o auditório às lágrimas. Houve breve pausa e
logo as perguntas propostas foram atendidas.
Encerrada a atividade, houve as despedidas
rápidas e seguimos à estação ferroviária, a fim de
tomarmos o trem a Milão, na Itália, onde nos aguardavam Regina Zanella e amigos que nos conduziram ao hotel.

Público no G-19.
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No dia 02, Divaldo foi entrevistado por uma Revista conforme acontecera anteriormente, há cinco
anos, quando esteve em Milão.
Às 19h30, rumamos ao Centro de Congresso
de Milano, para a conferência que teve lugar no
seu magnífico auditório, para um público de 320
pessoas.
O tema anunciado foi Iluminação interior. Regina Zanella, presidente do grupo, abriu a solenidade, apresentando um vídeo sobre a Mansão do
Caminho; logo depois, o Prof. Dr. Gabriele Mandel
Khân, representante geral para a Itália da Confraternização Sufi Jerrâhi-Hâlveti, leu uma bela mensagem psicografada por Divaldo e de autoria do
Espírito Rabindranath Tagore, traduzida ao italiano,
intitulada O iluminado. Ato contínuo, o venerando
Dr. Gabriele proferiu breves comentários sobre a
paz, sendo muito aplaudido.

Conferência em
Milão (Itália).

Bispo da
Igreja Ortodoxa
Don Abbondro.
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Conferência no Centro de Congresso de Milano,
com público de 320 pessoas, em Milão (Itália).

Regina apresentou Divaldo através de um bem
elaborado resumo biográfico e a palavra foi passada ao nosso amigo, com tradução da mesma.
Divaldo fez uma síntese do período pós-revolução francesa de 1789, da morte de Deus,
proposta pelos filósofos de então, depois sobre
a onda de pessimismo que invadiu o século XIX,
como resultado do cepticismo de Schopenhauer
e de Nietzsche, e os conflitos da era pós-moderna. Depois analisou o retorno de Deus aos cientistas, passando ao estudo da iluminação interior
da criatura humana e a valiosíssima contribuição
de alguns modernos cientistas que se apresentam como teístas. Por 80 minutos o público esteve preso aos comentários felizes do orador, que
encerrou a conferência com belas propostas iluminativas.
Encontrava-se presente o bispo da Igreja Ortodoxa, Don Abbondro, acompanhado por outros
religiosos, que se sensibilizaram com a conferência e subiram ao palco para oferecer a Divaldo um
tipo de rosário que representa a iluminação interior
para essa igreja. Teve palavras gentis e parabenizou
o nosso irmão pela excelente palestra.
Nessa oportunidade, foi apresentada por Regina Zanella a 2ª edição ampliada do livro biográfico
Racconti di una vita, sobre Divaldo, provocando
grande emoção no público.
Vieram de Portugal, especialmente para participar do evento, Leonor e Fernando dos Santos,
da cidade de Coimbra, Vitor Mora Féria e Helena
Basílio, de Loulé, no Algarve, Drs. José Francisco
e Isabel, também de Portugal, além dos nossos
irmãos Josef Jackulak, Rejane Planas, de Viena,
Edith Burkhard, de Winterthur, Tina Paternó, de
Roma…
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