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apresentação

É

com alegria na alma que constatamos o retorno da
querida Yvonne do Amaral Pereira ao convívio com
o Movimento Espírita brasileiro.
Trabalhadora incansável das hostes espíritas, é compreensível que ela não tenha demorado a se comunicar
com os que ficamos na retaguarda, a fim de continuar
nos orientando e estimulando ao serviço da seara, na
retidão e fidelidade doutrinária por que sempre pugnou.
Acreditamos que Da. Yvonne possa já se haver apresentado em outros grupos espíritas, mas para nós, do
Centro Espírita “Allan Kardec”, foi uma surpresa gratificante quando Espíritos bondosos aludiram à presença
da inesquecível amiga em algumas de nossas reuniões,
e Nora,* especialmente, escreveu a página que foi colocada como abertura e apresentação deste livro.
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yvonne entre nós

Convidamos o leitor para a apreciação das páginas
que Da. Yvonne nos endereça, tão sinceras e edificantes
como sempre o foram os escritos de sua lavra, e a sentir,
no que ela nos diz, o carinho e o alerta da amiga agora
ainda mais experiente e lúcida, porque em plena vivência da espiritualidade.
therezinha oliveira

* O Espírito amigo Nora iniciou em 1997, por meio do médium
Emanuel Cristiano, um trabalho que se revelaria uma fonte preciosa de informações do mundo dos Espíritos.
O conteúdo esclarecedor e equilibrado das informações deste
Espírito cativou milhares de leitores nas aclamadas obras Aconteceu na Casa Espírita e Bastidores da Mediunidade.
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yvonne
entre nós

A

os poucos, com a suavidade da aurora, terminávamos o serviço espiritual sob nossa responsabilidade, unindo-nos à multidão de operários que se congregou distintamente no anfiteatro.
Auditório seleto composto de companheiros envolvidos com os mais dignos propósitos; respeitáveis tarefeiros encarnados, desprendidos do corpo, também engrossavam nossas fileiras.
Habituados com reuniões de estudo, esclarecimento
e estímulo, concertavam o ambiente com os mais elevados pensamentos. Um lindo clima de verdade e devotamento se fez. Apesar da conversação, os assuntos eram
dos mais nobres, revelando o caráter dos partícipes.
Contudo, aquela reunião, executada sob as bênçãos
do alvorecer, revelaria bela surpresa!
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yvonne entre nós

Sentíamos que algo inabitual aconteceria, pois que
entidades maiores chegavam silenciosamente.
Nesse ínterim, Eurípedes Barsanulfo, o apóstolo do
Evangelho em Sacramento, apresentou-se, com a discrição que o caracteriza, acompanhado por Espíritos
amigos, quais Bezerra de Menezes e Wilson Ferreira de
Mello. O benfeitor do triângulo mineiro trazia ainda,
pelas mãos, uma outra entidade, completamente apagada, sem nenhuma luminescência, contrastando com
os demais.
Nosso amigo sentou-se à mesa juntamente com os
Espíritos que o acompanhavam, apontando, à direita
de sua cadeira, o lugar da respeitável entidade conduzida por ele. Em segundos, a assembléia a reconheceu e
um rumorejo de emoção e júbilo se fez, sem que o ambiente fosse tumultuado.
Após a prece, os trabalhos foram iniciados. Eurípedes
assumiu a tribuna com naturalidade, fitou a assembléia
com ternura indescritível; o semblante lúcido transparecia preocupação, o olhar sempre fulgente caiu sobre nós
como intérprete da Verdade e sua voz vibrante espraiouse no ambiente, comunicando:
— Caros amigos e irmãos em Cristo!
Iluminados pelo Espiritismo, carregamos a lucidez necessária para o entendimento da vida.
Trazemos no coração o desejo ardente de contribuirmos com
o Movimento Espírita brasileiro. Nossos esforços devem con-
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espírito yvonne PEREIRA

| médium emanuel cristiano

vergir para animarmos os confrades na carne, a fim de continuarem no bom combate.
Desde os tempos apostólicos, a mensagem de Jesus sofre o
flagelo da desfiguração e dos desvios. Por toda parte, as mentes
menos dignas, intérpretes das sombras, se debruçam sobre os
candidatos a discípulos do Mestre. Desde a fundação da Igreja
dos Imperadores, a mensagem cristã é corrompida. O período
medieval levantou-se ciclópico, num domínio gigantesco de
quase mil anos. Interesses materiais, poder, guerras, cruzadas,
assassinatos, torturas, fausto, simonia e outras barbáries sinalizavam o domínio das trevas agindo por meio das tendências
dos homens.
Contudo os céus não se fizeram surdos às súplicas dos verdadeiros servos do Senhor e os emissários da vida do infinito,
quais soldados alados, agregaram-se na Terra, matriculandose no árduo e longo serviço de reestruturação da Igreja. Francisco e Clara de Assis, Wyclif, Huss, Joanna D’arc e Lutero
foram algumas das inúmeras respostas de Deus.
Lentamente a humanidade se libertava e os Espíritos do
Senhor, de longa data, se organizavam para o advento do paráclito, do Espírito de Verdade. Quantos se ofereceram para
doarem a vida em trabalho cristão no cenário terrestre! Entretanto, por um programa divino, bem poucos puderam retornar. A maioria aguarda, ainda hoje, a honra do renascimento.
Após a revolução científica, depois dos apontamentos de
Bacon, Galileu e Newton, surgem novas esperanças, enfim o
ambiente necessário, e a Europa tornou-se o palco, o berço, do
Consolador Prometido. Vozes angélicas cantavam a retomada
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yvonne entre nós

da Verdade nos cultos cristãos, entoando em uníssono o nome
de Allan Kardec.
148 anos depois, as sombras tornam a se debruçar sobre os
incautos, os doentes do espírito, os vaidosos e atormentados,
visando a tumultuar a Verdade.
Hoje, como ontem, a humanidade precisa dos seus mártires,
dos que possam ofertar a vida, em trabalho, defendendo os
princípios basilares de nossa doutrina. Ouçamos as vozes dos
céus, dos Espíritos do Senhor! Quais estrelas cadentes percorrem nossas vidas iluminando e cantando:
Fidelidade a Kardec!
Trabalhemos para que as mentes iludidas despertem para o
bem!
Laboremos incansavelmente para que nosso Movimento
Espírita não faça do comércio exagerado a bandeira que nos
revela!
Dignifiquemos a literatura espírita na produção e no mercantilismo, colocando a Verdade ao alcance de todos!
Evitemos, em nossos núcleos, as disputas políticas que
abrem as portas aos inimigos do amor.
Olvidemos, em nossos Centros, as terapias alternativas, que
podem ter o seu lugar nos dignos consultórios e profissionais
de cada área, sem mesclá-las, porém, em nossas atividades.
Atuemos em silêncio, preferindo a suportação ao ataque, o
diálogo amigo à língua ferina. Reflitamos e operemos procurando sempre a Verdade, somente assim estaremos mais próximos de Jesus.
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