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Prefácio
Em pesquisa realizada pelo Grupo Candeia na vira‑
da do milênio, o livro Nosso Lar (de André Luiz, psico‑
grafia de Chico Xavier), obteve o primeiro lugar entre
os dez melhores livros espíritas do século. O autor do
livro De Nosso Lar para nossa casa, Sidney Aride, teve o
privilégio de descobrir e mostrar, com irrepreensível
didática e encantamento, uma faceta até então desco‑
nhecida por muitos de nós leitores do livro Nosso Lar.
Considero esta descoberta, que o autor expõe
neste livro, como uma das grandes contribuições
dos últimos tempos para o espírita que queira en‑
contrar um caminho para sua evolução espiritual.
Caminho árduo, mas prazeroso.
Soma-se a esta descoberta um novo direciona‑
mento metodológico/educacional para as insti‑
tuições espíritas em geral. O leitor irá encantar-se
com algo que está tão patente no livro Nosso Lar, e
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que nós espíritas não percebíamos: este livro (Nosso
Lar) não nos mostra somente a realidade espiritual
de uma colônia de espíritos mais evoluídos do que
nós. Mais do que isto, suas páginas são um manual
para os procedimentos eficazes e eficientes aplicá‑
veis nas instituições espíritas em geral.
Como cita o autor de De Nosso Lar para nossa
casa, o livro Nosso Lar aponta “aspectos que nos
chamaram a atenção e que podem contribuir na
construção de um conhecimento saudável sobre
gestão com pessoas em uma casa espírita e áreas
afins, especialmente, às questões ligadas à estraté‑
gia de desenvolvimento das equipes”.
Diz ainda o autor: “Vamos aqui trilhar novos e
antigos caminhos, percorrendo-os à luz dos esclare‑
cimentos dos espíritos de Nosso Lar e seus sublimes
princípios, em consonância com a doutrina espírita e
o Evangelho de Jesus, inspirando a direção de grupos
ou de um centro espírita.”
De forma brilhante e altamente didática o autor
aponta atitudes que podemos ter nas instituições espí‑
ritas sustentadas, reforçando e repetindo, em diálogos
e ensinamentos presentes no livro Nosso Lar. A gestão
das instituições espíritas ganha, com este livro, téc‑
nicas eficazes para resultados efetivos e duradouros.
Pela proposta e pelo seu conteúdo, este livro
certamente figurará em qualquer lista dos 10 me‑
lhores livros com foco em prática e aplicabilidade
dos conceitos espíritas numa casa espírita.
Alkíndar de Oliveira
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Perspectiva
... cada um na sua especialidade, para agir, pela
sua posição, sobre tal ou tal parte na sociedade. Todos
se revelarão por suas obras... (Meu sucessor. A minha
primeira iniciação no espiritismo, Obras Póstumas)

Estudar minuciosamente o livro Nosso Lar pro‑
move inúmeras descobertas e muitas outras indaga‑
ções, como não poderia deixar de acontecer. Afinal,
quanto mais se sabe mais percebemos que ainda não
sabemos o suficiente, já dizia o filósofo Sócrates, per‑
sonagem da codificação.
Em nosso caso, vamos nos ater aos aspectos re‑
lacionados à gestão estratégica de pessoas e temas
complementares, realizando um desafiador parale‑
lo da colônia espiritual com o nosso núcleo espiri‑
tual terrestre: o centro espírita.
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Cremos que em uma instituição espírita saudá‑
vel podemos entender que a gestão é feita com as
pessoas, portanto, passaremos a chamar de gestão
com pessoas.
Dependendo do olhar que se lança para esses
relatos da espiritualidade, diferentes prismas po‑
dem se apresentar de acordo com a especialização
de pesquisa queira o leitor se aprofundar. Percebe‑
mos que inúmeras ciências teriam amplo interes‑
se nesta publicação rica em abordagens de todos
os matizes.
A começar pela medicina. Talvez, pelo fato de
André Luiz, ter sido médico na sua última existên‑
cia terrena, faz com que o nobre espírito, nos seus
relatos, quase sempre, esteja ambientado em assun‑
tos ligados a tratamentos e espaços hospitalares.
Aqueles que se interessarem pelos processos de
cura e autocura facilmente encontrarão farto mate‑
rial de esclarecimento.
Mas, os aspectos da área de saúde, principal‑
mente saúde espiritual, são apenas pano de fundo
para que o curioso André nos oferecesse outros as‑
pectos da vida espiritual.
Como seria interessante observar, por meio de
mentes capacitadas nas mais diversas especializa‑
ções, estudos do livro Nosso Lar sendo abordados
por psicólogos, por exemplo, esmiuçando cada
conversa dos espíritos, que nos parecem verdadei‑
ras terapias mentais da espiritualidade.
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O que dizer da chamada forma-pensamento,
que molda nosso ambiente ao redor, a partir de
nossas crenças?
Seria algo para estudo parapsicológico a passa‑
gem de conversas em que o espírito pensa em deter‑
minado assunto, e logo em seguida, seus interlocu‑
tores respondem antes que André tenha tempo ou
até interesse em formular a pergunta verbalmente.
Outro ponto de pesquisa interessante: o magne‑
tismo pessoal de um encarnado pode ser potencia‑
lizado com técnicas ligadas a esse tipo de psicolo‑
gia espiritual?
Não sabemos ao certo se, por exemplo, um
farmacêutico ou nutricionista espírita poderiam
perscrutar como os diferentes caldos revigorantes
agem na reconstituição das energias. Haveria ob‑
servações sobre como manter ou reconquistar a
saúde absorvendo diferentes fluidos terapêuticos?
E que curiosa foi a passagem sobre o medica‑
mento extraído da floresta, de mangueiras e euca‑
liptos, fazendo o moribundo se curar praticamente
da noite para o dia.
E a água e o ar, por exemplo? Teriam realmente
a influência para os encarnados como tem para os
desencarnados? Haveria alguma técnica que po‑
deria potencializar os efeitos para além da própria
água fluidificada do centro espírita?
Um pedagogo, acreditamos, teria um campo
importante de interesse, ao tentar ilustrar os me‑
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canismos da educação divina operando em nos‑
sas vidas.
Ficamos com uma forte percepção de que as
sucessões de acontecimentos na vida espiritual de
André Luiz estão sempre perfeitamente encadea‑
das de forma a instruí-lo e prová-lo.
Como uma escola com disciplinas e testes, onde
o determinado amigo espiritual, por vezes balan‑
ça, mais não cai, passando em cada exame como
aplicado aluno. Por isso, sua evolução é acelerada
como os próprios espíritos mentores expõem ao
longo da história.
E não são poucas as vezes que o próprio André se
coloca na posição de um aluno! O espírito de apren‑
diz e curiosidade incessante é uma das grandes ca‑
racterísticas que o faz saltar os degraus evolutivos.
Seria o ar de professor bondoso dos mentores,
mas às vezes, com forte sinceridade fraternal, um
caminho nas orientações dos trabalhadores de nos‑
sa casa espírita?
Um jardineiro ou paisagista deve ficar maravi‑
lhado com as descrições de harmonia e organiza‑
ção, que tornam o meio ambiente propício à reno‑
vação espiritual.
Devido à característica interdisciplinar da
gestão com pessoas, vamos aqui arriscar citar es‑
ses e mais alguns outros aspectos que nos cha‑
maram a atenção, mas sem aprofundamento de
um especialista.
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Engenheiros, urbanistas, paisagistas poderiam
fazer conferências empolgantes sobre a tecnolo‑
gia e sua função socioespiritual. Como os equipa‑
mentos, do mais simples radiofônico ao aeróbus,
das praças às construções com formas alusivas ao
evangelho, interagem com o autoconhecimento e
com a vivência no mundo espiritual?
Imagine o campo de pesquisa que despertaria
em um antropólogo sobre a formação da colônia
em um local do plano espiritual onde viviam espí‑
ritos silvícolas?! Como interpretar essa passagem
e entender a relação de colonizadores com a cul‑
tura de um povo nativo? Um mundo de pesquisas
interessantes!...
E as passagens ligadas ao mundo feminino
e masculino, suas funções sociais; a sociologia
de Nosso Lar baseada no amor e na abnegação.
O status e as estruturas de poder meritocráticas,
onde a inteligência intelectual somada à inteligên‑
cia emocional (olha aí a psicologia de novo) e o
trabalho no bem são condições para ascensão na
espiritualidade?...
Mas não devemos nos limitar apenas às disci‑
plinas acadêmicas. A organização de um lar é um
dos temas valorizados na colônia e suscita estudo
de todos nós! Preciosa pesquisa e considerações
sublimes que poderiam apontar caminhos para a
principal instituição: a família, núcleo da socieda‑
de. Pais, mães, filhos, sobrinhos... Quais orienta‑
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ções poderiam ser extraídas desses diferentes pa‑
péis no lar?
Neste livro pretendemos também tangenciar a
discussão sobre como a arte sublime, com destaque
para a música, nos parece indispensável no traba‑
lho com as pessoas na casa espírita. Mas, certamen‑
te longe estaremos de esmiuçar tecnicamente os
efeitos e os benefícios que um profissional poderia
apresentar, escrevendo sob sua ótica.
Militares, policiais, bombeiros, socorristas, po‑
deriam se identificar com suas funções aqui na
Terra, percebendo o quanto as colônias espirituais
precisam de sua inteligência em prol da defesa, da
paz e da harmonia na cidade espiritual.
Administradores e economistas também conse‑
guiriam realizar belas apresentações de planilhas
e gráficos no telão e projetor, como muitos destes
profissionais estão acostumados, nos esclarecendo
o funcionamento de instituições complexas, no en‑
tanto utilizando conceitos simples e justos.
E, as questões ligadas à remuneração do bônus‑
-hora? Teria essa ordem econômica à semelhan‑
ça de método do banco de tempo, ferramenta da
chamada economia solidária utilizada aqui pe‑
los encarnados?
Os diferentes momentos que sugerem a impor‑
tância da matemática e seus símbolos, bem como,
a manipulação dos elementos físico-químicos são
largamente citados e ilustrados.
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Aparentemente, ao arriscarmos falar de cada
uma das possíveis óticas profissionais ou das ciên‑
cias humanas, enveredamos por um caminho que
não terá fim, bem como, falar de algo que podemos
nos equivocar, ou, o risco de deixar de escrever so‑
bre aspectos essenciais.
Então, tenha o leitor amigo, alguma indulgên‑
cia e considere nossas limitações.
Especialistas, técnicos e operários de diferentes
áreas da saúde, educação, artística, logística, admi‑
nistração, defesa, comunicação, e porque não, da
transcendência, formam uma comunidade laborio‑
sa e harmoniosa em Nosso Lar, apesar dos contra‑
tempos que sempre existem em uma coletividade
de evolução intermediária.
Podemos ver inúmeras histórias de cooperação
incessante para o crescimento da colônia, de todos
os cidadãos e de si próprios nos inspirando para
frente e para o alto.
Reiteramos que essa publicação, sem pretensão
de esgotar o tema, pretende relacionar os aspectos
que nos chamaram a atenção e que podem contri‑
buir na construção de um conhecimento saudável
sobre gestão com pessoas em uma casa espírita e
áreas afins, especialmente, as questões ligadas à es‑
tratégia de desenvolvimento das equipes.
Para reforçar nosso campo de interesse, desta‑
camos no início dos capítulos as reflexões e expe‑
riências com grupos e sociedades espíritas utilizan‑
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do, nada mais, nada menos, que as sugestões do
próprio Allan Kardec, nas obras da codificação que
abordam claramente essa temática: O Livro dos Médiuns e Obras Póstumas.
Vamos aqui trilhar novos e antigos caminhos,
percorrendo-os à luz dos esclarecimentos dos espí‑
ritos de Nosso Lar e seus sublimes princípios, em
consonância com a doutrina espírita e o evangelho
de Jesus, inspirando a direção de grupos ou de um
centro espírita.

