
  CONVERSA BREVE

DOUTRINA-ESCOLA

O termo “religião”, no conceito popular, exprime “culto prestado à Divindade”. A palavra “culto”
significa adoração e veneração. Cabe, entretanto, esclarecer que o Espiritismo, desenvolvendo
os ensinamentos do Cristianismo, é a religião natural e dinâmica da consciência, interessando
sentimento e raciocínio, alma e vida, autêntica doutrina—escola, destinada à construção do
Mundo Melhor, com bases na renovação e no aperfeiçoamento do Espírito. Por mostra do
asserto, analisemos algumas conjunções de textos do Evangelho de Jesus e de O LIVRO DOS
ESPÍRITOS, primeiro tomo da Codificação Kardequiana:
1 — Em Novo Testamento — Mateus, 12:50.
Em O Livro dos Espíritos —Questão 803. Tema: Humanidade.
Plano de estudos — Considerações em torno da igualdade de todas as criaturas, perante o
Criador.
2 — Em Novo Testamento —Marcos, 9:35.
Em O Livro dos Espíritos —Questão 683. Tema: Serviço
Plano de Estudos — Obrigação do trabalho individual para o bem de todos, conforme as
possibilidades de cada um.
3 — Em Novo Testamento —Lucas, 20:25.
Em O Livro dos Espíritos —Questão 794. Tema: Legalidade.
Plano de estudos — Acatamento às leis estabelecidas na Terra, segundo os ditames da evolução.
4 — Em Novo Testamento —João, 3:3.
Em O Livro dos Espíritos —Questão 171. Tema: Reencarnação.
Plano de estudos — As vidas sucessivas, definindo oportunidades de progresso e elevação
para todos os seres, diante da Justiça Divina.
5 — Em Novo Testamento —Atos, 2:44.
Em O Livro dos Espíritos —Questão 930. Tema: Solidariedade.
Plano de estudos — Imperativo do amparo recíproco na vida social.
6 — Em Novo Testamento —Lucas, 12:15.
Em O Livro dos Espíritos —Questão 833. Tema: Propriedade.
Plano de estudos — Legitimidade dos bens particulares, que devem ser usufruídos sem os
abusos do egoísmo e da avareza.
7 — Em Novo Testamento —Lucas, 24:36.
  Em O Livro dos Espíritos —Questão 525. Tema: Comunicação dos Espíritos.
Plano de estudos — Intercâmbio constante entre os Espíritos encarnados e desencarnados.
8 — Em Novo Testamento —João, 15:12.
Em O Livro dos Espíritos —Questão 886. Tema: Caridade.
Plano de estudos — Impositivo da fraternidade, em todos os campos da inteligência.
Fácil verificar que o culto espírita não inclui qualquer nota de expectativa inoperante nos preceitos
em que se define. Colocando-nos, pois, à frente da Religião do Amor e da Sabedoria, chamada
a inscrever as Leis Divinas no âmago de nós mesmos, assimilemos as lições do Evangelho e da
Codificação Kardequiana, para que se nos clareie o caminho e se nos consolide a
responsabilidade de viver e de agir, na edificação de nossos próprios destinos.
Para isso, saibamos refletir e servir, raciocinar e estudar.

Emmanuel

A EQUIPE
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A reencarnação só se verifica depois de
um determinado tempo de vida espiritual
no Além?
Chico Xavier  - Não há tempo determinado
no intervalo das reencarnações da alma. No
espaço compreendido entre elas, o Espírito
estuda, nos planos em que se encontra, as
possibilidades do futuro, ampliando seus
conhecimentos e adquirindo experiências afim
de triunfar nas provas necessárias. De um
modo geral, são as próprias almas que se
reconhecem necessitadas de luz e progresso
e pedem o seu regresso ao Plano Carnal.
Contudo, em alguns casos como os de
entidades cruéis, rebeldes e endurecidas, são
os guias esclarecidos que se incumbem de
lhes preparar a reencarnação amarga, mas
necessária.

Em que fase da pré-vida, desde o
embrião até o prematuro, a alma é
incorporada ao futuro Ser?
Divaldo - Desde o momento em que o
gameta masculino viaja pela Trompa de
Falópio, na busca do óvulo, ei-lo já sob o
impulso magnético do psiquismo do futuro
reencarnante. No instante da fecundação se
dá o início da imantação do Espírito no
organismo em formação. A pouco e pouco, à
medida que as células se desdobram e os
órgãos se formam, o Espírito vai perder
paulatinamente a lucidez, interpenetrando-se
no Ser que está sendo gerado. Este processo
se alonga até os 5, 6, 7 anos de idade,
quando a reencarnação se completa.

SÉRIE ENCONTRO COM CHICO E DIVALDO
V - Reencarnação

Os que desencarnam no período infantil
são Espíritos mais evoluídos, isentos de
luta e provação na Terra?
Chico Xavier - Alguns abandonam muito
cedo o Invólucro material, às vezes pelo
motivo de serem obrigados somente a um
pequeno resgate diante das Leis que nos
regem. Em sua generalidade, porém, esses
acontecimentos estão enfeixados no quadro
das provações precisas. Os suicidas, por
exemplo, depois de se evadirem da
oportunidade que lhes foi oferecida para o
resgate do seu passado, estão muitas vezes
sujeitos a essas penas. Querem viver na Terra
novamente, tragar corajosamente o conteúdo
amargo do cálix das expiações dos seus
erros, porém as experiências costumam
fracassar, a fim de compreenderem eles o
quanto é sagrado o patrimônio da vida que
nos foi concedido por Deus.

O Espírito começa a vir com a
fecundação do óvulo ou antes?
Divaldo - Quando o fenômeno fecundante
ocorre, já o Espírito, adredemente, está
indicado para reencarnar. Ele impulsiona o
espermatozóide encarregado da fecundação,
por que este possui as características que
vão plasmar o futuro corpo selecionado, por
uma lei específica, os elementos base para
as necessidades de evolução do Ser
reencarnante que já estão delineados.

Por que existem, dentro do próprio
Espiritismo, os que aceitam e os que

Conceito vigente na cultura ocidental antes e nos primeiros séculos da Era Cristã, a
reencarnação no século XX ganhou novas e mais claras interpretações com a cooperação de
vários pensadores.
Nesse contexto, o Espiritismo amplia muito tais interpretações.
Na abordagem deste mês, Chico Xavier e Divaldo P. Franco esclarecem dúvidas muito comuns.
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neguem a reencarnação?
Chico Xavier - Semelhantes anomalias são
devidas aos poderes de preconceitos
prejudiciais e obcecantes. Muitos cérebros e
muitas coletividades são, pelos Espíritos,
encontrados já trabalhados por dógmas
incompreensíveis, bastante cristalizados na
mente. Nossa tarefa, então, para orientá-los
e esclarecê-los no terreno das verdades
transcedentais, é muito lenta para que não
percamos os benefícios já feitos. Não
duvideis, contudo, de que em futuro próximo
alcançaremos a unidade das teorias do
espiritualismo hodierno.

A reencarnação se faz por etapas?
Divaldo - A reencarnação tem início no
momento da fecundação e somente se
conclui entre sete e oito anos de idade, isto
é, o Espírito se vai impregnando na matéria,
vai dominando-a até atingir os pródomos da
adolescência, quando está totalmente
reencarnado, quando absorve o impacto
material e passa a controlar o corpo. Neste
período se deu a reencarnação total. É um
período longo, lento e sutil.

Sempre existiu no mundo a idéia da
reencarnação?
Chico Xavier - A idéia da reencarnação vem
das mais remotas Civilizações e só ela pode
dar ao homem a solução dos problemas do
destino e da dor. Todos os grandes filósofos
dos tempos antigos a aceitavam e só nos
últimos séculos a verdade da preexistência
das almas foi obscurecida pelos argumentos
sub reptícios de quantos desejam conciliar
interesses de ordem divina com as coisas
passageiras do egoísmo do mundo.

Na hora do nascimento, todos recebem o
Espírito que já foi de alguém. Pergunta:
passam a agir como esse alguém?
Divaldo - Ocorre que o Espírito dito que “já

foi de alguém”, equivaleria a dar-lhe uma outra
individualidade. Digamos que esse Espírito
teve outra personalidade, porém continua
sendo ele mesmo. Mudou somente de corpo,
mas, intrinsecamente, é o mesmo Ser. Seria
como alguém mudar de roupa: continuaria
interiormente o mesmo indivíduo; talvez a
personalidade mudasse, não ele como
criatura humana. Há pessoas que, em trajes
simples, são acessíveis, quando estão com
roupas caras ficam difíceis... Mudam a
aparência, embora prossigam sendo a
mesma pessoa.

É possível um Ser humano voltar
reencarnado num vegetal?
Chico Xavier - Não, isso nós não podemos
admitir porque seria um retrocesso. Ocorre
que a evolução dos vegetais se verifica num
plano ainda inabordável, especialmente para
minha capacidade de compreensão. Mesmo
que os Espíritos quisessem me esclarecer
sobre isso, eu não teria cérebro para registrar
os esclarecimentos em todas as nuances
desejáveis.

Uma criança recém-nascida e totalmente
deformada, tem uma vida vegetativa; a
pena serve para aquele que reencarnou
nessa criança, ou para os que convivem
com essa criança?
Divaldo - Para ambos. Principalmente, para
o que se está reencarnando. Possivelmente
aquela criança deformada haja sido um
suicida. Mas os pais atuais ou aqueles com
quem ela convive, podem ter sido os autores
intelectuais do problema do suicídio ou
equivalente. Talvez sejam os indivíduos que
lhe desrespeitaram os valores morais ou então
os responsáveis negativos do pretérito, que
volvem para ajudá-la a sair do problema.

Por que nascem crianças defeituosas,
crianças retardadas? Há alguma relação
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corpo, afirmando que essa união se dá na
concepção e se completa no nascimento.

O fenômeno da reencarnação já é fato
comprovado, cientificamente e,
conseqüentemente, aceito pela ciência?
Poderia citar exemplos?
Divaldo - A reencarnação tem sido objeto de
estudos dos mais eminentes pesquisadores
dos fenômenos parafísicos do passado como
do presente. A Ciência, em verdade, são os
seus estudiosos e estes, como ocorre com
outras comprovações em campos da
paranormalidade, apresentam explicações
nem sempre concordes, uns com os outros,
do que decorre podermos dizer que a questão
ainda não é aceita genericamente por todos
os que se dedicam às experiências da
reencarnação. Não obstante, eminentes
autoridades da moderna Parapsicologia
asseveram que somente a reencarnação
explica os fatos por eles meticulosamente
estudados e sob rigoroso controle
observados. Dentre esses, desejamos referir-
nos ao Dr.Ian Stevenson, Catedrático de
Neuro-Psiquiatria da Universidade de Virgínia,
que escreveu monumental livro: “VINTE
CASOS QUE SUGEREM A REENCARNA-
ÇÃO”, no qual apresenta o resultado de
demorados fenômenos somente explicáveis
pela reencarnação. O Dr. Hamendrath Nath
Banerjee, da Universidade de Rajastran, em
Jaipur, na Índia, após fastidiosos estudos de
mais de 300 crianças que se recordavam de
haver vivido antes, conclui pela hipótese da
reencarnação como a única explicação para
ditos fenômenos de memória extra-sensorial.”

Gostaria de saber se ela se limita ao
nosso grupo, porque, pelo que dizem
alguns espíritas, a gente tem a impressão
de que a reencarnação se faz quase
sempre no mesmo grupo familiar. E
também quero saber se o homem reen-

com os pais?
Chico Xavier - Sim, na maioria dos casos,
por que os pais possuem vínculos cármicos
com o Espírito renascente. Com freqüência,
criaturas que foram compelidas à morte
violenta por nossa causa, ou à morte lenta
por determinadas atitudes nossas, em
especial as que recorreram ao suicídio, para
se libertarem da nossa crueldade mental na
Terra, não se afastam mentalmente de nós.
Mesmo quando ausentes em Outros Planos
da Vida, continuam vinculadas a nós outros,
particularmente quando não sabem exercer
a faculdade do perdão. Essas criaturas
habitualmente, reencarnam na condição de
nossos próprios filhos. E a posição do
Espírito, diante da vida fetal, varia muito,
segundo a evolução de cada reencarnante
ou segundo a tarefa com que venham ao
nosso mundo. Há, também, vinculações de
puro amor, possibilitando o renascimento da
criatura necessitada de apoio em lares
pertencentes a corações amigos que os
recebem com extremada abnegação. Fora
disso, no campo normal da reencarnação,
temos a considerar os casos em que o
Espírito, por méritos conquistados, tem o
direito de escolher o corpo em que atuará
sobre a Terra junto dos pais à cuja bondade
e nobreza já se imanizam, quase sempre,
desde muito tempo. Certos musicistas, por
exemplo, ao reencarnarem, poderão merecer
um sistema auditivo magnificamente
organizado com o qual se lhe facilite o
discernimento dos sons. Noutros aspectos
isso ocorre com todos aqueles obreiros da
cultura e do progresso, habilitados a
influenciar milhares de pessoas. Esses já
conquistaram o poder de selecionar os
recursos de que farão uso preciso na
existência terrestre. Quanto ao mais, a
pergunta 344 e a respectiva resposta,
contidas em “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”
esclarece a questão da união da alma e do
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carna sempre como homem e mulher
como mulher?
Chico Xavier - De um modo geral, até que
venhamos a conseguir um grau maior de
evolução, permanecemos jungidos ao nosso
grupo familiar. Quanto à reencarnação, do
ponto de vista da fixação morfológica, isso pode
variar.  O sexo pode ser modificado, para efeito
de provação regenerativa ou para o
desempenho de tarefas específicas por parte
da criatura que retorna à Terra.

É possível uma reencarnação, quase
imediata à desencarnação?
Divaldo - Sim. Os técnicos e pesquisadores
hão encontrado reencarnações que medeiam
entre o óbito e o nascimento, 9 meses e
meio, e dez... O Dr. Banerjee conseguiu,
por exemplo, detectar a vida de um jovem
que desencarnou no mês de janeiro de 1952
e reencarnou no mês de dezembro do
mesmo ano...

FONTE
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FAÇA (OU RENOVE) SUA ASSINATURA DE “INFORMAÇÃO”

Envie um cheque nominal ao GRUPO ESPÍRITA “CASA DO CAMINHO”, Caixa Postal 45307,
Agência Vila Mariana, CEP 04010-970, São Paulo (SP), no valor de R$ 30,00 e garanta o
recebimento por 12 meses de números inéditos da revista.
Preencha o cupom abaixo com os dados pedidos e remeta-nos ao endereço acima indicado.

NOME: ................................................................................................................................

ENDEREÇO: .......................................................................................................................

CIDADE: ............................................ ESTADO: ...................... CEP: ...............................

Nota - Em caso de renovação queira indicar o mês do vencimento de sua assinatura e o número
aposto no canto superior direito da etiqueta de endereçamento.

O MUNDO MAIOR E A COMUNICAÇÃO

“Quem receita serviçõ e virtude ao próximo, se m antes preparar-lhe o
entendimento, através do Espírito de fraternindade, identifica-se com o
instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento a cerca de
determinado e valioso liro, sem antes ensiná-lo a ler”.

“Felizes daqueles que espalham a experiência, mas bem-
aventurados sejam os seguidores do custo que suam e padecem,
dia a dia, para que seus irmãos se confortem e se alimentem do
Senhor”

Emmanuel
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 As enfermidades são multiformes: surgem
do interior e vêm também do exterior. A cura
de uma, quando possível, não evita o
aparecimento de outra. Se este está farto,
aquele está nu. Esta criança goza saúde,
aquela não tem ninho onde se refugie, nem
afetos, nem conchegos. Esta mulher tem
roupa e pão, mas é enfermiça e fraca. E,
assim, ora o pão, ora, o teto, ora o lar, ora o
médico e o remédio — os reclamos do corpo
jamais cessam e nunca se resolvem.
O pão do Espírito soluciona todos os
problemas. Quanto mais o espalhamos, mais
se aumenta em nosso celeiro. Esse pão não
está sujeito às contingências do número: não
tem peso, nem tem medida. Atira-se às
multidões a mancheias; todos o apanham e
dele se servem, segundo suas necessidades
pessoais. É, ao mesmo tempo, alimento,
vestuário, calçado, teto, lar, saúde, conforto,
consolação, coragem, fortaleza. E’ tudo,
porque é luz. Só a luz revela as causas dos
nossos males. Sublata oau tolitur effectus.
Tudo preenche, porque é amor; só o amor
encerra em si mesmo a plenitude das
plenitudes.
O pão do Espírito é maravilhoso. Nunca se
acaba nas mãos de quem o recebe; multipli-
ca-se nas mãos de quem o espalha.

O SUMO BEM
Distribuir o pão do Espírito é, incontestávelmente, a caridade por excelência, o Bem excelso
que nos é dado fazer à Humanidade.
Não existe outro meio de atendermos às grandes necessidades do homem. Não há fortuna
bastante vultosa para acudir aos reclamos materiais de todos os indigentes, de todos os
sofredores e miseráveis. Demais, o pão do corpo tem que ser distribuído todos os dias,
continuamente, aos mesmos indivíduos. Só o pão do Espírito, uma vez ingerido, sacia para
sempre. Só a água viva aplaca a sede por completo e se transforma em fonte interior, manando
para a Eternidade.
As necessidades do corpo são insaciáveis e complexas. São insaciáveis, porque
cotidianamente se apresentam sob os mesmos aspectos. São complexas, porque são várias
e múltiplas. O pão para a boca é de todos os dias. O vestuário e o calçado se rompem e
consomem, reclamando reformas constantes, O teto, que serve de abrigo ao corpo, está
sujeito à ação das intempéries, exigindo reparos de certo em certo tempo.

Com cinco desses pães Jesus saciou mais
de cinco mil famintos. E não precisava de
tantos: bastava-lhe um somente. Tanto é
assim, que restaram ainda doze alcofas de
sobejos. Este prodígio é a alegoria do pão do
céu, que Ele trouxe ao mundo, para sanar
todos os seus males e flagelos. Da
distribuição de semelhante pão é que
incumbiu a seus discípulos. Quando estes
consideraram os milhares de estômagos
vazios, assediando o Mestre no deserto,
disseram-lhe: Despede-os, Senhor; já vai o
dia em declínio, e onde acharemos pães para
tanta gente? Alimentai-os, retrucou o Cristo
de Deus. Eles, porém, não perceberam de
que espécie de pão Jesus falara.
Por isso, está o mundo até hoje cheio de
famintos, de nus, de enfermos, de órfãos, de
viúvas, de indigentes e de miseráveis. Ainda
não se deu conta do meio único de atender e
assistir a todos esses carecentes. Não há
mais hospitais, nem médicos, nem remédios
para tantos enfermos. Não há asilos para tanta
orfandade e para tantos desamparados. Não
há pão para tantos famélicos, nem há tetos
para tantos desabrigados, nem há fatos para
tanta nudez, nem há consolação para tantos
aflitos, precisamente porque escasseiam os
distribuidores do pão espiritual, precisamente
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porque os despenseiros do Cristo ainda não
compreenderam a ordem do Mestre e julgam
que o emprego de outros processos possam
conjurar os males do século. Só o pão do
Espírito soluciona efetivamente os problemas
da vida, neste e noutro Plano. Só o pão do
Espírito pode acabar com as  misérias do

mundo, por isso que os males que afetam a
matéria têm origem na alma. Espalhando,
portanto, o pão da terra, não esqueçamos o
pão do céu. Este sintetiza o Bem dos bens,
o Bem por excelência, o sumo Bem que nos
é dado fazer a outrem.

FONTE
Camargo, Pedro (Vinícius); “EM TORNO DO MESTRE”, FEB
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AGORA UM NOVO SERVIÇO PARA VOCÊ

SAA - Serviço de Atendimento ao Assinante
Fone: (11) 5082-3355 de segunda à sexta-feira das 8:30 às 12:00hs
Fax: (11) 5084-9058
E-Mail: luizarmandoferreira@bol.com.br

NÓS, O BEM E OS ESPÍRITOS SUPERIORES

“Insuflemos nos ouvidos alheios a tranqüilidade que ambiciamos e falemos
dos outros aquilo que desejamos que os outros falem de nós”.

“Quanto nos seja possível, estudemos as lições do Senhor e reflitamos
em torno delas. Aprendamos, no entanto, a praticá-las, traduzindo-as
em ação, no cotidiano, para que a nossa palavra não seja vazia e a
nossa não seja vã”.

“Façamos o Bem a todos, mas provemos a nós mesmos, se já
somos bons, fazendo o Bem, a cavaleiro de todos os embaraços”.

Emmanuel

“Quem se detenha exclusivamente no mal, apaga a lâmpada
e foge à colaboração com a vida; mas, quem vive pelo bem,
embora se aproxime do mal, consegue tranformá-lo em
coisa útil, porque encontrará possibilidades divinas em toda
parte, cooperando com o Cristo para a luz eterna”.

Irmão X



CIÊNCIA

INFORMAÇÃO

CIÊNCIA

10

ENQUANTO VIVEM NA ESCURIDÃO
(4ª Parte)

Rubens Santini Oliveira
O trato com os Espíritos desencarnados e desequilibrados requer preparo e sensibilidade
para que os resultados sejam percebidos.
Não basta apenas a boa vontade. Necessário treinamento, como estamos observando nesta
série.
Este mês, vamos nos enriquecer com uma abordagem interessante sobre o papel da prece
nesses processos.
Há um consenso nas informações dos amigos
espirituais no que tange a este assunto.
Embora a essência espiritual não tenha forma,
pois é o princípio inteligente, os espíritos de
mediana evolução, ou seja, aqueles
relacionados ao nosso planeta, possuem um
corpo espiritual anatomicamente definido e
com fisiologia própria.
Nos "planos" espirituais temos notícia por
inúmeros médiuns confiáveis, como Chico
Xavier, Divaldo Franco etc, da organização de
comunidades sociais que os espíritos
constituem , às vezes assemelhadas às
terrestres.
Ainda nos atendo ao critério kardecista de
valorizarmos um conceito apenas quando
houver multiplicidade de fontes sérias,
confirmando-o, nos referiremos ao corpo
espiritual e sua alimentação.
A energia cósmica que permeia o universo,
(“fluido cósmico é a matéria prima que, sob o
comando mental dos espíritos, é utilizada para
a constituição dos objetos por eles
manuseados. Vide em “O Livro dos Médiuns”
capítulo “do La boratório do Mundo Invisível”.
O corpo dos espíritos , já mencionado até
pelo apóstolo Paulo e conhecido nas
diferentes religiões ou doutrinas, como
perispírito, corpo astral psicossoma e mais
de 100 (cem) sinônimos, é constituído de um
tipo de matéria derivada da energia cósmica
universal (“Fluido cósmico universal”).
O corpo espiritual apresenta-se moldável
conforme as emanações mentais do espírito.
Cada espírito apresenta seu perispírito ou

corpo espiritual com aspecto correspondente
à elevação intelecto-moral. Seu estado
psíquico vai determinar a sutilização do seu
corpo.
Conforme se tem notícia através de inúmeros
autores espirituais, o corpo espiritual
apresenta-se estruturado por aparelhos ou
sistemas que se constituem de órgãos; estes
órgãos são formados por tecidos que, por sua
vez, são constituídos por células. Há inclusive
patologias celula restratadas em hospitais da
espiritualidade. O chamado mundo espiritual
é (no nosso nível) um mundo material de outra
dimensão.
As células do corpo espiritual, em nível mais
detalhado são formadas por moléculas que
se constituem de átomos. Os atomos do
perispírito são formados por elementos
químicos nossos conhecidos, além de outros
desconhecidos do homem encarnado. Nas
obras de Gustave Geley com de Jorge Andréa
há referências mais específicas.
Para não alongarmos estas considerações
preliminares, diríamos que o corpo dos
espíritos é composto de unidades estruturais
que apresentam vibração constante. Sabemos
pelos mais elementares princípios da física,
que todo corpo em movimento (vibração) no
universo gasta energia, logo precisa repô-la o
que equivale a se alimentar. As leis da física
não são leis humanas mas leis divinas (ou
naturais) às quais estão sujeitos todos os
elementos do cosmo. Há portanto um
desgaste energético natural do corpo espiritual
pelas suas atividades o que o leva a
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forma muito semelhante a nós encarnados.
Recomendamos, a propósito, o estudo mais
detalhado da obra “Nosso Lar”, de André Luiz
, que foi precursora de dezenas de outras
onde se faz referência a alimentação até as
mais recentes “Violetas na Janela" etc.
As unidades energéticas do espírito, ou
núcleos em potenciação, com o passar do
tempo vão tendo cada vez maior dificuldade
de se recarregar quanto mais primitiva for a
evolução da entidade espiritual, ocorre um
desgaste progressivo destas unidades
energéticas, que passam a vibrar mais
lentamente.
A medida que as vibrações se tornam mais
lentas pelo desgaste, e há dificuldade de
reposição das energias, vai se processando
uma neutralização energética com redução
progressiva das atividades do espírito.
Quando este processo se instala vai
determinar um torpor ou sonolência da
entidade impelindo-a a reencarnação
automática e compulsória.
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necessidade de ser alimentado por fontes de
energia.
Dependendo do nível evolutivo do espírito, e
conseqüente densidade do perispírito, varia a
qualidade do alimento ou energia que o
mesmo necessita para manter suas
atividades. Espíritos superiores simplesmente
absorvem do cosmo os elementos energéticos
(“fluídicos”) que necessitam. Ao se colocarem
em oração (no sentido mais profundo),
sintonizam com níveis energéticos ainda mais
ele vaos (freqüências mais altas) aurindo para
si o influxo mag nético revitalizador, alimentan
do suas “baterias “espirituais. Com relação
aos espíritos mais próximos à nossa realidade,
ou seja, que ainda apresentam dificuldades
em superar as tendências egoísticas, portanto
traduzindo na configuração de seu corpo
espiritual uma maior densidade, as
necessidades são proporcionalmente mais
densas.Em colônias espirituais, os espíritos
precisam da ingestão de alimentos
energeticamente mais densos, fazendo-o de

AGORA UM NOVO SERVIÇO PARA VOCÊ

SAA - Serviço de Atendimento ao Assinante

Fone: (11) 5082-3355 de segunda à sexta-feira das 8:30 às 12:00hs
Fax: (11) 5084-9058
E-Mail: luizarmandoferreira@bol.com.br
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A justiça dos homens é fruto do esforço da inteligência visando dar certo equilíbrio à vida em
sociedade, diminuindo, evitando ou eliminando as forças negativas das ações dos indivíduos,
buscando garantido direito individual, o equilíbrio e a paz.
Sem a aplicação da justiça humana seria muito difícil viver com certa harmonia na organização
social.

que o alguém saia vencedor. Em boa parte
das lutas jurídicas o poder intelectual,
financeiro e político ganham, deixando os
mais fracos e mais pobres, carregando todos
os ônus dos prejuízos, punições e perdas de
direitos. Os Sábios Espíritos, em O LIVRO
DOS ESPÍRITOS, na questão n.° 796,
pronuncia a respeito das leis penais:
“Uma sociedade depravada tem certamente
necessidade de leis mais severas
Infelizmente essas leis se destinam antes a
punir o mal praticado que a cortar a raiz do
mal.

NÃO FAÇA DO DIREITO UMA ARMA
Nossos corações têm necessidade de
estudar, compreender e assimilar leis de
Deus, onde repousa a justiça plena de
verdade, autenticidade e amor. Se desejamos
viver mais o amor verdadeiro não façamos
justiça com as próprias mãos, com a própria
inteligência, com os próprios pensamentos,
com os próprios sentimentos, com as próprias
palavras e com as forças do mal... Libertemos
do enleio mental do mal planejado e
calculado, criando problemas seríssimos para
nosso destino espiritual. Quem ganha e é feliz
com a injustiça perderá quase tudo na vida
do Além! Abandonemos o mais rápido
possível os processos da injustiça, mesmo
quando estribada na justiça dos homens. Não
transformemos a força de “nosso direito” numa
arma poderosa de ataque, prejudicando e
arrasando aqueles que julgamos adversários,
quando nas lutas ferrenhas dos tribunais por

A JUSTIÇA HUMANA
É legítimo buscarmos a defesa de nossos
interesses dentro dos processos dos
tribunais, mas que esta defesa não se
transforme num combate de sentimentos
inferiores, onde a rolagem dos processos
pode estar repleta de insensatez e esperteza,
mentiras e calúnias, blasfêmias e falsos
testemunhos. A justiça humana necessita
dos fatos registrados nos papéis rasgáveis
para defender a verdade e o direito; ao passo
que a justiça de Deus busca os indeléveis
fatos reais registrados na consciência para
fazer cumprir o destino em cada Espírito. As
leis dos códigos terrestres são inegavelmente
úteis, belas e verdadeiras, todavia os homens
que as lidam, embora inteligentes, cultos e
bem intencionados, sofrem a força opressora
do jogo dos interesses de ambas as partes.
O lado mais forte vence mais vezes,
conquistando indevidamente direitos e
privilégios. Desse modo, boa parte da justiça
terrestre perde sua respeitabilidade,
segurança e proteção que a sociedade tanto
espera. A justiça humana não é  somente de
leis, conceitos e códigos, faz parte também
as realidades psíquicas, psicológicas e
emocionais dos respeitáveis membros da
corporação jurídica. Elas também interferem
na aplicação da justiça. Buscando manter a
vitória do direito, nem sempre os homens
garantem a meta da justiça” Surgem na
conjuntura complicada de ataques e defesas
as forças caprichosas da astúcia, da mentira,
das artimanhas,.dos golpes e das táticas para

A JUSTIÇA HUMANA E A DIVINA
Walter Barcellos
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direitos passageiros.

ENTREGUEMOS OS PROCESSOS A
DEUS

O sábio espírito Emmanuel na obra O
CONSOLADOR, na questão nº 64,
esclarece-nos com bom senso quanto ao
melhor caminho a tomar: “Nas horas
comuns da existência, procuremos a luz
evangélica para analisar o erro e a verdade,
discernir o bem e o mal; todavia, no
instante dos julgamentos definitivos,
entreguemos os processos a Deus, que,
antes de nós, saberá sempre o melhor
caminho da regeneração dos seus filhos
transviados.” Procuremos o acordo pacífico
anulando os graves atritos que será sempre
melhor para nossa consciência,
principalmente no amanhã espiritual.
Quantos malefícios são praticados em
nome da justiça, dentro dos legítimos
processos jurídicos, mas que não fazem
bem à consciência de nenhum Espírito!
Existe um tribunal corretíssimo e imparcial,
cheio de verdade, amor, e misericórdia, na
vida do Mais Além! Este tribunal basta aos
corações cristianizados e bem
intencionados! O espírito André Luiz no
AÇÃO E REAÇÃO mostra a presença
constante da Justiça de Deus na jornada
evolutiva de todo e qualquer espírito::
“...após conquistarmos a coroa da razão,
de tudo se nos pedirá contas no momento
oportuno, mesmo porque não há progresso
sem justiça na aferição de valor.  André
Luiz (Ação e Reação — cap. VII —
“Conversação preciosa” p. 85) Nenhum
Espírito adquirirá os bens imperecíveis da
Vida sem trabalhos, sem lutas, sem
aprendizados, sem conquistas e sem
aperfeiçoamento. É bastante difícil a nós
humanos aceitarmos de coração pacificado
os processos da Justiça Divina em nossos
destinos, porque contrariam os nossos

interesses egoísticos, sentimentos de
orgulho, ambição e vaidade. Nossa visão da
vida por enquanto é demasiada limitada e
obscura. Aprendamos a ser reconhecidos e
agradecer do fundo do coração a todas as
lutas, provações e expiações que a Lei do
Destino traça para cada um de nós.

NOSSA CONTA INDIVIDUAL
A  Justiça de Deus determina com exatidão
a cada Espírito os méritos e prejuízos,
créditos e dívidas, promoções e provações,
concessões e dificuldades, missões e
sofrimentos. Quanto a justiça dos homens
nós podemos, comprar, trapacear, negacear
e fugir de seus processos, julgamentos e
severidade de punição. Quanto a Justiça de
Deus não conseguimos aplicar suborno,
falsificações e privilégios, pois a encontrare-
mos aberta e cristalina por dentro de nós
mesmos no tribunal da consciência. No
AÇÃO E REAÇÃO, o ministro Sânzio, através
da palavra de André Luiz declara: “Da justiça
ninguém fugirá, mesmo por que a nossa
consciência, em acordando para a santidade
da vida, aspira a resgatar dignamente todos
os débitos de que se onerou perante a
Bondade de Deus; entretanto o Amor Infinito
do Pai Celeste brilha em todos os processos
de reajuste.” André Luiz (Ação e Reação, cap.
VII —“Conversação preciosa”, p. 89)
“Cada criatura possui sua Conta Espiritual
individual com débitos e créditos justos,
originados da análise límpida e real dos fatos,
pelo exercício da vontade, livre arbítrio e
conduta na existência terrestre. Continua o
espírito André Luiz explanando com beleza
e profundidade: do quilate de nossas
intenções e aplicações, nos sentimentos e
práticas da marcha, a vida organiza, em nós
mesmos, a nossa conta agradável ou
desagradável ante as leis do destino.” André
Luiz (Ação e Reação, cap. VII, p. 86) Sem a
Justiça de Amor e Misericórdia; seria
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totalmente impossível os ditames dos
processos evolutivos em cada Espírito, no
caminhar dos séculos incontáveis. Se a
nossa ‘conta do destino’ é desagradável,
precisamos como aprendizes da vida
respeitarmos profundamente as leis do Pai
Criador, praticando-a, a fim de eliminarmos
débitos e aliviarmos as injunções das lições
expiatórias até a sua anulação completa, que
se dará com o aperfeiçoamento moral nos
milênios.
Esta é a verdadeira libertação, a verdadeira
regeneração, a verdadeira iluminação que
devemos almejar sempre. A Lei de Deus
examina-nos em detalhes, observando as
atenuantes e agravantes, de todas as forças
da mente e coração que lançamos no rio da
existência, fazendo reciclar o nosso
destino:”...na consciência humana, a razão
e a vontade, o conhecimento e o
discernimento entram em função nas forças
do destino, conferindo ao Espírito as
responsabilidades naturais que deve possuir
sobre si mesmo. André Luiz (Ação e Reação,
cap. VII, p. 88) As forças do destino nascem
e terminam em nós mesmos. Prestemos
mais atenção às orientações de Jesus: “
Vigiai e orai, para que não entreis em
tentação” (Mateus, 26:41), afim de
administrarmos as energias do Espírito da
melhor forma possível.

PERDOADOS MAS NÃO LIMPOS
Existe determinados Espíritos que se

elevaram para as esferas mais altas da
Espiritualidade: são amados, perdoados e
amparados pelos Espíritos Superiores,
contudo, suas consciências não se encon-
tram  tranqüilas, devidos os crimes
perpetrados no passado e ainda não solucio-
nados  perante o Tribunal das Leis  Divinas.
Embora nobres e equilibrados, educados e
iluminados, a Conta Individual das Dívidas
pede o acerto com a Lei! É o instante ideal
para o reajuste e o pagamento devido. A
consciência ferida pelas lembranças dos
crimes cometidos nos séculos, somente
será liberada se voltar à experiência física e
sorver o cálice da expiação. É o que faz o
Espírito desejoso de alçar vôos mais altos
na Espiritualidade. São aqueles que es tão
perdoados pelos amigos, instrutores e
protetores, mas não perdoados pela própria
consciência. O alívio consciencial só virá
com o retorno às lutas expiatórias. É o que
o espírito André Luiz descreve no AÇÃO E
REAÇÃO”: “...embora sejamos reconhecidos
â benevolência dos Instrutores e Amigos que
nos perdoam o passado, menos digno,
jamais condescendemos  com as nossas
próprias fraquezas e, por isso, vemo-nos
impelidos a solicitar das autoridades
superiores novas encarnações difíceis e
proveitosas, que nos reeduquem ou nos
aproximem da redenção necessária.”André
Luiz  AÇÃO E REAÇÃO, cap. VII, p. 93).

FONTE
A FLAMA ESPÍRITA; nº2733

RECOMENDAÇÕES OPORTUNAS

“Nessa ou naquela vantagem efêmera, que te felicite o caminho entre os
homens, recorda, com o apóstolo Paulo, que os Espíritos reencarnados não
trazem consigo quaisquer propriedades materiais para este mundo e
manifesto é que nenhuma delas poderão levar dele”

Emmanuel
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O JOVEM E SEUS PROBLEMAS

Interessar-se pelo conhecimento da Doutrina Espírita, acaba gerando no jovem perquiridor de
nosso tempo, dúvidas e mais dúvidas sobre pontos que não se encontram ampla e
explicitamente tratados nas obras disponíveis.
Essa a razão pela qual mantém-se este espaço de “INFORMAÇÃO”.
Envie para a Caixa Postal 45307/Ag. Vila Mariana/CEP 04019-970/São Paulo (SP), suas
dúvidas anotadas numa folha de papel.
A partir daí, basta acompanhar as novas publicações da seção JUVENTUDE para encontrar o
esclarecimento que Você procura.

16

DEUS E JESUS
Eu, que por muito tempo fui católico, não
fazia diferença entre Jesus e Deus, é
claro, por causa da crença no mistério
da Santíssima Trindade. Nunca havia
refletido sobre essa questão, mas quando
cheguei ao Espiritismo, com muito custo,
conclui que Jesus não pode ser Deus e
percebi como é importante a gente ter
essa noção, estudando Allan Kardec .
Jesus é um Espírito Puro, um mensageiro
de Deus, que veio à Terra para uma
missão que, certamente, continua até
hoje e vai continuar por muito tempo.
Mas eu noto que no meio espírita muita
gente ainda pensa que Jesus é Deus e
vice-versa, talvez porque esse pessoal
não tenha se detido mais tempo na leitura
de Kardec.  Observo também que, em
muitas mensagens psicografadas, até
mesmo de médiuns renomados, fala-se
em Jesus como se fosse Deus. Pela forma
de tratamento -  " Senhor", "Nosso
Senhor" - , empregada tanto para Deus
como para Jesus indistintamente,  e isso
acontece mais nas preces - o leitor não
pode distinguir um do outro, e perdura
aquela idéia católica de que Pai e Filho
são uma mesma pessoa, uma  espécie
de  "Santíssima Dualidade" no
Espiritismo. Em várias ocasiões me
detive em acompanhar com mais
atenção as preces que os dirigentes
fazem nos Centros e verifiquei que,

muitas vezes, eles começam a prece
dirigindo-se a Deus e terminam falando
em Jesus ou vice-versa, estabelecendo
a mesma confusão que, certamente, fica
na cabeça das pessoas. Fico pensando
comigo se isso não é desvirtuar um
conceito importante da Doutrina e se não
seria importante os escritores espíritas
baterem mais nessa tecla para desfazer
essa confusão.  ( ADEVALDO MUNHOZ,
BAURU - SP)
Sem dúvida, caro  leitor, esta é uma questão
que todos nós  espíritas devemos levar em
consideração. Somos  obrigados a
reconhecer a dificuldade das pessoas que
vêm de outras religiões para o Espiritismo,
trazendo conceitos e sentimentos derivados
dos dogmas, que perduram por algum tempo.
Essa fase de transição de conceitos entre a
antiga fé religiosa e a Doutrina Espírita não é
muito simples e se manifesta de forma
peculiar em cada estrutura de pensamento,
em cada cultura pessoal e em cada
experiência de vida.  Aqueles, porém, que já
se consideram integrados na doutrina e no
movimento espírita, inclusive, exercendo
papéis de liderança, com certeza, devem ter
mais cuidado com o que falam ou escrevem,
antes de expor suas idéias ao público.
Primeiramente, não podem se esquecer que
têm um compromisso muito sério com a obra
de Kardec, que é a base do Espiritismo; por
isso, essas obras devem ser consultadas e
lidas constantemente.  Por outro lado,
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podemos considerar que há líderes que se
empolgam facilmente com o que falam ou
escrevem, sem se prepararem conveniente-
mente, sendo que alguns até confiam mais
na intuição de seus "mentores" que nos
textos da Codificação; estão mais
preocupados com o aspecto estético do
discurso do que com o seu significado e, em
razão disso, saem  atropelando os conceitos
fundamentais espíritas, produzindo confusões
generalizadas.  Como espíritas, temos a
obrigação de estudar, aprender e esclarecer,
pois nosso compromisso é com a verdade. A
sua colocação foi muito oportuna nesse
sentido e ela, em si mesma, pela clareza da
sua exposição, já enseja uma resposta.

PERDÃO  E CONFLITO
"Não acho que sou diferente de ninguém.
Não sou santa, mas também não me acho
um demônio.  Leio o Evangelho todos os
dias e admiro os ensinos de Jesus e a
coragem que ele teve de enfrentar seus
inimigos sem um pensamento de revolta.
E aquela parte do Sermão da Montanha
em que ele manda amar os inimigos
ainda está longe de minhas forças. Não
consigo perdoar uma pessoa, pelo que
ela me fêz e pelo que ela continua
fazendo para mim e para meu marido.
Tento rezar por ela, mas, na verdade, não
consigo. Não quero ser hipócrita diante
de Deus e de mim mesma: eu não gosto
dela e não a quero por perto; caso
contrário, a nossa vida vai se transformar
num inferno!... E  o pior de tudo isso é
que eu sofro porque não quero perdoá-
la, e sofro também porque não a perdôo.
Não entendo o que está  acontecendo
comigo."  ( Leitora de Penápolis - SP)

Certamente você está vivenciando grande
conflito íntimo.  Embora o desconforto que
sofre, a mulher velha que havia em você
paulatinamente está cedendo lugar à mulher
nova que ameaça se impor. Você está
crescendo, e a batalha interior que arde em
seu coração é a comprovação disso.  Você
acredita no perdão, já tem o perdão como
um valor moral, mas ainda não conseguiu
incorporá-lo por inteiro, precisando apenas de
um pouco mais de amadurecimento para
torná-lo parte integrante de sua vida.  Não
obstante, você já conquistou uma virtude: a
sinceridade. Não quer fingir e não sabe fingir:
por isso, a dificuldade em querer perdoar e
não reunir ainda os requisitos básicos para o
perdão, fato que, no íntimo, não quer admitir
para você mesma. Essa crise de crescimento
você precisa  enfrentar com coragem e
determinação. Confie na sua consciência e
evite agir por simples impulso, repetindo para
si mesma que a inteligência deve iluminar a
emoção. Se a situação é tão incômoda
assim, procure mudar alguma coisa em sua
vida, freqüentando um grupo espírita idôneo,
que possa suscitar em você novos interesses
e novas metas, novas atividades e novas
reflexões. Não se esqueça da prece. Mas saia
um pouco do âmbito limitado de suas
preocupações familiares para buscar fora
recursos novos que lhe facilitarão a vida.
Procure pensar e agir um pouco mais em favor
de quem tem problemas iguais ou piores que
o seu. Nenhum de nós tem capacidade de
se transformar por inteiro de um dia para outro
e nem podemos nos mostrar muito ansiosos
nesse sentido. Agindo no Bem, dê um tempo
para si mesma, pois todo aprendizado é um
processo mais ou menos longo, exigindo de
cada pessoa um ritmo próprio.

  LEIA, ASSINE, DIVULGUE INFORMAÇÃO
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são indesculpável, sinal de problemas no
relacionamento ou de ordem pessoal, pedindo
tratamento ou orientação. Mesmo que se
entenda ser necessário o uso da palmada,
não devem os pais abusarem do recurso,
surrando os filhos com cintos, chinelos, varas,
objetos  outros que ferem, e mesmo com as
mãos, com vários tapas ou socos. Mesmo
admitindo-se o instrumento do castigo físico
(se tal for a conclusão), deverá ser usado com
parcimônia e o equilíbrio para que exista
utilidade nele.
Outro equívoco é “bater” nos filhos porque
nossos pais fizeram o mesmo conosco. À
medida que o tempo passa, a sociedade deve
avaliar seus conceitos e valores, mantendo e
desenvolvendo os positivos, encontrando
novas formas e abolindo aquilo que considerar
negativo. Copiar nossos pais não é garantia
de boa educação, mesmo entendendo que
tudo que fizeram foi com amor. Querer fazer
tudo diferente também é incorreto. O melhor
é refletir sempre. Já dissemos em várias
ocasiões que nem a educação antiga nem a
moderna possuem a ciência da educação
ideal para o  estado atual da Humanidade,

Palmadas: Devem os pais utilizá-las?
Joamar Zanolini Nazareth
jonazeth@mednet.com.br

“O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção” Allan Kardec
— O LIVRO DOS ESPÍRITOS — questão 1009 — FEB

A necessidade de corrigenda na educação dos filhos é ponto pacífico entre os que estudam e
trabalham no sentido de melhorar a sociedade através da educação.
Não se discute que CORRIGIR é um dos verbos mais importantes a ser conjugado pelos pais
na orientação e preparação dos rebentos para o futuro de elevação e aprimoramento.
A polêmica se instala quando se discute quais os recursos a serem utilizados para corrigir
nossos filhos. Alguns recursos, que trataremos em outra oportunidade, são também admitidos
amplamente. Mas quando falamos em CASTIGOS, começamos a penetrar um campo de
divergências e pior ainda quando nos reportamos ao castigo físico, que podemos congregar
na palavra PALMADA...
O que significa a palmada? Pode ser utilizada em seu sentido mais amplo, de castigo físico,
surras, quando os pais “batem”, ou ser utilizada em sentido mais estrito, a palmada propriamente
dita.
Encontramos duas correntes entre os
educadores, psicólogos, pedagogos,
terapeutas, etc. quanto a usar ou não tal
recurso. Para uma corrente ainda há
necessidade e situações em que se pode
empregar a palmada; para a outra corrente,
não há nenhuma situação em que tal recurso
seja útil e traga qualquer proveito.
Colocaremos as duas posições e
analisaremos, à luz da Doutrina Espírita, da
razão, da lógica e do bom senso, sobre tão
antigo e mais conhecido instrumento no
contexto educativo desde a Antiguidade.
Alguns pontos, no entanto, são amplamente
aceitos por todos, independentemente de qual
opinião professe, e que devem ser colocados
para dissolver equívocos em nossa postura
educativa.

SERÁ SEMPRE ERRADO
Quando os pais “batem” nos filhos para
descarregar tensões e irritações devido a
problemas pessoais, ou no relacionamento
conjugal, no trabalho, problemas financeiros,
etc.
Aplicar surras homéricas configuram agres-
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que se moldará neste Terceiro Milênio. É
preciso pensar e crescer.
Errado também usar da palmada a toda hora,
como recurso corriqueiro. Se for útil, o será
em último plano, como último recurso,
necessário em situações extras. Pais que a
toda hora batem em seus filhos estão
profundamente  desorientados em seu mister
de educadores. Qualquer tipo de repreensão
nunca será a primeira medida. Diz-nos o
espírito Camilo (1) que “A repreensão é, por
sua vez, um instrumento a ser utilizado quando
o diálogo com as boas conclusões não surte
efeito ou quando a criança se fecha às
possibilidades de uma conversa“.
Outro aspecto a ser apontado é que o recurso
que usamos em trabalho educativo deverá ser
sempre proporcional à natureza da falta.
Estando a favor ou não do uso de castigos
fisicos, com certeza todos concordaremos que
bater na criança por bobagens quaisquer é
indevido. O fato em tese teria que ser grave.
Assim, fazê-lo porque a criança grita alto
demais ou virou o canal da TV quando você
estava assistindo seria ridiculamente
desproporcional.
Fugir à injustiça sempre. Se não tiver certeza
absoluta da falha da criança não cometer
injustiça. Na dúvida se abstenha de praticar
tal ato.
Finalmente, mesmo aderindo à corrente que
entende a necessidade da palmada, não a
utilizar se não for em momento relacionado
com o erro, se não estiver sendo firme, se
não tiver certeza de ser necessário aos filhos
para sua boa educação e corrigenda de seus
defeitos.

CORRENTE FAVORÁVEL
Nosso companheiro Walter Barcelos (2) opina
favoravelmente, desde que com moderação:
“As palmadas têm também sua hora e sua
carga exata e medida. (..) ... seu valor
educativo está na sua aplicação moderada

 e equilibrada, no momento certo, quando
as crianças se caracterizam pela rebeldia e
teimosia, desrespeito e desobediência
continuada e provocante, reincidindo nas
mesmas faltas. Palmadas moderadas
seguidas de esclarecimentos ou buscando
a ordem, a obediência e o respeito “.
Pesa a favor dessa corrente o próprio
exemplo da lei de Ação e Reação, em que
as provas mais rudes e ásperas
simbolizariam as palmadas da vida a nos
despertarem para o bem, fugindo aos
prejuízos do mal. Tais “sustos” no contexto
educativo da reencarnação são necessários
até que o Espírito tenha condições de melhor
compreender o caminho certo a seguir.
Reproduzimos duas colocações colhidas na
REVISTA ESPÍRITA; um grave ensinamento
e se viu na situação desse infeliz uma nova
fase do castigo que «finge os culpados” e-
outra do espírito Jean Reynard (4): “a justiça
divina procede diversamente: as punições
correspondem ao grau de adiantamento dos
seres aos quais são aplicadas“.
Rodolfo Calligais (5) entende que às vezes
será necessário recorrer ao castigo,
malgrado todos os cuidados, pois nem
sempre a criança obedecerá aos
regulamentos: “Têm-se como admissiveis:
Na infância (..) 4) Dar-lhe umas palmadas
(quando se faça mister estabelecer uma
associação penosa às ações que lhe
tenham sido proibidas ou que possam
causar-lhe dano) “.
Entendida como medida de exceção,
adotada para situações de risco à criança
ou quando esgotados os outros recursos
mais recomendados, são assim admitidas
nesta corrente. Com a finalidade de levar a
criança a distinguir entre certo e errado,
quando a mesma não atende a orientações,
diálogo, conselhos, em raras situações em
que esteja guiada por obstinação
irrefreável...
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Encontramos também depoimento favorável de
um diretor de escola, em carta enviada à
Revista SUPERINTERESSANTE (6): “As
palmadas e castigos devem ser dados. Já vi
crianças entre cinco e sete anos que durante
uma discussão agrediam os pais com chutes
e palavrões. As punições existem para esses
casos“.

“A finalidade de uma punição é a de
fazer com que a criança distingua o
certo do errado, se for surda aos
nossos conselhos” Elaine Curti Ramazzini
- Família e Espiritismo - lição 16- USE

CORRENTE CONTRÁRIA
A psicopedagoga Adriana Tavares (7) defende
a corrente que considera a palmada ineficaz
na tarefa educativa: “A punição excessiva
desencoraja a criança a refletir sobre seu
comportamento e a agir com responsabilidade
“. Entende a mesma que somente funciona
na aparência, pois a criança não reflete no
acontecido, e sim se sente humilhada,
alimentando raiva e vingança. Dificulta a
formação do senso de responsabilidade e vão
sempre precisar da presença dos pais para
monitorar seu comportamento. O argumento
é importante pois leva os pais a analisar se
estão acompanhando constantemente o
comportamento de seus filhos, e não
explodindo no momento de suas falhas.
Consideramos bastante lúcidas as palavras
da educadora Tania Zagury (8) ao firmar sua
posição contrária ao uso da palmada: “os pais
chegam ao momento de bater porque
deixaram passar muito a hora de agir com
firmeza”. Vincula assim a “possível”
necessidade de bater nos filhos a uma série
de medidas equivocadas ou a não adoção de
outras medidas por parte dos genitores.
Lembram os que adotam tal corrente que os
pais se desapontam consigo mesmos ao usar

tal recurso, recuando logo em seguida, com
remorsos, e fazem concessões perigosas
aos seus tutelados. É que também a
palmada tende a ir perdendo o efeito, logo
pedindo maior força e consequentemente
maior violência.
A psicóloga Cacilda Paranhos (9) argumenta
que só há pontos negativos na palmada: entre
outros, compromete a auto-estima dos filhos,
os mesmos não se corrigem por sentirem-
se como se tivessem pago por seu erro,
representa um atestado de fracasso dos pais,
e que em vez de utilizar força e poder,
deveriam os pais transmitir amor e carinho,
“fundamentais para formam os cidadãos
capazes, seres humanos de verdade“.

VISÃO DE FUTURO - PAIS
ESCLARECIDOS

A Educação do Terceiro Milênio será a que
resgata bons valores da educação das
gerações anteriores e aproveita os da
educação moderna, descartando os erros de
ambas as posturas educativas.
A diversidade de caráter dos Espíritos que
reencarnam na Terra ainda é obstáculo a que
sejam abandonadas certas práticas tal qual
a palmada.
Quando lemos livros e revistas dingidos ao
pais, conclamando um perfil de educador que
se utiliza de variados e amadurecidos
recursos na rotina educativa, esquecemo-nos
de que nem todas as famílias são
estruturadas devidamente, em que as
crianças são assistidas por pais em regime
de esforço afetivo, de condição psicológica
e financeira razoável, e que ali os filhos, que
fazem suas “artes” e teimosias, são almas
minimamente educadas. Há Espíritos ainda
profundamente rebeldes e endurecidos que
dificultam a adoção de condutas mais
amenas.
Por isso, tirar de determinados pais a pos-
sibilidade de adotarem a palmada  (logica-
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mente com equilíbrio) será desprovê-los de
possibilidades em seu labor de pais. Para
alguns será fácil aposentar tal recurso, mas
para outros seria por hora criar obstáculos
intransponíveis.
Numa visão superior, lembremos que o
Evangelho é um código divino de amor e
sabedoria, e como pais espíritas que somos,
fica patente que cabe-nos abandonar tal
instrumento. Na Terra, no futuro, será
definitivamente abolida a palmada, assim
como as almas, mais esclarecidas,
abandonarão a violência e o crime na
convivência social.
Aos que possuem no ambiente doméstico,
como filhos, almas dificeis mas não tão
endurecidas, já podem excluir da oficina do
lar tal ferramenta.
Os pais precisam buscar orientação e apoio
no Evangelho, na Doutrina Espírita para
crescerem e estarem mais capacitados a lidar
com a alma daqueles que lhes são confiados
ao esforço educativo.
Lembrando Emmanuel (10), “a escola
educativa do lar só possui uma fonte de
renovação que é o Evangelho, e um só modelo
de Mestre, que é a personalidade excelsa do
Cristo “.
Há outros recursos que os genitores dispõem
para realizar bem o seu papel: a autoridade, o
diálogo, a firmeza e trabalho, a caridade e
amor, o exemplo, levar Cristo ao coração dos
filhos, ensinar-lhes o perdão, a compreensão,
a paciência, o discenimento, a
responsabilidade sobre os próprios atos, a
energia, etc., dispensando o uso do castigo
físico em seu cumprimento.
Coerente a posição da escritora Dirce Bastos
P.da Silva (11). Consciente de que não
devemos mais utilizar tal artifício, mesmo
assim maduramente analisa: “Existem horas
em que a palmada parece ter efeito positivo,

é do dizer quando e como: talvez para o filho
a ordem já foi repetida várias vezes,ou para
o filho pequeno que se debruça na janela ou
atravessa a rua correndo sem esperar pela
gente. Mas a palmada exige sempre respeito
e calma “.
De qualquer modo, qualquer que seja o
recurso que usemos, que o façamos com
amor.
E que aprendamos a sermos pais proativos,
que acompanham seus filhos, perscrutando-
lhes a alma, sondando seus corações,
trabalhando dia-a-dia incansavelmente e com
esforço cristão para a evangelização de seus
rebentos, para que cada vez menos
precisemos reagir tardiamente aos seus
erros.
Do mesmo modo que em outras condutas
discutíveis, que tão logo quanto consigamos
e seja possível, expurguemo-la (o uso da
palmada) de nossos hábitos. Quanto mais
orientação e concentração, amor e
compreensão à luz do Cristo na tarefa
educativa, mais saberemos nos antecipar a
muitos erros e falhas, e mais penetraremos
no coração de nossos filhos, aprendendo a
usar as ferramentas cristãs na oficina da
educação. Para que no futuro somente
usemos as armas do carinho e do diálogo...
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