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“Lembre-se: a obra-prima de 
escultura é arrancada ao bloco de pedra 
pelo artista, a golpes de buril; igualmente, 
nos outros, sem o concurso da dificuldade e 
do sofrimento não seremos arrebatados ao 
mármore dos impulsos primitivos”.

        André Luiz
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Que o destino pode ser tratado, não há dúvida. E com 
palavras resumidas, ser-nos-á possível encontrar a chave 
de semelhante providência, nos exemplos simples da vida.

No processo curativo, o campo doente para mostrar-se 
recuperado solicita a renovação das células.

Na higiene, o foco enfermiço deve ser extinto, em auxilío à 
saúde geral.

Na área das construções, esse ou aquele trecho 
comprometido reclama completo refazimento.

Em agricultura, o escalracho será erradicado para que a 
lavoura nobre venha a surgir.

Igualmente na vida, êxito e melhoria nascem de 
comportamento e rumo, tanto quanto rumo e 
comportamento para o bem e para a felicidade dependem 
de nossos pensamentos.

Pensamentos positivos em matéria de consciência 
tranqüila, limpeza de intenções, reajustes de maneiras e 
supressão de hábitos inferiores são suportes 
indispensáveis para a edificação de vida melhor.

Pense e fará o que pensa.

Faça e você será aquilo que faz.

ANDRÉ LUIZ
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Henrique Maximiano Coelho Neto (1864 - 
1934), esse era nome completo do grande 
escritor brasileiro nascido em Caxias, 
Maranhão, filho de uma índia civilizada e 
um negociante português. Fez seus 
estudos de humanidades no Rio de 
Janeiro, mas não completou os cursos 
superiores que iniciou.
Desde os bancos acadêmicos, suas 
preocupações eram lutar pela abolição e 
pela proclamação da República.
Como jornalista, viveu intensamente por 
suas idéias, e seu sustento era retirado 
dessa profissão e da profícua produção 
intelectual que incluía contos, romances, 
poesia, teatro e publicações de suas 
famosas conferências.
Coelho Neto foi eleito em concurso público 
o “Príncipe dos Prosadores Brasileiros” e 
era  membro fundador da Academia 
Brasileira de Letras.
No Jornal do Brasil de 7 de junho de 1923, 
Coelho Neto relata sua conversão ao 
Esp i r i t i smo em ar t igo  que aqu i  
transcrevemos.
- Sim. Tens razão. Combati, com todas as 
minhas forças, o que sempre considerei a 
mais ridícula das superstições. Essa 
Doutrina, hoje triunfante em todo o mundo, 
não teve, entre nós, adversário mais 
intransigente, mais cruel do que eu.
Em casa, onde a propaganda, habilmente 
insinuada, conseguira fazer prosélitos, 
todos temiam-me, apesar da minha 
conhecida tolerância em matéria de fé, 
porque eu não deixava parar um só dos 
livros de preparação e opunha-me, com 
energia, às tais sessões reveladoras. Mas 
que queres? 
Não tiveram os cristãos inimigo mais 
acirrado do que Saulo até o momento em 
que, na estrada de Damasco, por onde ia 
para a sua campanha de perseguição, o 
céu abriu-se em luz e uma voz do Alto o 
chamou à Fé. E de inimigo que era, tornou-
se, desde logo, o tapeceiro de Tarso, o 
mais fervente e abnegado apóstolo do 
Cristianismo, saindo a pregar a Palavra 
suave ao gentio pagão. Pois, meu caro, a 

minha estrada de Damasco foi o meu 
escritório e, se nele não irradiou a luz 
celestial, que deslumbrou S. Paulo, soou 
uma voz do Além, voz amada, cujo eco 
não morre em meu coração.
Sabes que, depois da morte da pequenina 
Esther, que era o nosso enlevo, a vida 
tornou-se sombria. A casa, dantes alegre 
com o riso cristalino da criança, mudou-se 
em jazigo melancólico de saudade. 
Passei a viver entre sombras lamentosas.
Minha mulher, para quem a netinha era 
tudo, não fazia outra coisa senão evocá-la 
reunindo lembranças; roupas que ela 
vestira, brinquedos que a acompanharam 
até a última hora, entre os quais a boneca, 
que foi com ela para a cova, porque a 
pobrezinha não a deixou até expirar.
Julia... coitada! Nem sei como resistiu a 
tão fundos desgostos: seis meses depois 
do marido, a filha.
Pensei perdê-la. Todas as manhãs lá ia 
ela para o cemitério, cobrir o pequenino 
túmulo de flores, e lá ficava, horas e horas, 
conversando com a terra, com o mesmo 
carinho com que conversava com a filha. 
Ia depois ao túmulo do marido e assim 
vivia entre mortos, alheia ao mais, 
indiferente a tudo.
Propus mudarmo-nos para Copacabana. 
Opôs-se. Insistiu em ficar na casa em que 
fora feliz e desgraçada, mas onde 
perduravam recordações amáveis do seu 
tempo de ventura. Temi que a seduzissem 
para o Espiritismo, que a lançassem no 
turbilhão do mistério em que se agitam as 
almas do nosso tempo, como os 
endemoniados da Idade Média corriam ao 
sabat, nos desfiladeiros sinistros. No 
estado de abatimento moral em que ela se 
achava seria arriscado perturbar-lhe a 
razão com práticas nigromânticas.
As minhas ordens, dadas em tom severo, 
foram obedecidas. Júlia passava os dias 
no quarto, que fora da pequena e de fora 
ouvimo-la falar, rir, contar histórias de 
fadas, exatamente como fazia durante a 
vida da criança.
Tais ilusões dolorosas eram bálsamos 
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Ouvi, meu amigo. Ouvi minha neta. 
Reconheci-lhe a voz, a doce voz, que era 
a música da minha casa... Mas não foi a 
voz que me impressionou, que me fez 
sorrir e chorar, senão o que ela dizia.
Ainda que eu duvidasse, com toda minha 
incredulidade, havia de convencer-me, 
tais eram as referências, as alusões que a 
pequenina voz do Além fazia a fatos, 
incidentes da vida em que se calara, da 
vida que conosco vivera o corpo da qual 
ela fora o som.
Mistificação? E que mistificador seria 
esse que conhecia episódios ignorados 
de nós mesmos, passados na mais 
estreita intimidade, entre mãe e filha. Não! 
Era ela, a minha neta, ou antes: a sua 
alma visitadora que se comunicava 
daquele modo com o coração materno, 
levantando-o da dor em que jazia para a 
consolação suprema.
Ouvi toda a conversa e compreendi que 
nos estamos aproximando da grande era, 
que os Tempos se atraem e o finito 
defronta o infinito e, das fronteiras que os 
separam, as almas já se comunicam. E eis 
como me converti; eis porque te disse que 
a minha estrada de Damasco foi o 
escritório onde, se não fui deslumbrado 
pelo fogo celestial, ouvi a voz do céu, a 
voz vinda do Além, da Outra Vida, do 
mundo da Perfeição...
- Ouviste-a ao telephone... E porque não a 
ouves no ar, como a ouviu... São Paulo, 
por exemplo?
- Por quê? Porque o espírito precisa de um 
meio em que se demonstre. Para viver 
conosco, encarna-se. O próprio Espírito 
de Deus encarnou-se. O lume precisa de 
um combustível para arder, e o lume é luz, 
eternidade; o som precisa de um órgão 
para vibrar. Todo o imaterial carece de um 
veículo para agir.
- Uma pergunta apenas: Como consegue 
D. Júlia pôr-se em comunicação com o 
espírito da filha? Não me consta que a 
Companhia Telefônica tenha ligação com 
o Além. 
- Respondo-te. Quando Júlia - disse-me 
ela própria - deseja comunicar-se com a 
filha, invoca-a, chama-a com o coração, 
ou melhor; com o amor e ouve-lhe 

COMUNICAÇÃO

que mitigavam o sofrimento d'alma, como 
a morfina alivia as dores. Cessada a ilusão, 
o desespero irrompia mais acerbo. Era 
assim.
Uma manhã, porém, com surpresa de 
todos, Júlia apareceu-nos risonha, posto 
que os olhos ainda conservassem 
lágrimas como as rosas conservam 
orvalho na corola, de primavera.
Lucílio tornara-se mais assíduo nas visitas, 
aparecendo-nos duas e três vezes por 
semana e o amor, bem sabes, renova; o 
amor é como o sol que abre flores nas 
próprias covas.
Já começava a afazer-me a tal idéia 
quando, uma noite, minha mulher entrou-
me pelo escritório, lavada em lágrimas, e 
disse-me, abraçando-se comigo, que a 
filha enlouquecera.
- Porque?! Perguntei.
- Está lá embaixo, ao telefone falando com 
Esther.
- Que Esther?
- A filha...
Encarei-a demoradamente, certo de que a 
louca era ela, não Júlia.
Como se compreendesse o meu 
pensamento, ela insistiu:
- Lá está. Se queres convencer-te, vem até 
a escada. Poderás ouvi-la. Fui.
Como sabes, tenho dois aparelhos: um, no 
“hall”, outro, em extensão, no meu 
escritório. Ficamos os dois, minha mulher 
e eu, junto à balaustrada do primeiro 
andar. Júlia falava embaixo, no escuro.
Por mais esforço que fizéssemos não 
conseguíamos ouvir uma palavra. Era um 
sussurro meigo, cortado de risinhos. O que 
me pareceu, porque não dizê-lo? Foi que a 
conversa era de amor.
Tive ímpetos de violar o segredo de minha 
f i lha,  mas o escrúpulo do meu 
cavalheirismo conteve-me:
- Porque dizes que ela fala com Esther? 
Perguntei à minha mulher.
- Por que? Porque ela mesma m'o 
confessou e não imaginas com que 
alegria.
Fiquei estatelado, sem compreender o que 
ouvia. De repente, numa decisão, entrei no 
escritório, desmontei lentamente o fone do 
aparelho, apliquei-o ao ouvido e ouvi.
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imediatamente a voz. Falam, entretém-se, 
continuam a vida espiritual. A que lá está 
em Cima é feliz na Bem-aventurança, e a 
que ficou na orfandade já não sofre, como 
dantes sofria, porque o que era esperança 
tornou-se certeza, absoluta certeza...
- Certeza de quê?
- De uma vida melhor e maior, de uma vida 
puramente espiritual, como a claridade, 
vida sem dores, sem os tormentos próprios 
da carne, que não é mais do que um 
cadinho em que nos depuramos em 
sofrimento para alcançarmos a Perfeição.
Ficção do Príncipe dos Prosadores 
Brasileiros como querem alguns? Não o 
cremos. Em nenhum momento de sua 
profícua vida pública, Coelho Neto 
desmentiu esta crônica realista. Pelo 
contrário, não perdia a oportunidade de 
reafirmar a sua conversão ao Espiritismo e 

sua certeza na vida depois da morte.
Or iundo do c l ima esp i r i tua l  do 
romantismo, depois aderindo à técnica 
realista, paralelamente à sua obra 
literária, Coelho neto também escrevia 
sobre Espiritismo.
Relacionamos aqui algumas de suas 
obras: Sertão (1896), Treva (1906), Banzo 
(1913), Jardim das Oliveiras (1908), Água 
de Juventa (1905), Miragem (1895), 
Turbilhão (1906), Inverno em Flor (1897), 
O Morto (1898), A Capital Federal (1893), 
A Conquista (1899), Fogo Fátuo (1930), 
Mano (1929); peças de teatro: Neve ao 
Sol (1907), A Muralha (1905), Quebranto 
(1908), Bonança (1909), O Dinheiro 
(1912); e numerosas conferências.

(Fontes: Revista Verdade e Luz, 18 de junho de 1923; 
Jornal do Brasil, 7 de junho de 1923; Enciclopédia Barsa).
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“Ninguém pode exigir dos outros o que não dá de si mesmo”.

“Quem sabe o que deve fazer, e não faz, deserta 
dos deveres que lhe competem, caindo em 
omissão lamentável, e, se intenta atrapalhar 
quem procura fazer, certamente responderá com 
dobradas obrigações pelo que não fizer”.

“A despeito de todas as dúvidas e 
impugnações que te cerquem os passos, 
segue para diante, atendendo deveres que 
a vida te preceitua, conforme o testemunho 
da conciência, na convicção de que 
felicidade verdadeira significa, em tudo, 
paz em nós”.

E m m a n u e l

Mensagens
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A MÁQUINA E A FÉ

A História da humanidade, toda ela, é cheia 
de experiências e contradições, sempre 
com alguns períodos de exaltação e 
exagero. Já houve um período, e todos 
sabem, de grande apego à fé, querendo 
colocar o homem acima da Terra, antes de 
tempo... Houve um período em que se deu 
muito valor à experiência material, como 
se fosse a única via pela qual se chegaria 
ao caminho da verdade. E houve outro 
período, também de exagero, senão de 
loucura coletiva, em que se quis divinizar a 
razão. O culto da razão chegou a tais 
proporções que se fez até uma procissão, 
um espetáculo ridículo, com a "deusa da 
razão" pelas ruas!... E dizia-se: acabou-se 
a fé, não se precisa mais de religião, não se 
tem mais necessidade da crença em Deus, 
porque a razão, a soberana razão é que 
vai, agora, guiar o homem. Tudo isso se 
fez, mas tudo isso passou, não é verdade? 
São reações periódicas.
É certo que atualmente as coisas não se 
passam bem assim. Mas que existe uma 
tendência a hipertrofiar as técnicas e os 
valores utilitários ou pragmáticos e 
abandonar a filosofia, a indagação das 
causas, não há dúvida alguma. Não falta 
quem diga que o mundo de hoje não é mais 
para a filosofia, porque é o mundo da 
tecnologia. E, por isso, no entender de 
muita gente, a religião deve ser banida 
definitivamente, porque só serve para 
"atravancar" o caminho do progresso... 
Mas... de que conceito de religião se fala? 
Naturalmente da forma estática de religião, 
o ritualismo, o dogmatismo, que sempre se 
opôs ao raciocínio claro, à investigação, ao 
progresso. A luta entre o dogma e o espírito 
científico vem de muito longe. Dogma e 
ciência realmente são incompatíveis. Mas 
não é bem de dogma que se trata, no caso 
da demanda entre a máquina e a fé: o 
problema está na superposição da 
tecnologia, alterando a hierarquia natural 
das categorias humanas. E por quê? 
Justamente porque se diz que a religião 
está em falência diante as descobertas 
científicas e das realizações tecnológicas. 
O que está em declínio, inegavelmente, 

não é a idéia religiosa em si, é o dogma, é 
a fé cega, é o magister dixit, é o "medo de 
Deus". Tudo isto ainda é sobrevivência do 
obscurantismo religioso. É preciso não 
confundir, entretanto, o formalismo das 
religiões, o culto puramente material, que 
não vai nem pode ir à intimidade do Ser é 
preciso não confundir este aspecto - com 
a necessidade da crença, que é inerente à 
vida interior e se traduz na procura de 
apoio divino.
Claro que a religião devocional, a religião 
da forma e, não, do espírito, terá de ceder 
lugar necessária e inevitavelmente à 
evolução, que se há de fazer sentir em 
tudo: mas não se deve, por causa disto, 
chegar ao extremo de pretender glorificar 
a máquina, como se fosse um valor 
decisivo, ignorando a supremacia do 
espírito. É nisto que está o delírio de 
grandeza, também pode converter-se em 
monstro devorador. A imprevidência e o 
esbanjamento abrem fendas irremediá 
veis tanto no orçamento público quanto no 
orçamento pessoal, como já se observou 
muitas e muitas vezes. E, daí, a 
repercussão na própria vida familiar, com 
problemas emocionais que podem até 
culminar com a desagregação do lar. O 
desmoronamento econômico depois de 
um período de exagero e abuso de prazer, 
agride até o equilíbrio psíquico. Por isso 
mesmo, o fim prático da educação, à luz 
do pensamento espírita é prevenir, isto é, 
preparar o homem para enfrentar os 
fenômenos de sua época sem se iludir 
c o m  e m p r e e n d i m e n t o s  
comprometedores. Recorramos mais 
uma vez a Allan Kardec:
"Os males mais numerosos são os que o 
homem cria pelos seus vícios, os que 
provêm de seu orgulho, seu egoísmo, sua 
ambição, sua cupidez, seus excessos em 
tudo. Aí a causa das guerras e das 
calamidades que estas arrastam, das 
dissenções, das injustiças, da opressão 
do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, 
das enfermidades". (A Gênese - cap.III)
Também as enfermidades, como adianta 
o Codificador da Doutrina Espírita. As 

SERVIÇO
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ambições desmedidas, a inquietação 
constante, o despeito recalcado e as 
emoções violentas não serão porventura 
responsáveis por muitos casos de 
neuroses?... O fato econômico tem relação 
com o fato moral, não pela natureza de um 
e do outro, mas pelas conseqüências, o 
que, aliás, já foi objeto de comentários. Ao 
estudar, por exemplo, a Reforma 
protestante, sob um ponto de vista mais 
terreno, Max Weber concluiu que o 
movimento chefiado por Martinho Lutero 
teve influência bem relevante na ordem 
econômica, apesar de inspirado em razões 
espirituais ou religiosas. Max Weber 
estabelece até vinculação do capitalismo 
ao Protestantismo. Sua teoria foi muito 
discutida, tanto quanto aplaudida, embora 
se atribua mais motivação econômica à 
corrente calvinista, diferente da corrente 
luterana, pois Calvino feriu logo o 
problema da usura. Em defesa da ligação 
capitalismo-reformismo, argumenta-se 
que a Reforma protestante esposou a 
concepção individualista, já em estado de 
fermentação no século XVI, visto como os 
reformadores esposavam concepções do 
liberalismo, o livre exame da Bíblia etc. A 
ética econômica do calvinismo sustentava, 
entre outros pontos, que nenhuma 
profissão podia ter primazia sobre as 
outras.
Em longo e criterioso estudo sobre os 
efeitos econômicos da Reforma, disse o 
Professor e historiador José Honório 
Rodrigues:
"A base dessa teoria calvinista era tirada 
daquela epístola de S. Paulo aos Coríntios 
acerca da diversidade dos dons 
espirituais, na qual se diz que a 
manifestação do Espírito é dada a cada um 
para o que for útil, porque a uns é dada a 
palavra da sabedoria, a outro, a palavra da 
ciência, a outros a da fé, a outros o dom de 
curar, a outros a operação de maravilhas, a 
outros o dom de discernir os espíritos, a 
outros a diversidade de línguas, a outros a 
interpretação das línguas." (Digesto 
Econômico dez. 1.946)
A associação do fenômeno capitalista ao 
fenômeno religioso deu muita relevância à 
obra de Weber, apesar das críticas. 
Embora "A Etica Protestante e o Espírito do 

Capitalismo" tenha sido mais divulgada, ao 
que parece, suas incursões na vida 
religiosa, de um modo geral, se 
desenvolveram muito em "Sociologia da 
Religião", onde há confrontos bem 
significativos com o Judaísmo, Islamismo, 
Catolicismo e assim por diante. Ainda a 
respeito do Calvinismo, diz ele: "Um dos 
mais notáveis efeitos econômicos do 
Calvinismo foi  a destruição das 
tradicionais formas de caridade. Primeiro, 
eliminou a distribuição indiscriminada de 
esmolas. Bastaria dizer que o primeiro 
passo para a sistematização da caridade 
foi dado com a introdução de regras 
fixadas para a distribuição da renda dos 
bispos na antiga Igreja medieval e com a 
instituição de um hospital, no mesmo modo 
como fora racionalizada e sistematizada a 
constribuição para os pobres dos Islame." 
E n f i m ,  M a x  W e b e r  e x a m i n a  o  
procedimento dos grupos religiosos em 
diversos ângulos, suas prescrições, idéias 
de salvação, normas de trabalho etc. 
dentro dos quadros histórico-sociais em 
que elas exercem influência. Entretanto a 
conotação específica do Protestantismo 
com o Capitalismo, com a idéia de uma 
relação de causa e efeito, não teve nem 
poderia ter repercussão pacífica, 
conquanto t ivesse feito adeptos. 
Echevarria, no prefácio de "Economia e 
S o c i e d a d e "  ( E d i ç ã o  F o n d o  d e  
CulturaMéxico) dá a entender que Weber 
não responsabilizou o Protestantismo pela 
formação do sistema capitalista. Teria 
havido então uma deturpação da tese 
weberiana? Admitamos que não se trate 
rigorosamente de "responsabilidade", pois 
o termo está um tanto forte, mas é inegável 
que Max Weber associou os dois 
movimentos. Como, porém, o Autor já não 
pertencia a este mundo quando seus 
escritos começaram a ser divulgados e 
comentados, podemos admitir que as 
idéias fundamentais tivessem sido 
modificadas. J. Wash, em "Sociologia de la 
Religion" - Ed. Fondo de Cultura faz 
ressalva à tese de Weber, mas diz que ele 
"deixou muito por fazer".
Embora haja outros cr i tér ios na 
interpretação da tese que vincula o 
sistema capitalista ao Protestantismo, 
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temos a impressão de que um dos 
elementos de análise deve ser a 
distribuição geográfica, sem excluir o 
Catolicismo com a sua ampla organização 
econômica, pois o Protestantismo e o 
Judaísmo sempre se expandiram em 
países de tradição capitalista, como a 
Inglaterra, Holanda e os Estados Unidos, 
por exemplo. Os principais núcleos 
populacionais dos Estados Unidos são 
o r i u n d o s  d a  I n g l a t e r r a ,  c o m  a  
predominância dos puritanos. E a libra 
inglesa tinha muito peso no mundo antigo. 
P o r  e s t e  c a m i n h o  t a l v e z  s e j a  
compreensível, até certo ponto, a relação 
do Protestantismo com o poder capitalista 
que se formou em determinados países. 
Uma relação de coincidência histórica, não 
propriamente uma relação intencional. O 
Protestantismo originou-se de uma luta de 
fé, não saiu, portanto, de nenhuma 
conjuntura mercantilista. Mas a tese de 
Weber ficou aberta ao debate. Pode ser 
até que haja necessidade, hoje, de uma 
revisão em profundidade.
Quanto a nós, justamente pelo fato de 
estarmos fazendo considerações 
apoiadas em elucidações espíritas, 
naturalmente não podemos deter o nosso 
raciocínio por muito tempo neste tipo de 
discussão, pois quisemos apenas indicar a 
tese de Weber como ponto de referência 
em matéria econômica. Talvez por ter dado 
mais força à iniciativa individual, 
estimulando o livre exame, como já foi dito, 
e repelindo imposições conciliares ou de 
colegiados, tenha alguma coisa que 
lembre o individualismo capitalista, com 
todas as características de sua época. Mas 
é difícil precisar objetivamente um dado 
concreto pelo qual se possa dizer que o 
Protestantismo gerou o Capitalismo ou 
vice-versa.
Do ponto de vista ético, fora das 
conjecturas sobre o Protestantismo e suas 
l igações com o desenvolvimento 
capitalista, já dissemos, tanto quanto nos 
fora possível, que a economia deve ser 
informada pela ética, embora pertençam a 
duas ordens de valores muito diferentes. É 
a visão espírita, não é demais repetir. A 

experiência prova que o desenvolvimento 
e c o n ô m i c o  e  t e c n o l ó g i c o  s e m  
compromisso com a ordem moral 
transforma-se em ameaça ao próprio 
homem, cada vez mais reduzido à 
condição de simples instrumento de 
produção. Por isso mesmo, permitimo-nos 
reproduzir aqui o que escrevemos, a 
propósito, sob o título "A Máquina e a Fé":
O suplemento dominical do "Jornal do 
Brasil" de 30 de abril -de maio último fez 
uma síntese, cujas tendências refletem, 
realmente, a situação atual do mundo: 
Artur Clarke e Allan Watts. O comentarista 
apresenta logo duas af i rmações 
categóricas, como que marcando, ou 
demarcando claramente, duas direções de 
pensamento. De Artur Clarke: Só as 
máquinas poderão salvar-nos. De Allan 
Watts: A religião nos livrará do absurdo. 
Estão, aí, como se vê, duas opiniões 
divorciadas, duas linhas ideológicas 
inteiramente desencontradas. Os autores, 
cada qual com um ângulo próprio de 
observação, tiveram um encontro em N. 
York, discutiram demoradamente a 
situação do homem no mundo de hoje e, 
por fim, seguiram rumos diferentes por não 
ser possível conciliar as posições. 
Certamente não conseguiram encontrar 
um denominador comum entre o 
p r a g m a t i s m o  d a  t é c n i c a  e  a  
transcendência da religião.
Clarke acredita na tecnologia como 
solução única dos problemas do homem. 
Watts acredita na religião como força 
interior. Segundo o resumo feito pelo 
comentarista do jornal, Clarke não vê, por 
exemplo, como a religião, sendo 
basicamente dogmática e anticientífica, 
possa ajudar a humanidade". Justamente 
por isso, entende ele que não devemos 
p e r d e r  t e m p o  c o m  i n d a g a ç õ e s  
metafísicas... O mundo atual éo mundo da 
tecnologia, a hora é da máquina, não é da 
oração. Mas o outro, que vê as coisas pelo 
prisma religioso pensa, de um modo 
diametralmente oposto. Diz Watts: "Só a 
religião será capaz de revolucionar a 
educação, tornando-a verdadeiramente 
livre". Disto se deduz que a libertação do 
homem está na religião, não está nas 
técnicas. Diz ele, ainda mais: "Rejeito a 
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tecnologia, como a vê Clarke, e como a 
vêem muitos cientistas, porque o seu fim 
último é o controle. Sendo um religioso, 
nada quero controlar, mas apenas 
compreender. Prefiro a sabedoria ao poder 
proporcionado pela técnica, pois esse 
poder é ilusório. Quanto mais possuímos, 
mqis queremos. E como tentar matar a 
sede com água do mar. A religião aplaca a 
sede, inclusive a sede adolescente de 
perguntar". E por aí vai. Claro que estamos 
fazendo  a  t r ansc r i ção  ex t ra ída  

s imp lesmen te  dos  comen tá r i os  
jornalísticos, que são um resumo do 
diálogo entre os autores discordantes.
Na opinião de Clarke, o poder das 
técnicas é que vai decidir o destino do 
homem, mas Watts, como já vimos, 
considera esse poder ilusório, Temos, aí, 
dois valores que se defrontam: o 
tecnológico e o místico. Em palavras mais 
simples: a máquina e a fé. Dois pólos de 
espírito irreconciliáveis no diálogo: a 
predominância dos valores objetivos, com 
Clarke, porque acredita mais na 
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Após efetivos padecimentos, com 
gradações diversas de sofrimento, chega 
um determinado instante que o Espírito 
sente a necessidade de mudança, não 
agüenta mais a condição repetitiva das 
aflições, e conscientemente quer sair da 
situação e com auxilio de muitos, assume 
os erros e quer realmente, de coração e 
pensamento, modificar a situação. É neste 
instante que o amor exibe a grandeza do 
Pai Criador, lavando profundamente a 
alma, fazendo com que seja rompido o 
ciclo vicioso mental e suas conseqüências 
funestas, e a mente volta a gozar da 
liberdade de expressar pensamentos e 
sentimentos, abrindo a porta para a 
reparação.
É  i m p o r t a n t e  s a l i e n t a r  q u e  o  
arrependimento por si só não basta, pois 
não só há ainda a expiação, apesar da 
redução de carga pelo reequilibrio 
alcançado e pela predisposição na 
correção dos erros, como também a 
necessidade de reparação. 
“...Como fui perverso...- Cale-se! 
Meditemos no trabalho a fazer. No 
arrependimento verdadeiro é preciso 
s a b e r  f a l a r ,  p a r a  c o n s t r u i r  d e  
novo”.(NOSSO LAR  André Luiz  cap.5 - 
pg 39
“Depois que cometas um erro e tenhas 
consciência dele, começa a reabilitação. 
Nada de entregar-te ao desalento ou ao 
remorso. Da mesma forma como não 
deves insistir no propósito inferior, não te 
p o d e s  d e i x a r  c o n s u m i r  p e l o  
arrependimento. Este tem somente a 
função de conscientizar-te do mal feito. 
Perdoa-te, encoraja-te e dá início à tarefa 
de reequilíbrio pessoal, diminuindo e 
r e p a r a n d o  o s  p r e j u í z o s  
causados”.(Joanna de Angelis)
“A conseqüência do arrependimento no 
estado corporal é fazer que, já na vida 
atual, o Espírito progrida, se tiver tempo de 
reparar suas faltas. Quando a consciência 
o exprobra e lhe mostra uma imperfeição, o 
homem pode sempre melhorar-se.” (LE  
Allan kardec  q.992)

SENTIMENTO DE CULPA
(FINAL) 

“Não há homens que só têm o instinto do 
mal e são inacessíveis ao arrependimento. 
Já te disse que todo Espírito tem que 
progredir incessantemente. Aquele que, 
nesta vida, só tem o instinto do mal, terá 
noutra o do bem e é para isso que renasce 
muitas vezes, pois preciso é que todos 
progridam e atinjam a meta. A diferença 
está somente em que uns gastam mais 
tempo do que outros, porque assim o 
querem. Aquele, que só tem o instinto do 
bem, já se purificou, visto que talvez tenha 
tido o do mal em anterior existência”. (LE  
Allan Kardec  q.993)
“O homem perverso, que não reconheceu 
suas faltas durante a vida, sempre as 
reconhece depois da morte e, então, mais 
sofre, porque sente em si todo o mal que 
praticou, ou de que foi voluntariamente 
causa. Contudo, o arrependimento nem 
sempre é imediato. Há Espíritos que se 
obstinam em permanecer no mau 
caminho, não obstante os sofrimentos por 
que passam. Porém, cedo ou tarde, 
reconhecerão errada a senda que 
tomaram e o arrependimento virá. Para 
esclarecê-los trabalham os bons Espíritos 
e também vós podeis trabalhar”. (LE  Allan 
Kardec  q.994)  
“O arrependimento  durante a vida 
concorre para a melhoria do Espírito, mas 
ele tem que expiar o seu passado. Se, 
diante disto, um criminoso dissesse que, 
cumprindo-lhe, em todo caso, expiar o seu 
passado, nenhuma necessidade tem de se 
arrepender, tornar-se mais longa e mais 
penosa a sua expiação, desde que ele se 
torne obstinado no mal”.(LE  Allan Kardec  
q.999)
“Já desde esta vida poderemos ir 
resgatando as nossas faltas, reparando-
as.  Mas, não creiais que as resgateis 
mediante algumas privações pueris, ou 
distribuindo em esmolas o que possuirdes, 
depois que morrerdes, quando de nada 
mais precisais. Deus não dá valor a um 
arrependimento estéril, sempre fácil e que 
apenas custa o esforço de bater no peito. A 
perda de um dedo mínimo, quando se 
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esteja prestando um serviço, apaga mais 
faltas do que o suplício da carne suportado 
d u r a n t e  a n o s ,  c o m  o b j e t i v o  
exclusivamente pessoal.  
Só por meio do bem se repara o mal e a 
reparação nenhum mérito apresenta, se 
não atinge o homem nem no seu orgulho, 
nem no seus interesses materiais.  
De que serve, para sua justificação, que 
restitua, depois de morrer, os bens mal 
adquiridos, quando se lhe tornaram inúteis 
e deles tirou todo o proveito ? 
De que lhe serve privar-se de alguns gozos 
fúteis, de algumas superfluidades, se 
permanece integral o dano que causou a 
outrem ? 
De que lhe serve, finalmente, humilhar-se 
diante de Deus, se, perante os homens, 
conserva o seu orgulho?” (LE  Allan 
Kardec  q.1000)
“O arrependimento para aquele que, em 
artigo de morte, reconhece suas faltas, 
quando já não tem tempo de as reparar lhe 
apressa a reabilitação, mas não o absolve.
 Diante dele não se desdobra o futuro, que 
jamais se lhe tranca?” (LE  Allan Kardec  
q.1002)
“É sempre boa a influência que os Espíritos 
bons exercem uns sobre os outros. Os 
Espíritos perversos, esses procuram 
desviar da senda do bem e do 
arrependimento os que lhes parecem 
suscetíveis de se deixarem levar e que 
são, muitas vezes, os que eles mesmos 
arrastaram ao mal durante a vida 
terrena”.(LE  Allan Kardec  q.971)  
“O arrependimento se dá, principalmente, 
no estado espiritual. Mas, também pode 
ocorrer no estado corporal, quando bem 
compreendeis a diferença entre o bem e o 
mal”. (LE  Allan Kardec  q.990)
“A conseqüência do arrependimento no 
estado espiritual é desejar o arrependido 
uma nova encarnação para se purificar. O 
Espírito compreende as imperfeições que 
o privam de ser feliz e por isso aspira a uma 
nova existência em que possa expiar suas 
faltas”. (LE  Allan Kardec  991) 
“Pode também acontecer que, depois de 
se haver arrependido, o Espírito se deixe 
arrastar de novo para o caminho do mal, 
por outros Espíritos ainda mais atrasados”. 

(LE  Allan kardec  q.996)
“Vêem-se Espí r i tos ,  de  no tór ia  
inferioridade, acessíveis aos bons 
sentimentos e sensíveis às preces que 
por eles se fazem. E outros Espíritos, que 
devêramos supor mais esclarecidos, 
revelam um endurecimento e um cinismo, 
dos quais coisa alguma consegue triunfar. 
A prece só tem efeito sobre o Espírito que 
se arrepende. Com relação aos que, 
impelidos pelo orgulho, se revoltam contra 
Deus e persistem nos seus desvarios, 
chegando mesmo a exagerá-los, como o 
fazem alguns desgraçados Espíritos, a 
prece nada pode e nada poderá, senão no 
dia em que um clarão de arrependimento 
se produza neles.
Não se deve perder de vista que o Espírito 
não se transforma subitamente, após a 
morte do corpo. Se viveu vida condenável, 
é porque era imperfeito. Ora, a morte não 
o torna imediatamente perfeito. Pode, 
pois, persistir em seus erros, em suas 
falsas opiniões, em seus preconceitos, 
até que se haja esclarecido pelo estudo, 
pela reflexão e pelo sofrimento”. (LE  Allan 
Kardec  q.997)
“Há Espíritos de arrependimento muito 
tardio; porém, pretender-se que nunca se 
melhorarão fora negar a lei do progresso e 
dizer que a criança não pode tornar-se 
homem.SÃO LUÍS”. (LE  Allan Kardec  
q.1007)

7. Reparação
Efetivamente o processo somente será 
encerrado quando ocorrer à reparação 
dos erros cometidos, passo seguinte à 
ocorrência do arrependimento, quando há 
firmeza de propósitos do Espírito em 
delito.
P a r a  o c o r r e r  a  r e p a r a ç ã o  h á  
necessariamente de haver mudança de 
compor tamen to ,  imp l i cando  em 
movimentação e ação, estabelecendo a 
paz na consciência pela eliminação da 
falha e suas conseqüências.
Nesta situação, toda a expiação inerente 
ao erro é extinta por completo.
Evidentemente, há casos em que não 
teremos como reparar os erros de forma 
imediata, por vezes, nossas vítimas já 
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desencarnaram ou não temos mais 
contato direto, então surge a necessidade 
de através da prece alcançarmos nossos 
credores e vibrarmos por eles e 
praticarmos o serviço ao próximo como 
meio de vida, pela mudança que iremos 
operar em nosso interior, para nos 
habilitarmos a aproveitar a situação de 
reencontro quando ela surgir, talvez em 
programas reencarnatórios futuros.
E mesmo na condição de já termos sido 
perdoados pelos nossos credores, o débito 
ainda permanece em nós, e aí poderemos 
pela transformação moral, pelo trabalho de 
amor incessante para com o próximo, se 
fazer merecedor de novas oportunidades 
onde teremos nossos sofrimentos de 
expiação minimizados e se conseguirmos 
nos manter fiel aos propósitos e 
compromissos assumidos até o fim, 
teremos liquidado em definitivo o referido 
débito.
Há faltas que não causam prejuízos diretos 
e a reparação é praticar o que foi 
descurado, estabelecendo o correção de 
c o n d u t a  n a s  n o v a s  s i t u a ç õ e s ,  
possibilitando o aproveitamento das lições 
assimiladas do passado ainda em delito.  
“...com seu gesto inesquecível, após seu 
desencarne ressurgir em primeiro lugar 
para Maria de Magdala em vista de tantos 
outros, Jesus ratificou a lição de que a sua 
doutrina será, para todos os aprendizes e 
seguidores, o código de ouro das vidas 
transformadas para a gloria do bem. E 
ninguém, como Maria de Magdala, 
houvera transformado a sua, à luz do 
E v a n g e l h o  r e d e n t o r ” .  
( C A M I N H O , V E R D A D E  E  V I D A   
Emmanuel  cap.92  pg 199)   
“O arrependimento, conquanto seja o 
primeiro passo para a regeneração, não 
basta por si só: são precisas a expiação e a 
reparação. Arrependimento, expiação e 
reparação constituem, portanto, as 
condições necessárias para apagar os 
traços de uma falta e suas conseqüências. 
O arrependimento suaviza os travos da 
expiação, abrindo pela esperança, o 
caminho da reabilitação; só a reparação, 
contudo, pode anular o efeito destruindo-
lhe a causa. Do contrário o perdão seria 

uma graça, não uma anulação. 
- O arrependimento pode dar-se por toda 
a parte e em qualquer tempo; se for tarde 
porém, o culpado sofre por mais tempo. 
Até que os últimos vestígios da falta 
desapareçam, a expiação consiste no 
sofrimento físico ou moral que lhe são 
conseqüentes, ou seja na vida atual, ou 
seja na vida espiritual após a morte, ou 
ainda em nova existência corporal.
- A reparação consiste em fazer o bem 
àqueles a quem se havia feito o mal. 
Quem não repara os seus erros numa 
existência, por fraqueza ou má vontade, 
achar-se-á numa existência ulterior em 
contato com as mesmas pessoas que de 
si tiverem queixas e em condições 
voluntariamente escolhidas, de modo a 
demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-
lhes tanto bem quanto mal lhes havia feito. 
Nem todas as faltas acarretam prejuízo 
direto e efetivo; em tais casos a reparação 
se opera, fazendo-se o que se deveria 
fazer e foi descurado; cumprindo os 
deveres desprezados, as missões não 
preenchidas; praticando o bem em 
compensação ao mal praticado, isto é, 
tornando-se humilde se tem sido 
orgulhoso, amável se foi rude, caridoso se 
foi egoísta, benigno se foi perverso, 
laborioso se ocioso, útil se foi inútil, frugal 
se intemperante, exemplar se não o foi. 
Assim progride o espírito, aproveitando-
se do próprio passado”. ( Céu e o Inferno  
Allan Kardec  cap.VII - 1a.parte   código 
penal da vida futura  itens 16 e 17) 
“...Em suma, quando o homicida 
desencarnou, por sua vez, trazia o 
organismo perispiritual em dolorosas 
condições, além do remorso natural que a 
situação lhe impusera. Arrependeu-se do 
crime, sofreu muito nas regiões 
purgatoriais e, depois de largos 
padecimentos purificadores, aproximou-
se da vitima, beneficiando-a em louváveis 
serviços de resgate e penitência. Cresceu 
moralmente, tornou-se amigo de muitos 
benfeitores, conquistou a simpatia de 
vários agrupamentos de nosso plano e 
ob teve  p rec iosas  in te rcessões .  
Entretanto, a dívida permanece. O amor, 
contudo, transformou o caráter do 
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raciocinada, que nos impulsionará a 
perfeição.  

Em termos práticos: Estamos com 
sentimento de culpa. O que fazer?  
Sugestão:
1) Buscar momentos de reflexão, num 
ambiente tranqüilo e através de uma 
prece, estabelecer sintonia com a 
espiritualidade maior, que com toda a 
certeza estará ao nosso lado, já que a 
intenção que nos move é nobre, e 
necessária para nosso aprendizado e 
crescimento espiritual.
2) Buscar identificar e analisar o erro. Com 
calma e tranqüilidade. Qual é a causa do 
erro? Avaliar com base em nossos 
defeitos. Aí residem as causas.
3) Aceitar a nossa limitação como 
Espíritos Imperfeitos, mas responsáveis 
pelo nosso esforço próprio de evolução, 
segundo nosso estagio evolutivo (traduz o 
que realmente é possível fazermos, pois o 
ideal é assemelhar-se a Jesus, em seu 
comportamento).
4) Efetivamente, caracterizar se a nossa 
vontade real é resolver o erro e repará-lo.
5) Não se permitir ficar preso no ciclo 
vicioso mental, entre o sentimento de 
culpa e o remorso, remoendo os 
pensamentos negativos e a situação em 
si. Precisamos de idéias novas, 
renovadoras para quebrar o ciclo. 
Importância de ocuparmos nossa mente e 
tempo de forma útil...daí surge o primeiro 
benefício da caridade para quem a 
executa.
6) Buscar apoio na espiritualidade, 
analisar como agir para buscar a 
reparação do erro, fortalecer-se na fé, 
munir-se de coragem e ir na busca 
daqueles que prejudicamos ou estão 
envolvidos na questão.
7)  Independente da reação dos 
envolvidos, não medir esforços para 
reparar o erro até o limite do possível 
(consciência não nos culpa), sem exigir 
determinados comportamentos ou ficar 
na expectativa de que nossos credores 
ado tem pos tu ra  c r i s t ã .  Somos  
responsáveis exclusivamente por nossos 
atos.
8) Durante o período de expiação, 

trabalho de pagamento. O nosso amigo, ao 
voltar à Crosta, não precisará desencarnar 
em espetáculo sangrento, mas onde 
estiver, durante os tempos de cura 
completa, na carne que ele outrora 
menosprezou, carregará a própria ferida, 
conquistando, dia a dia, a necessária 
renovação. Experimentará desgostos, em 
virtude do sofrimento físico pertinaz, lutará 
incessantemente, desde a eclosão da 
ulcera até o dia do resgate final no 
aparelho fisiológico; entretanto, se souber 
manter-se fiel aos compromissos novos, 
terá atingido, mais tarde, a plena 
libertação”. (Missionários da Luz  André 
Luiz  cap.12 - Pg 177) 

8. Conclusões
No nosso estágio atual evolutivo, dada à 
imperfeição ainda presente, somos 
colhidos de forma constante pelo 
sentimento de culpa.
Devemos nos exercitar para identificarmos 
os sinais e os alertas que nossa sentinela 
vigilante sempre nos informa, afinando a 
nossa s in ton ia .  O exerc íc io  do  
autoconhecimento é de fundamental 
importância para auxiliar a identificar 
pontos em que devemos trabalhar para 
nossa renovação moral e intelectual. 
Ao constatarmos a ocorrência do 
sentimento de culpa, busquemos ajuda da 
espiritualidade, dos amigos, dos recursos 
de assistência na Doutrina Espírita, mas 
identifiquemos o erro, arrependamo-nos 
das faltas cometidas, através do auto-
perdão e aceitemos nossa inferioridade 
sem reclamar, resignando-nos da 
expiação, mas aproveitemos a provação 
para torná-la significativa, buscando a 
reparação sem mais demora.
Aprendamos a servir ao próximo, 
exercitando nossa capacidade de amar, 
pois assim tornaremos possível combater 
nossos defeitos e aprimorar nossas 
qualidades, reduzindo a possibilidade de 
errar, cada vez mais.
Estudemos para ser possível através do 
progresso intelectual desenvolvermos 
com discernimento o progresso moral, 
fortalecendo a nossa fé, cuja estrutura é o 
conhecimento, assim teremos a fé 
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resignar-se, não reclamar ou revoltar-se, 
tendo em mente que “tudo passará” e virá o 
tempo em que nos sentiremos felizes por 
termos conseguido eliminar o ônus dos 
erros cometidos.     
O caso relatado no cap.12 do livro MUNDO 
MAIOR André Luiz, retrata na integra todas 
as fases discutidas neste trabalho e 
aconselhamos sua leitura e estudo para 
consolidar as informações aqui relatadas.
Retomando os parágrafos iniciais de nosso 
estudo, após todo este trafegar pelo que 
encerra o tema sentimento de culpa, 
podemos concordar com Emmanuel 
quanto ao caráter consolador e libertador 
d o  E s p i r i t i s m o ,  u m a  v e z  q u e  
compreendendo sua origem, seus efeitos e 
s u a s  c o n s e q ü ê n c i a s  s e  b e m  
aproveitarmos a oportunidade, podemos 
nos consolar, mas ao mesmo tempo, 
vislumbrarmos a oportunidade de nos 
desvencilharmos trabalhando nas suas 
causas pela clareza dos objetivos que 
temos por alcançar, pelo esforço próprio e 
pela ajuda de muitos. 
E recorrendo ao Emmanuel, uma vez mais, 
finalizemos assim:

REMUNERAÇÃO ESPIRITUAL
" o lavrador que trabalha deve ser o 
primeiro a gozar dos frutos."  Paulo - II 
Timóteo, 2:6. 
Além do salário amoedado, o trabalho se 
faz invar iavelmente,  seguido de 
remuneração espiritual respectiva, da qual 
salientamos alguns dos itens mais 
significativos: acende a luz da experiência; 
ensina-nos a conhecer as dificuldades e 

problemas do próximo, induzindo-nos, por 
isso mesmo, a respeitá-lo; promove a 
auto-educação; desenvolve a criatividade 
e a noção de valor do tempo; imuniza 
contra os perigos da aventura e do tédio; 
estabelece apreço em nossa área de 
ação; dilata o entendimento; amplia-nos o 
campo das relações afetivas; atrai 
simpatia e colaboração; extingue, a pouco 
e pouco, as tendências inferiores que 
ainda estejamos trazendo de existências 
passadas. 
Quando o trabalho, no entanto, se 
transforma em prazer de servir, surge o 
ponto mais importante da remuneração 
espiritual: toda vez que a Justiça Divina 
nos procura no endereço exato para 
execução das sentenças que lavramos 
contra nós próprios, segundo as leis de 
causa e efeito, se nos encontra em serviço 
ao próximo, manda a Divina Misericórdia 
que a execução seja suspensa, por tempo 
indeterminado. 
E, quando ocorre, em momento oportuno, 
o nosso contato indispensável com os 
mecanismos da Justiça Terrena, eis que a 
influência de todos aqueles a quem, 
porventura, tenhamos prestado algum 
beneficio aparece em nosso auxílio, já 
que semelhantes companheiros se 
convertem espontaneamente em 
advogados naturais de nossa causa, 
amenizando as penalidades em que 
estejamos incursos ou suprimindo-as, de 
todo, se já tivermos resgatado em amor 
aquilo que devíamos em provação ou 
sofrimento, para a reti f icação e 
tranqüilidade em nós mesmos. 
Reflitamos nisso e concluamos que 
trabalhar e servir, em qualquer parte, ser-
nos-ão sempre apoio constante e 
promoção à Vida Melhor. 

  EMMANUEL
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“A paz do mundo, quase sempre, é aquela que culmina com o 
descanso dos cadaveres a se dissociarem na inércia, mas a paz de 
Cristo é o serviço do bem eterno, em permanente ascensão”.

      EMMANUEL
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primeira?
Entretanto há quem pense que já aprendeu 
tudo. Então porque não pratica?
O apóstolo citado teria sido João, o 
Evangelista.
Se atentarmos que a dor é a mola propulsora 
dos espíritos e que não é por outro motivo que 
a maioria das pessoas procuram, pela primeira 
vez, um Centro Espírita.
Se atentarmos que o melhor bálsamo para 
esta dor, muitas vezes desespero, é o 
Evangelho, pois que nada há de melhor para 
desenvolver a tranqüilidade, o equilíbrio 
espiritual e sua conseqüência, o equilíbrio 
físico.
Se atentarmos (todo palestrante conhece por 
experiência própria, pelo menos um caso de 
"coincidência") que pessoas chegam à casa 
espírita com problemas e encontram, 
justamente naquele dia, um tema que vem de 
encontro às necessidades delas, em evidente 
trabalho de encaminhamento feito pelo campo 
espiritual.
Sentimos que se faz mister aumentarmos, de 
forma premente, as possibilidades de 
multiplicação das "coincidências" com a 
ampliação dos trabalhos de estudo do 
Evangelho.
É necessário que quando um irmão 
desesperado procurar, o que para ele muitas 
vezes se afigura como último refúgio , antes de 
um gesto de extremo desespero, o Centro 
Espírita, lá encontre o conveniente lenitivo.
Aquela mãe, por exemplo, que não pode 
compreender a perda repentina, ás vezes 
violenta, de um filho muito amado, não 
encontrará o bálsamo que aliviará o seu 
tremendo sofrimento moral ao entrar em uma 
casa espírita e ouvir palestras, digamos, sobre 
A Forma e Ubiqüidade dos Espíritos ou 
sobre as Variedades Especiais de 
Mediunidade para Efeitos Físicos, assuntos 
por dernais irnportantes para os espíritas mas 
que de forma alguma irão consolar aquela irmã 
aflita, quem sabe de outra crença religiosa, que 
não está procurando conhecimento 
especializado e sim consolo, apoio moral, 
ajuda para obter a resignação ou, até, quem 
sabe, a fé perdida.
Tal coisa só teria cabimento se estivéssemos 
imbuídos do propósito de só ajudar àqueles 
que professassem nossas idéias religiosas.
Isto seria o anti-espiritismo.
Não foi assim que Jesus ensinou.
Será que para receber o consolo do Evangelho 

Em nossas andanças pelos Centros Espíritas, 
vimos observando com grande preocupação,  o 
diminuto tempo que muitos desses Centros 
destinam à divulgação e explicação do 
Evangelho.
Já encontrei quem, apresentando de 8 a 10 
reuniões públicas mensais, destinasse apenas 
uma ou duas dessas reuniões ao estudo da 
mais importante matéria posta à disposição da 
humanidade, o Evangelho.
Sabemos do valor do estudo de outras obras 
como, por exemplo “O LIVRO DOS 
ESPÍRITOS" e "0 Livro dos Médiuns", não 
negamos, em absoluto, que são obras muito 
importantes para os espíritas em geral, sendo 
que o último é imprescindível a quem pretende 
desenvolver, com equilíbrio, suas faculdades 
mediúnicas.
Mas, convenhamos, destinar apenas 20%, ou 
até menos, das sessões públicas ao estudo dos 
ensinamentos morais de Jesus é considerá-los, 
senão como de menor importância, como já 
aprendidos.
Nenhuma das premissas acima pode ser 
considerada  como  verdadeira.
Lembro aqui, a história que contam do apóstolo, 
já muito velhinho, que chegando a uma 
localidade onde havia um grupo cristão foi 
convidado a fazer uma palestra. Nesta noite a 
freqüência  foi muito acima do normal, pois era 
uma oportunidade única de ouvir quem havia 
convivido  com  Jesus.
Na hora da palestra chegou o apóstolo, velho, 
cansado e ofegante.
Iniciados os trabalhos, após a prece, deram a 
palavra ao tão esperado orador. Ele levantou-
se e disse: "Amai-vos uns aos outros” .
Terminada a frase agradeceu a atenção e 
sentou-se dando por encerrada a palestra. 
Causou espécie entre os presentes, mas 
alguém lembrou que devia ser o cansaço, era 
necessário que ele chegasse cedo para 
descansar antes da exposição.
Assim foi feito.
Novo convite, nova freqüência recorde, todos 
atentos, o apóstolo estava descansado, ia ser 
uma maravilha. No momento aprazado ele 
levantou-se e repetiu: 
“Amai-vos uns aos outros".
Agradeceu e deu por encerrada a palestra.
Desta vez não foi possível conter a surpresa    e 
alguns pediram que ele dissesse mais alguma 
coisa. Ele calmo e em tom meigo respondeu:
"Como vocês querem passar para a 
segunda lição se ainda não aprenderam a 
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explicado à luz da verdade vamos exigir 
primeiro a conversão do irmão à nossa 
doutrina?
Não será, de certa forma, o que ocorre com os 
Centros que colocam o Evangelho em 2º ou 3º 
plano? Não seria o caso de invertermos a 
posição?
O que diríamos no campo material, do centro de 
saúde que exigisse, para medicar o paciente, 
que primeiro ele se submetesse a um curso 
intensivo de metabolismo do organismo, do 
funcionamento dos diversos órgãos do corpo 
humano e da ação dos produtos químicos sobre 
eles para então e só então, medicar o paciente?
A  c o n t r a  a r g u m e n t a ç ã o  d e  c e r t o s  
companheiros a esta tese, alegando que o 
conhecimento e aceitação da Doutrina Espírita 
é primordial para a solução do problema de 
cada um, responderíamos que os fatos reais 
demonstram a existência de confrades 
altamente conhecedores da parte científica e 
no entanto portadores de problemas oriundos 
de sua pouca evangelização.
Seria como mandar o doente estudar medicina 
para depois automedicar-se após a formatura.
Parecem, alguns espíritas, esquecidos de que 
é preciso consolar para sermos consolados.
Jesus nunca procurou converter quem quer que 
fosse como condição para curá-los.
Os Centros Espíritas estão deixando de ser o 
pronto socorro espiritual de que falam certas 
obras espíritas, para se transformarem em 
escolas de doutrinação, esquecidos de que 
devemos fazer o bem sem olhar a quem. 0 pior 
é que tal doutrinação intensiva tem formado 
"espíritas" que por suas atitudes, até dentro da 
própria Casa Espírita, demonstram claramente 
que não possuem um mínimo de conhecimento 
evangélico.
Houve aquele Centro, que no afã de 
"modernizar" seus trabalhos, criou novos ciclos 
de estudo afastando o Evangelho das sessões 
destinadas ao público.
As pessoas eram encaminhadas para 
participarem de um ciclo de 8 palestras, o 
curioso é que entre essas palestras uma era 
para divulgar os trabalhos realizados pelo 
Centro, como era dirigido, sua luta, suas 
dificuldades etc.
Essa palestra jamais seria apresentada se os 
seus dirigentes, na época, houvessem um dia 
lido, com atenção, o contido no capítulo XIII de 
" O  E v a n g e l h o  s e g u n d o  o  
Espiritismo”.
Temos neste instante a, talvez vã, esperança de 
que movido pela curiosidade, o leitor consulte a 
obra citada, por isso deixamos de dizer qual o 
assunto enfocado no capítulo XIII.

O que dizer dos Centros Espíritas que 
acabaram com as palestras públicas, 
substituindo tudo pelo ESDE (Estudo 
Sistematizado da Doutrina Espírita), onde 
se exige dos participantes pelo menos uma 
leitura fácil e capacidade de interpretação 
de textos, isso em um país que possui 
mi lhões de ana l fabetos  e  semi -
analfabetos?
Não são eles filhos de Deus corno nós? 0 
Consolador foi prometido apenas aos 
letrados? Não são os humildes os mais 
necessitados do Consolador?
Mantenha-se o ESDE, é muito útil, mas não 
abandonemos nossos irmãos menos 
preparados. Mantenham as palestras para 
os que só podem aprender ouvindo.
Instrução é coisa muito boa, é necessária, 
mas não foi o que Jesus prometeu, 
prometeu consolação, para todos sem 
distinção de nível cultural.
Será que alguém não pensa nisso?
Depois reclamamos que os protestantes 
estão se infiltrando nas classes menos 
esclarecidas. Reclamamos de que? Nós 
não estamos abandonando esses irmãos?
Chega a parecer, as vezes, que estamos 
preocupados em transformar o Espiritismo 
em uma elite cultural, há companheiros que 
só sabem falar em adquirir cultura, 
esquecem da obra. Esquecem que também 
são irmãos dos ignorantes.
Precisamos dar mais atenção à consolação 
do que à doutrinação. Perguntei à diretora 
de um desses Centros, em que acabaram 
com as palestras ficando apenas com o 
Estudo Sistematizado, o  que ela faria se 
aparecesse lá um analfabeto. Ela 
respondeu: "nunca pensei nisso". Esta 
resposta dada dentro do Brasil é de 
surpreender. São milhões de irmãos que 
estamos abandonando.
A preocupação com o Evangelho não é só 
nossa, estamos em excelente companhia.
Como prova do que  acabamos de afirmar 
ternos a mensagem psicografada por Chico 
Xavier, em 13 de maio de 1938, em Pedro 
Leopoldo, MG, na presença do então Vice-
Presidente da FEB, Manoel Quintão e 
publicada no "Reformador" do mesmo ano, 
republicado pelo mesmo órgão em maio de 
1976, a  quem  pedimos  vênia  para  
transcrever.

A LUZ DO EVANGELHO
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Saudando o nosso irmão presente, bem como 
os demais companheiros da nossa caravana 
evangélica, faça-o na paz de Jesus, desejando-
vos a sua luz santificadora.
Nada mais útil do que o esforço de 
evangelização, na atualidade, e é dentro dessa 
af i rmação luminosa que precisamos 
desenvolver todos os nossos labores e pautar 
todos os pensamentos.
As transições terríveis e amargas do século têm 
sua origem na clamorosa imcompreensão do 
exemplo  do  Cristo.
O trabalho secular de organização das ciências 
positivas caminhou a par da estagnação dos 
princípios religiosos. Os absurdos contidos nas 
afirmações e negações de hoje são o 
coroamento da obra geral das ciências 
humanas, entre as quais, despojadas de quase 
todos os seus aspectos magníficos da 
antigüidade, vive a filosofia dentro de um 
negativismo transcedente. E o que se 
evidencia, aos amargurados dias que passam, 
é de um lado a ciência que não sabe, de outro, a 
religião que não pode.
O nosso labor deve caracterizar-se totalmente 
pelo esforço de renovação das consciências e 
dos corações, à luz do Evangelho. Urge pelos 
atos e pelos sentimentos, retirar da 
imcompreensão e da má-fé todas as leis 
orgânicas do código divino, e aplicá-las à vida 
comum.
O vosso sacrifício e o vosso esforço executarão 
o trabalho regenerador, mas necessário é não 
vos preocupeis com os imperativos do tempo, 
divino patrimônio da existência do espírito. À 
força de exemplificação e apoiados nas vossas 
convicções sinceras, consiguireis elevadas 
realizações, que farão se transladem p a r a  
as leis humanas as leis centrais e imperecíveis 
do Divino Mestre.
Esse o grande problema dos tempos.
Nenhuma mensagem do mundo espiritual 
pode ultrapassar a lição permanente e 

eterna do Cristo, e a questão, sempre 
nova, do Espiritismo é, acima de tudo, 
evangelizar, ainda mesmo com sacrifício 
de outras atividades doutrinárias(os 
destaques são nossos).
A alma humana está cansada de ciência 
sem sabedoria e, envenenada pelo 
pensamento moderno, o cérebro, nas suas 
funções culturais, precisa ser substituído 
pelo coração,  pela educação do 
sentimento.
O Evangelho e o trabalho incessante pela 
renovação do homem interior devem 
contituir a nossa causa comum.
Procuremos desenvolver nesse sentido 
todos os nossos esforços dentro da oficina 
de Ismael, e teremos encontrado, para a 
nossa atividade, o setor de edificação sadia 
e duradoura.
Que Jesus abençõe os colaboradores do 
nosso amigo e dos seus companheiros, 
que, com abnegação e renúncia , lutam pela 
causa do glorioso Anjo, servindo de 
instrumento sincero à orientação superior 
da sua Casa no Brasil, é a rogativa 
fervorosa do irmão e servo humilde.

EMMANUEL

Apesar dos anos transcorridos está atual, 
atualíssima.
Confrades, Emmanuel é um espírito 
elevadíssimo, ele sabe o que diz.
Vamos seguir a orientação desse magnífico 
espírito?
Ajudemos os nossos irmãos que, nesta 
reencarnação, por motivos que não nos 
dizem respeito, não puderam perceber a 
graça da cultura a até mesmo da 
alfabetização.
Que Deus nos abençõe.

 

JÁ ESTAVA ESCRITO élio da Silveira Pinto
FONTE
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uma idéia mais precisa sobre esse 
processo da evolução, podemos nos 
basear no que acontece com a vida pré-
n a t a l  d o  o r g a n i s m o  h u m a n o .  
Inicialmente, o espermatozóide do pai 
fecunda o óvulo da mãe, surgindo, 
então, a célula-ovo. É a célula inicial que 
vai se multiplicar rapidamente, formando 
ao longo do tempo um corpo que, de 
embrião se torna feto e, depois nasce 
como um bebê.  André Luiz compara 
esse processo  que acontece, mais ou 
menos, durante 9 meses  ao lento 
processo de evolução que aconteceu 
com a espécie humana durante bilhões 
de anos. A filogenia recapitula a 
ontogenia, ou seja, a evolução da vida 
intra-uterina repete em alguns meses o 
que ocorreu ao longo da evolução do 
Ser humano sobre a face da Terra. 
Desse modo, não é difícil compreender 
que a criação é uma obra complexa. Não 
é um simples passe de mágica, como 
poderíamos imaginar, em que um 
boneco de barro, de repente, se 
transforma num Ser humano. Ela é fruto 
de uma elaboração extremamente 
complexa e demorada que vai buscando 
formas cada vez mais perfeitas ao longo 
do tempo. Antes de o homem ser 
homem  isto é, antes de adquirirmos a 
forma e as potencialidades humanas 
que temos atualmente  viemos 
caminhando pelas estradas tortuosas 
do tempo, passando por múltiplas 
formas de vida, desenvolvendo o corpo 
e o espírito, até podermos alcançar a 
condição de seres inteligentes que 
somos hoje. Os vegetais e os animais 
i gua lmen te  v i e ram evo lu i ndo ,  
assumindo as mais variadas formas, 
mas apenas uma espécie  que hoje é a 
espécie humana  conseguiu ultrapassar 
os  l im i tes  da  i r rac iona l idade ,  
alcançando a condição de ser 
inteligente, conforme podemos ler em O 
LIVRO DOS ESPÍRITOS de Allan 
Kardec.

CRIAÇÃO E EVOLUÇÃO
Se Deus não criou o homem da 
maneira como a Bíblia conta, como é 
que  Deus criou o homem, segundo o 
Espiritismo?
Em nosso estágio de conhecimento, 
ainda não sabemos.  Podemos, no 
entanto, presumir, por comparação, 
como isso ocorreu.  Moisés, há mais de 3 
mil anos atrás,  precisou explicar para o 
seu povo como ocorreu a criação, pois, 
essa preocupação já existia naquela 
época. Como não podia saber nada de 
evolução, pois naquele tempo não havia 
ciência, ele imaginou que o Ser humano 
fora criado pronto e acabado. Por isso, 
Moisés descreveu a criação de Adão  e, 
depois, a de Eva  baseando-se no 
trabalho do oleiro. O oleiro é aquele 
artesão que trabalha com barro, podendo 
a partir da matéria prima fabricar tijolos, 
telhas ou vasilhas, dando aos objetos a 
forma e a utilidade que deseja. A 
criatividade do oleiro serviu de inspiração 
para Moisés, que  comparou Deus ao 
oleiro e o ato da criação do homem à 
ação que o oleiro exerce sobre o barro. 
Era assim que o homem antigo entendia 
a criação. Como hoje sabemos que a 
natureza obedece à lei da evolução, 
sabemos também que nenhum ser vivo 
foi criado como ele é atualmente. A vida 
na Terra é produto de bilhões de anos de 
transformação e aperfeiçoamento, de 
modo que não há um ser vivo sequer que 
e s t e j a  c o m p l e t a m e n t e  p r o n t o ,  
completamente acabado -  nem mesmo 
o Ser humano. A Biologia  ciência que 
estuda a vida  nos dá conta de que os 
primeiros seres vivos, que surgiram na 
Terra, eram extremamente simples, 
seres microscópicos constituídos de uma 
única célula, como as amebas, por 
exemplo. Portanto, podemos imaginar 
que o Ser humano  formado por dezenas 
de  trilhões de células - teve também 
origem numa única célula. Para termos 
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O QUE OS PAIS DEVEM SABER

EDUCAÇÃO

0 termômetro marca quarenta graus. A 
criança debate-se em convulsões próprias 
de tão elevada temperatura. Constatada a 
infecção pelo clínico da família, a 
medicação antibiótica é aplicada sem 
demora, sob a expectativa ansiosa dos 
pais, que não se afastam do leito bem 
cuidado.
A febre parece não ceder, e, enquanto a 
madrugada avança lentamente, eles 
permanecem em dolorosa vigília e 
ardentes orações.
Acompanhando a silenciosa luta do frágil 
ser contra a morte, indagam de si mesmos 
como pudera a enfermidade assumir 
características tão avassaladoras! 
Evidentemente, uma causa houvera! Algo 
que enfraquecera as defesas orgânicas, 
permitindo a incursão dos bacilos 
geradores do grave processo patológico! 
Como teria acontecido, se todos os 
cuidados eram dispensados ao rebento 
querido, desde a rigorosa higiene ao mais 
perfeito regime alimentar?...
Nunca poderiam imaginar, no entanto, que 
fora um lamentável descuido de sua parte 
q u e  e n v e n e n a r a  a  c r i a n ç a ,  
comprometendo a ação dos agentes 
imunológicos. Mas um envenenamento 
que não deixara vestígios...
Dias antes tiveram violenta discussão, 
dessas comuns em lares que não são 
hab i tados  pe lo  respe i to  e  pe la  
compreensão. Enquanto trocavam 
palavras ásperas e impensadas, suas 
mentes, descontroladas pela ira, emitiam 
vibrações que tornavam deletéria a 
atmosfera psíquica da casa. Ao sofrer o 
impacto do ambiente viciado, o pequeno 
ser tornou-se vítima da insensatez de seus 
genitores.
Não podemos olvidar, para perfeita 
compreensão do fenômeno, que a nossa 
mente funciona qual autêntico gerador de 
força magnética, a expandir-se através de 
pensamentos e palavras.
Quando nos mantemos equilibrados na 
serenidade, suas emissões são sempre 
salutares, favorecendo harmonia ao nosso 

derredor. Entretanto, se nos dominam a 
cólera, o rancor, o ciúme, ou qualquer 
outro sentimento de agressividade, 
desregulamos os centros de energia 
mental e passamos a emitir, qual 
instalação elétrica em curto-circuito, 
forças destruidoras que comprometem 
nossa estabilidade espiritual e a 
salubridade do ambiente em que nos 
detemos.
Sendo estas explosões mais frequentes 
na intimidade do lar, onde se rompe com 
maior facilidade o leve verniz de 
civilização que a vida em sociedade 
impõe, as crianças são as primeiras a 
sofrer as consequências, em virtude de 
sua frágil constituição.
Há mulheres que envenenam o leite 
materno com pensamentos menos 
dignos; homens que levam para seus 
filhos as mais nocivas influências colhidas 
no vício, e casais que, em constantes 
desavenças, formam lares psiquicamente 
negativos para os pequenos.
Muitos Espíritos partem da Terra, 
diariamente, deixando a vestimenta 
carnal nos verdes anos da infância, 
atendendo a imperativos de experiências 
e provações. Mas há, também, aqueles 
que desencarnam apenas por não 
suportarem o ambiente do lar.
Os benfeitores espirituais, os chamados 
anjos de guarda, procuram facultar-lhes 
todos os recursos de sobrevivência, 
salvaguardando-os de semelhantes 
males, mas há ocasiões em que vêem 
frustrados seus esforços, tão violento é o 
impacto das vibrações deletérias em que 
são envolvidos os pequenos, em virtude 
da criminosa imprudência daqueles que 
n ã o  m e d e m  a  e x t e n s ã o  d a s  
responsabilidades que assumiram 
perante Deus, ao aceitarem a sagrada 
missão da paternidade.
Quando aconselhados a sofrear seus 
maus  impu lsos ,  mu i tos  d i zem,  
simplesmente: "Impossível, pois meu 
gênio é assim! E' a minha natureza!”
Todavia, tal afirmativa encerra um 
absurdo inconcebível, inspirado em 
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edificada sobre bases científicas, fala ao 
que existe de mais nobre e puro em seus 
corações - o amor que dedicam aos filhos 
-, e revela que, para o perfeito 
desenvolvimento físico e espiritual dos 
rebentos queridos, a alimentação sadia, o 
vestuário adequado e os cuidados 
higiênicos são importantes, mas a 
harmonia no lar, garantida pelo esforço da 
vivência cristã, é indispensável.
Recusar atender-lhe às advertências 
seria demonstrar a triste cegueira de 
quem não quer ver!

FONTE
PARA VIVER A GRANDE MENSAGEM, por Richard Simonetti, 
ed. Feb

raciocínio simplista. Aceitá-la seria admitir 
que Deus criasse Espíritos violentos e 
viciados. Os sentimentos inferiores que 
dominam a Alma humana são apenas fruto 
de seus desastrosos fracassos, no 
passado.
Parecerá pieguice, para muitos, dizer que 
o caminho de regresso à Casa Paterna e, 
consequentemente, o caminho da 
salvação, é o da renovação à luz do 
Evangelho, em combate corajoso e 
perseverante contra nossas mazelas.
Mas a Doutrina dos Espíritos vai além, e é 
extraordinàriamente persuasiva quando, 
usando a lógica irretorquível da filosofia 
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“Mesmo que todos os acontecimentos exteriores 
conspirem contra nós, permaneçamos fiéis ao 
trabalho do Senhor, estendendo o bem a todos os 
que nos cercam, na certeza de que o trabalho em 
nome do Senhor, não é em vão”.

Mensagens

“Ninguém se eleva sem atender às 
imposições da subida. À face disso, todo 
esforço no bem, por mínimo que seja, 
redundará, invariávelmente, a favor de 
quem o realiza, por que toda ação, pela 
felicidade geral, é concurso na Obra Divina”.

“Procuremos alicerçar a fé na bondade, para 
que a nossa fé não se conceita em fanatismo”.

   
EMMANUEL
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"Você poderia definir o 
Espírito de Emmanuel?
- O espírito de Emmafluel 
para mim é um protetor 
paternal e admiro nele a 
dedicação ao serviço do 
bem e sobretudo a sua 
persistência no apelo ao 
trabalho, do qual ele é, para 
mim, o melhor exemplo, 
porque Emmanuel não nos 
aconselha coisa alguma 
que signifique perda de 
tempo. Ele crê que o tempo 
é vida.
E n t ã o ,  d e v e m o s  a o  
trabalho a nossa melhor 
homenagem, trabalhando e 
servindo constantemente."
(Retirado do livro KARDEC PROSSEGUE, por Adelino da 
Silveira, ed. CEU)

"Emmanuel me falou, certa 
vez: - Chico, se alguém se 
aproximar de você dizendo 

que vai capinar o mundo, 
v o c ê  n ã o  d e v e  
questionar... Dê a ele uma 
enxada! ... De fato, não 
p o d e m o s  t i r a r  o  
entusiasmo de ninguém. A 
crítica dos opositores de 
nossa fé não nos dói tanto 
quanto a crít ica dos 
nossos irmãos de ideal... 
Vamos incent ivar  os 
jovens. Não somos donos 
do Movimento, a casa 
espírita não tem donos... 
Vamos criar oportunidade 
para o crescimento dos 
outros. Ninguém precisa 
anular ninguém... Sobra 
espaço para as estrelas no 
firmamento! Todas podem 
brilhar à vontade..."
(Retirado do livro O EVANGELHO DE CHICO XAVIER, por 
Carlos A. Baccelli, ed. DIDIER)

Chico e Emmanuel
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"Não precisamos esperar 
a formação de um grupo 
espírita para recepção de 
pessoas santas; vão 
chegar primeiro os mais 
infelizes; vão contar as 
mágoas, às vezes até os 
seus crimes; vêm atrás 
de amor... A Bondade de 
Deus não determina o 
extermínio de ninguém. 
'Misericórdia quero, não 
sacrifício'. O Senhor nos 
pede misericórdia; não 
crítica, não preguiça... 
E s t a m o s  c o m  u m a  
D o u t r i n a  d e  m u i t o  
serviço, então vamos 
trabalhar sem espírito de 
a n t a g o n i s m o ,  
reprovação. Aquele que 
vem até nós é nosso 
irmão, nossa irmã."

“(Quanto ao fenômeno 
da vida e da morte)... 
posso dizer que me vejo, 
s imbol icamente ,  na  
condição de um lagarto 
que conseguisse viver, 
durante longo tempo, e 
que, por isso, enxergou 
m u i t o s  l a g a r t o s  -  
c o m p a n h e i r o s  s e  
cadaverizarem na forma 
d e  c a s u l o s  
aparentemente secos e 
i m ó v e i s ,  a  s e  
transformarem, logo 
após, em borboletas que 
v e n c e m  a l t u r a s ,  
surpreendendo-se, com 
o belo fenômeno, sem 
p o s s i b i l i d a d e s  d e  
explicá-lo."
(Retirado do livro O EVANGELHO DE CHICO XAVIER, por 
Carlos A. Baccelli, ed. DIDIER)

Aprendendo com Chico Xavier
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