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Chico, você acha que  o espírito
deve doar as suas córneas? Não
haveria nesse caso repercussões
para o lado do perispírito, uma vez
que elas devem ser retiradas
momentos após a desencarnação
do indivíduo?
Chico - Sempre que a pessoa cul-
tive desinteresse absoluto em tudo
aquilo que ela cede para alguém,
sem perguntar ao beneficiado o que
fez da dádiva recebida, sem desejar
qualquer remuneração, nem
mesmo aquela que a pessoa
humana habitualmente espera com
o nome de compreensão, sem
aguardar gratidão alguma, isto é, se
a pessoa chegou a um ponto de
evolução em que a noção da posse
não mais a preocupa, esta criatura
está em condições de dar, porque
não vai afetar o perispírito em coisa
alguma.
No caso contrário, se a pessoa prej-
udicada por isso ou aquilo no curso
da vida, ou tenha receio de perder
utilidades que julga pertencer-lhe,
esta criatura traz a mente vinculada

ao apego a determinadas vantagens
da existência e com certeza, após a
morte do corpo, se inclinará para
reclamações descabidas, gerando
perturbação em seu próprio campo
íntimo.
Se a pessoa tiver qualquer apego à
posse, inclusive dos objetos, das
propriedades, dos afetos, ela não
deve dar, porque ela se per-
tubará.

*
É verdade que desde a partida de
Nosso Senhor Jesus Cristo não
se passou nenhum século sem
que um dos apóstolos estivesse
reencarnado na Terra?
Chico - Essa verdade tem sido
comentada por Emmanuel em
muitas dissertações e eu acredito
com sinceridade nesta declaração
do nosso amigo espiritual, porque
não acredito que o SENHOR nos
deixasse abandonados à mercê de
nossas paixões.

(extraído de CHICO DE FRANCISCO de Adelino da Silveira (CEU)
e  KARDEC PROSSEGUE de Adelino da Silveira (CEU)).

As Lições de Chico Xavier
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Em “O EVANGELHO SEGUNDO O
ESPIRITISMO”, Item 16

“Entre essas estrelas que cintilam
na abobada azulada, quantos
mundos há, como o vosso,
designados pelo Senhor para a
expiação e a prova! Mas há
também mais miseráveis e
melhores, como os há transitórios
que se podem chamar de
regeneradores. Cada turbilhão
planetário, correndo no espaço ao
redor de um foco comum, arrasta
consigo esses mundos primitivos
de exílio, de prova, de regeneração
e de felicidade. Já vos falaram
desses mundos onde a alma
nascente é colocada, quando,
ignorante ainda do bem e do mal,
pode caminhar para Deus, senhora
de si mesma, na posse do seu livre
arbítrio: já vos foi dito de que
imensas faculdades a alma está
dotada para fazer o bem, mas ah!
existem as que sucumbem, e Deus,
não querendo seu aniquilamento,
lhes permite ir para esses mundos
onde, de encarnação em
encarnação, elas se depuram, se
regeneram, e se tornarão dignas da
glória que lhes estava reservada!”.
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“ Seja qual for, porém, a sua prova em
si, erga a própria cabeça, ponha os
olhos no alto e retome a tarefa em que
deva servir confiando-te a Deus, porque
Deus proverá e em Deus qualquer
problema achará solução”.

André Luiz
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Para superar aflições e constrangimentos em qualquer circunstância,
é preciso, antes de tudo, compreender as pessoas e as situações
difíceis que apareçam, capazes de inclinar-nos para a sombra da
angústia.
Alcançar o entendimento, no entanto, demanda o exercício da
fraternidade constante.
Quando a prova surja à frente, asserena-te e reflete.
Se os empreiteiros da perturbação estivessem conscientizados,
quanto às responsabilidades que assumem, fugiriam de qualquer
indução ao desequilíbrio.
Se os perseguidores de qualquer procedência conseguissem
perceber as dívidas a que se enredam renunciariam a isso ou aquilo,
em favor daqueles aos quais pretendam impor sofrimento ou
dominação.
Quando o agressor lança a palavra de injúria, se fosse previamente
informado sobre as conseqüências de semelhante resolução, decerto
se recolheria ao silêncio.
Quando o delinqüente se dispõe a desferir o golpe destruidor sobre
alguém, se pudesse prever o quanto lhe doerão os resultados da
ação infeliz, preferiria haver nascido sem os braços que lhe
correspondem a periculosidade e ao furor.
Em qualquer momento de crise, pensa nos irmãos outros que te
cercam - tão filhos de Deus quanto nós mesmos - e coopera na paz
de todos. 
Especialmente em auxílio daqueles que se façam instrumentos de
inquietações e de lágrimas, ora sempre e ajuda, quanto possível, as
ocorrências que os favoreçam para que não se lhes agrave o peso da
culpa.
Diante de todos os episódios constrangedores, silencia, onde não
possas auxiliar.
E, perante problemas de julgamento, onde estejas, usa a
compreensão antes de tudo, por presença da caridade, porque o
entendimento te suscitará compaixão e compadecendo-te, acertarás.

Emmanuel 
(Psicografia F. C. Xavier)

CONVERSA BREVE

COMPREENSÃO SEMPRE
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Náo dá para negar. O Espiritismo e
os temas  a ele relacionados estão
mesmo despertando crescente
interesse no público da Itália. Os
próprios fatos confirmam esta verdade.
Um dos mais recentes foi registrado no
dia 21 de junho, quando  a emissora de
televisão “Radioaudizione Italiana”,
popularmente conhecida como
RAI,transmitiu pelo canal 29 da NET,
entre as 10 e 12 horas - horários do
Brasil - e ao vivo, uma entrevista
sobre o tema “ Você tem medo do
demônio?”.
A exemplo de outras experiências
que  a RAI teve ao abordar assuntos
desta natureza, o sucesso da
entrevista já era esperado, tanto que
a gravação ocorreu no espaçoso
anfiteatro da emissora, onde se
formou uma platéia de
aproximadamente 400 pessoas. Na
mesa diretora tomaram parte
conhecidos estudiosos da
fenomenologia paranormal em terras
italianas.
Os debates foram iniciados pelo
demonólogo e membro do Colégio
dos Mestres Teólogos da Santa Fé
(Vaticano), Dom Gabriele Amorzi,
para quem a incorporação dos
Espíritos é obra exclusiva do
demônio, não crendo, contudo, que
as demais comunicações medianímicas
pertençam ao mesmo autor, mas sim
aos anjos. Muito sereno e seguro na
defesa das suas idéias, o sacerdote,
que é também fundador-presidente
da Associação dos Exorcistas
Italianos, demonstrou conhecimentos
ao fazer referências a práticas
mediúnicas de religiões nascidas do

sincretismo religioso no Brasil. E
defendeu a divulgação do que
chamou de “um alto Espiritismo” para
reduzir a disseminação de crenças
como essas em solo italiano.
A palavra a seguir foi dada à espírita
Gabriella Leonardi, que esclareceu
não haver alto nem baixo Espiritismo,
mas sim aquele Codificado por Allan
Kardec, também chamado de
Doutrina Espírita. Afirmou ainda estar
em contato constante, continuado,
com dezenas de Espíritos, inclusive
com aqueles parentes que rumaram
para a eternidade. “Nenhum desses
Espíritos amigos me trouxe notícia do
demônio e não me falaram da
residência do mesmo, isto é, não
falaram de inferno” - conclui.
A essa altura, os telefones,
especialmente disponibilizados  para
o programa, não paravam de tocar. E
foi graças a uma dessas ligações que
Gabriella pôde dar outro valioso
esclarecimento, ao responder à
pergunta de um telespectador, que
quis saber como se deve proceder
para realizar uma reunião mediúnica
como total segurança.
Respondeu a entrevistada: “Primeira
condição, o recolhimento. A segunda,
a prece; e a terceira, a intenção dos
presentes à reunião e os objetivos a
serem alcançados”. E completou:
“Não esperem nenhuma comunicação
de Espíritos que estejam muito acima
do padrão moral dos componentes
da referida reunião. Pela seriedade,
pela boa intenção, pelos bons
propósitos, é que se atrai os bons
Espíritos, dificultando a intromissão
de entidades mal-intencionadas”.

COMUNICAÇÃO

ESPIRITISMO ATRAI
ITALIANOS
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Dentro do respeito que presidiu a
conversação, Dom Gabriele Amorzi
complementou sua resposta anterior,
que, de certa forma, em muito se
enquadrou na explicação dada pela
espírita Gabriella: “Não quero dizer
que não haja comunicações sérias,
as chamadas ‘comunicações
sublimes’, visto que os anjos
(Espíritos elevados) mantiveram
continuado intercâmbio nos tempos
apostólicos, e nos tempos modernos
temos ouvido falar que algumas
comunicações chegam através de
certos sensitivos. Na minha
concepção, e como sacerdote, não
negaria a intervenção do Sublime. O
que existe, e é notório, é o fato da
humanidade pensar mais em servir
ao mal que ao bem, e isto cria um
campo eletivo, favorável à ação dos
espíritos demoníacos”.
Com os índices de audiência
crescendo, cada vez mais assuntos
interessantes iam sendo levantados.
O espiritualista Antonio Tagliaferro,
da cidade de Ferrara, também
fazendo parte da mesa, apresentou
grande quantidade de mensagens
psicografadas, obtidas no círculo a
que pertence. Todas elas, segundo
ele, submetidas à meticulosa análise
de conteúdo e forma e constatadamente
autênticas. Uma delas foi lida por
Tagliaferro, versando sobre a
interpretação que a maioria das
pessoas têm a respeito da atuação
do seu Espírito protetor, por elas
chamado de “anjo guardião”: “O anjo
guardião não se propõe a resolver os
problemas do protegido. Ajuda-o a
carregar os fardos das provas,
dando-lhe forças e persistência, sem
qualquer milagre”.

Neste ponto Antônio Tagliaferro foi
interrompido por uma pessoa no
auditório, que desejava saber o
nome do seu espírito protetor. Ao que
respondeu ao entrevistado: “Ele não
tem nome, mas se quiser, chame-o
de amigo”. E prosseguiu a leitura: “O
anjo guardião, ou anjo protetor, não
altera o roteiro reencarnatório do
protegido, em respeito ao livre-
arbítrio do encarnado”.
Ao final, aplausos do público
revelaram a emoção daquele
momento e o alcance daquela
mensagem, que em seu conteúdo
revela e confirma muito dos
ensinamentos trazidos pelos Amigos
do Mundo Maior à humanidade
através das Obras da Codificação e
subsidiárias.
Com a duração de duas horas, o
programa da RAI teve muitos outros
momentos para se guardar na
memória, dando ensejo também à
realização de uma autêntica
manifestação mediúnica, que em
muito fêz recordar os primórdios do
Espiritismo, como puderam constatar
o mediador do debate - que
acompanhou tudo de perto; o
auditório e, é claro, todos os que
tiveram a felicidade de sintonizar a
RAI naquele momento - da Itália e de
outras partes do mundo.
A manifestação ocorreu após ser
dada a palavra ao experimentador e
estudioso de fenômenos de
materialização e efeitos físicos
Francesco Chimello. O pesquisador
começou dissertando sobre os
grandes médiuns que colaboravam,
através dos efeitos visuais e
palpáveis, para a divulgação dos
ensinos dos Espíritos. Em dado

COMUNICAÇÃO
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momento de sua preleção, contudo,
e para a surpresa geral, ele colocou-
se à disposição do programa para
realizar uma pequena demonstração
do que acabara de falar. A proposta,
não é difícil de imaginar, logo foi
aceita.
Chimello, então, apresentou um
membro de sua equipe como sendo
um médium de materializações, “com
grande dose de ectoplasma” - como
definiu - e capaz de auxiliar os
Espíritos simpáticos e seu grupo na
execução daquela tarefa.
A pedido de Chimello, o auditório
colocou-se em completo silêncio
para não atrapalhar o transe
mediúnico. Em poucos instantes a
atenção de todos recaiu sobre uma
pequena mesinha, no centro do
cenário, a cerca de dois metros de
distância do médium e dos demais
convidados do programa. Movida por
mãos invisíveis, a mesa começou a
apresentar sinais de movimentos,
como ocorria com as famosas
“mesas girantes”, ao tempo de Allan
Kardec. Em poucos segundos, a
mesinha girou diversas vezes e
depois elevou-se a alguns
centímentros do chão. A emoção foi
geral e tão logo o médium despertou
do transe, retomando  o comando do
seu corpo, o auditório, em peso,
aplaudiu o acontecimento.
O episódio, com certeza, entrará
para a história do Espiritismo na
Itália, onde, a cada dia, mais e mais
vêm se consolidando as verdades
trazidas pela Terceira Revelação.
Hoje, vale recordar, já são muitos os

grupos de estudo e prática da
mediunidade surgidos na Itália nos
moldes preconizados pela Doutrina
Espírita, através das obras da
Codificação e subsidiárias, como, por
exemplo, a Associação Allan
Kardec (Via Dalmazia, 105 - 70100
Bari - tel. 080 5211274) e a
Federação Italiana para a Evolução
Espiritual (Via Machiavell, 2 - Milão -
tel. 0248006475).
Também é profícua a divulgação das
idéias espíritas através da
imprensa,que possui publicações
especialmente voltadas às questões
da imortalidade da alma, dentre as
quais se destacam o jornal
“L’Aurora” (Largo Pietá 9 -
Camerino - 62032 Macerata),  a
revista “Luce e Ombra” (Piazza
Azzarita, 5 - 40122 Bologna) e a
“Rivista II Fuoco” (Via Giacinto
Carini, 28 - 00152 Roma).
Em se tratando de divulgação, o
movimento espírita italiano ainda
conta com um precioso aliado no
Brasil, as Casas Fraternais O
Nazareno (Rua Dr. Cesário Mota,41 -
Centro - CEP 09010-100 Santo
André, SP - tel. (11) 4990-6688), que
traduz e edita consagradas obras
espíritas, de autores encarnados e
desencarnados, para o idioma
italiano, inclusive as da lavra
mediúnica do saudoso Chico Xavier,
José Raul Teixeira e Divaldo Pereira
Franco, entre outros.

FONTE
SEI, nº 1899 e 1893

COMUNICAÇÃO
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... DR. BEZERRA DE MENEZES
Digno de registro foi um caso sucedido
com o Dr. Bezerra de Menezes, quando
ainda era estudante de Medicina. Ele
estava em sérias dificuldades financeiras,
precisando da quantia de cinqüenta mil
réis (antiga moeda brasileira), para
pagamento das taxas da Faculdade e
para outros gastos indispensáveis em sua
habitação, pois o senhorio, sem qualquer
contemplação, ameaçava despejá-lo.
Desesperado -- uma das raras vezes em
que Bezerra se desesperou na vida -- e
como não fosse incrédulo, ergueu os
olhos ao Alto e apelou a Deus.
Poucos dias após bateram- lhe à porta.
Era um moço simpático e de atitudes
polidas que pretendia tratar algumas
aulas de Matemática.
Bezerra recusou, a princípio, alegando
ser essa matéria a que mais detestava,
entretanto, o visitante insistiu e por
fim, lembrando-se de sua situação
desesperadora, resolveu aceitar.
O moço pretextou então que poderia
esbanjar a mesada recebida do pai, pediu
licença para efetuar o pagamento de
todas as aulas adiantadamente. Após
alguma relutância, convencido, acedeu. O
moço entregou- lhe então a quantia de
cinqüenta mil réis. Combinado o dia e a
hora para o início das aulas, o visitante
despediu- se, deixando Bezerra muito
feliz, pois conseguiu assim pagar o
aluguel e as taxas da Faculdade.
Procurou livros na biblioteca pública para
se preparar na matéria, mas o rapaz
nunca mais apareceu.
Muitos anos mais tarde (corria o ano de
1894), alguns confrades, tendo à frente o
Dr. Bittencourt Sampaio, resolveram
convidar Bezerra a fim de assumir a
presidência da Federação Espírita
Brasileira.
A dada altura da conversação, comenta
Bezerra de Menezes:
- A assistência aos necessitados está

adotando exclusivamente a Homeopatia
no tratamento dos enfermos, terapêutica
que eu adoto em meu tratamento pessoal,
no de minha família e recomendo aos
meus amigos, sem ser, entretanto,
médico homeopata. Isto aliás me tem
criado sérias dificuldades, tornando- me
um médico inútil e deslocado que não crê
na medicina oficial e aconselha a dos
Espíritos, não tendo assim o direito de
exercer a profissão.
- E por que não te tornas médico
homeopata? disse Bittencourt.
- Não entendo patavinas de Homeopatia.
Uso a dos Espíritos e não a dos médicos.
Nessa altura, o médium Frederico Júnior,
incorporando o Espírito de S. Agostinho,
deu um aparte:
- Tanto melhor. Ajudar-te-emos com maior
facilidade no tratamento dos nossos irmãos.
- Como, bondoso Espírito? Tu me sugeres
viver do Espiritismo?
- Não, por certo! Viverás de tua profissão,
dando ao teu cliente o fruto do teu saber
humano, para isso estudando Homeopatia
como te aconselhou nosso companheiro
Bittencourt. Nós te ajudaremos de outro
modo: Trazendo- te, quando precisares,
novos discípulos de Matemática . . .

... BATUÍRA
Em meados de 1904, onze mil
exemplares do jornal de Batuíra
espalhavam-se pelo Brasil. Incessantes
esforços despendeu ele para elevar a
tiragem a este número, o mais alto
atingido neste nova fase, por assim dizer.
Muito dinheiro saiu de seus bolsos, já que
as assinaturas somavam uma quantia
irrisória. Por volta de 1902 foi ele obrigado
até a vender uma série de casas
localizadas na Rua Espírita e na rua do
Lavapés, a fim de melhorar a sua situação
monetária.
Mas não era apenas esse periódico que
pesava nas finanças de Batuíra. Espírito
cheio de bondade, coração aberto a todas

SÉRIE ACONTECEU COM...
(4ª PARTE)
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as desventuras, repartia também com os
necessitados o fruto de suas economias.
Na sua casa, declaram  os jornais da
época, a caridade manifestava-se em
tudo. Jamais o socorro ali foi negado,
jamais o pão ou a esmola foram recusados.
Certa feita, conta a tradição pela voz do
povo, um dos pobres que viviam sob o
seu teto lhe roubou  o relógio e a corrente
de ouro. Todos se revoltaram com a
ingratidão daquele infeliz e se
prontificaram a prendê-lo e a entregá-lo
às autoridades policiais. Batuíra,
entretanto, sem se preocupar com o fato,
serenamente e com profundo espírito
evangélico respondeu:
- Deixai-o ir; quem sabe precisa mais do
que eu?!...

... CHICO XAVIER
Como sempre, estava o grupo de Chico
reunido para o habitual culto do
Evangelho ao ar livre. O Evangelho
oferecia à meditação, o item 7 do cap. IX,
"A Paciência".
Vários companheiros comentam o tema
com muita propriedade; a tônica dos
apontamentos verbais gira em torno da
paciência no lar.
O sr. Weaker pede então a Chico Xavier
para falar alguns minutos.
Lembrando a presença de Emmanuel,
Chico começa a discorrer com o
magnetismo que lhe é próprio:
- Vivemos com o tempo muito dividido;
muitas atividades nos chamam a
atenção... Levantamos sempre com um
noticiário nos ouvidos, apelos diversos
nos desviam a atenção do que gostaríamos
de preservar: serenidade. A paciência é
uma bênção que podemos colher na
meditação, na oração e, sobretudo, em
sermos úteis... A cada momento somos
testados em matéria de paciência por
todos os lados.
E Chico prossegue, ante o silêncio de
todos os que ali estavamos para aprender
com um homem que se fez "porta-voz"
das Esferas Mais Altas:

- A cidade é uma casa maior; se na casa
somos chamados à tolerância, dentro da
cidade, igualmente... É muito importante
que não venhamos a reagir; não passar
recibos em ofensas, na rua ou no
trabalho. Hoje, todas as pessoas estão
com pressa. Quando alguém burla um
lugar na fila, rebelamo-nos... Não
estamos endossando a desordem, mas
precisamos compreender. Um trauma
emocional se comunica ao corpo todo.
Talvez que 60% a 80% de nossas
doenças, ou dos donos das doenças,
foram adquiridas através dos choques, da
intolerância, das ofensas, da falta de
perdão.
E Chico observa o ensino de Jesus:
"Perdoar não sete vezes, mas setenta
vezes sete... matematicamente, 490
vezes"; e diz:
- Lá pela centésima vez que estivermos
perdoando, falaremos: você já está
perdoado para sempre... Eu não vou ter o
trabalho de perdoá-lo mais!
Todos sorrimos bastante. Chico é assim:
primeiro ensina, tocando fundo os
corações; depois cria um ambiente de
descontração, em que as tensões se
vejam aliviadas.
E arrematando a lição da paciência:
- O mais difícil não é viver, é conviver.
Existem pessoas que gostam muito de
usar a franqueza, mas é uma franqueza
que joga todo mundo no chão.
De fato, ficamos a meditar. Às vezes,
usamos o látego da Verdade para
vergastar impiedosamente os que estão
equivocados. É um contrasenso!
Naquela tarde, ouvindo Chico Xavier
discorrer sobre a paciência, ele que há
mais de meio século vem sustentando
pacientemente a sua tarefa, pensamos o
quanto seria diferente a nossa vida na
Terra se aprendêssemos a "ciência da
paz".

FONTE
1º CASO - www.espiritismoji.com.br
2º CASO - Grandes Espíritas Brasileiros
3º CASO - Á Sombra do Abacateiro

miolo_junho.qxd  15/9/2004  09:51  Page 7    (Black plate)



CIÊNCIA

8

As chamadas doenças psicossomáticas
são o atestado da existência das forças do
Espírito na matéria, embora muitos
estudiosos vejam em tudo isso os
exclusivos impulsos do psiquismo que,
por sua vez, consideram como resultado
de metabolismo das células nervosas ou
neurônios. Assim, para este estes, nada
existiria de psiquismo senão o resultado
do trabalho dos campos físicos ou
materiais.
Após os conhecimentos hodiernos sobre a
mecânica psíquica e o elastecimento da
psicologia nos campos da paranormalidade,
a patologia psicossomática seria melhor
interpretada como sendo uma drenagem
de energias espirituais, nas zonas
materiais, em múltiplas tonalidades e
condições as mais diversas. Esses
reflexos do Espírito, na zona material que
o abriga, pelos estudos que a Doutrina
Espírita motivou desde a codificação até
aos nossos dias, e bem homologada nas
pesquisas parapsicológicas, demonstram a
validade desses propósitos.
Somente um Espírito doente poderá
transferir desarmonias para as células
físicas, como também, um Espírito
harmonizado só tranferirá esquilíbrio.
Essa transferência de energias, das
estruturas espirituais para as células
materiais são a resposta da colheita de
um determinado trabalho, ou experiência
que foi desenvolvida nas telas psíquicas
da zona consciente ou material. Se esta
colheita estiver revestida de dor para o
arcabouço psicológico do Ser, demonstra
que o Espírito está necessitado dessa
messe retificadora e criadora do bem.
No significado momento de transição pelo
qual a humanidade está passando, as
etapas reencarnatórias são revestidas dos
mais altos impulsos. isto quer dizer que
haverá imediatas transformações, a fim de
definir o exigente instante evolutivo.
São ocasiões em que toda as coisas
serão mostradas pelo imediatismo das
reações, inclusive aquelas que

necessitam das dores como combustível
dos impulsos retificadores.
Os diversos processos de trabalho,
técnicas de todos os matizes e equações
científicas que buscam equilíbrio e
harmonia, exigem definições e correções
no panorama ético e moral. As reações,
na sociedade, têm mostrado ao homem
hodierno a existência de um verdadeiro
cipoal que o envolve, onde poucos
reconhecem as razóes e os motivos de tal
momento.
O homem, necessitado e carente, em
dívida para com a Lei, tem recebido
respostas imediatas das suas deletérias
ações passadas. E a resposta mais
comum que se pode mostrar, numa
constante, dentro desse processo, é o
desconforto psicológico refletido no
desprazer e no tédio.
Os modelos de vida do passado com as
exigências do presente momento
mostram-se muito mais como um campo
de luta do que de entendimentos, de
modo a revelar a existência de uma
imensa crise atuante na sociedade dos
homens.
Todo processo externo, do meio ambiente
em que vive o homem, é apresentado
como único móvel das desordens
psíquicas. A maior desarmonia se
encontra no próprio indivíduo,
despreparado e sem condições de
compreender que o seu sofrimento está
ligado à desestruturação dos seus
mecanismos emocionais, o que vale dizer:
do próprio Espírito.
Reagir e procurar entender todo um
processamento que tem origem nas
raízes do Espírito, pelos efeitos de
superfície (zona consciente) ampliados no
caldo de cultura psico-social, é como que
ficar aturdido sem soluções exatas para
toda a problemática. O reflexo de todas
essas desordens, no organismo humano,
se faz, preferencialmente, através do
sistema neurovegetativo (sistema nervoso
autônomo) onde os sintomas, daí

DESCONFORTO, DESPRAZER E TÉDIO
Dr. Jorge Andrea
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decorrentes autênticas válvulas de
escape refletidas, na sintomatologia
psicossomáticas. O conjunto dessas
reações, pouco definidas dentro de um
quadro patológico, desembocado num
vórtice emocional de ansiedade,
depressão e cansaço que, por sua vez,
unidos desfraldam a bandeira do
desconforto, caminhando para o
desprazer e finalizando no tédio. As
“dores” daí decorrentes serão absorvidas
pelo Espírito como medicamento salvador
de suas desarmonias.
Explicam os estudiosos da psicologia que
os sintomas deste quilate são o reflexo
das frustações dos indivíduos que não
conseguiram associar-se ao sistema
social a que pertencem. Claro que os
insucessos econômicos, a solidão, a falta
de compreensão, a ausência de caminho
e de amor, os que se encontram
atados de perda, os não correspondidos
e os desadaptados em geral, fatores
predisponentes, no desencandeamento
de reações psicológicas, onde o tédio
ocupa o ápice de todo o processo oriundo
das fontes deformadas do próprio Espírito.
Será que todas as desestruturações
sociais do meio ambiente são as
responsáveis pelas doenças psicossomáticas
e seus reflexos nas reações emocionais?
Claro que não. As reações são diferentes
em cada Ser, onde cada um absorverá do
meio exterior o que o seu interior espiritual
sintonize e esteja emocionalmente aderido.
Quantos indivíduos que se encontram
mergulhados em autênticos furacões
psicológicos saem absolutamente ilesos
e, na maioria das vezes, com maior
resistência para novas experiências de
vida! Outros tantos sucumbem diante das
menores tormentas e são apanhados no
cipoal das reações e são reações
neuróticas e distonias psicológicas de
variada ordem, revelando fragilidade e
labilidade das emoções. Existindo entre
esses dois pólos, do mais frágil ao mais
resistente, numerosos graus de variações
obrservadas no mesmo habitat e em

indivíduos de um mesmo grupo quanto à
sua alimentação, educação e hábitos.
Se os agentes exteriores são
praticamente idênticos para um
determinado grupo, porque as variações
em cada Ser são tão distoantes que as
análises sócio-psicológicas ficam inertes
em suas avaliações? É porque existe um
campo interno específico - o Espírito - -
reagindo diante das forças exteriores de
acordo com seu próprio grau evolutivo.
Alguns, diante dos impactos externos
reagem sob forma de incentivos e
aceleradores das realizações; outros
tantos, logo demonstram desânimo e
impossibilidade de reações. Estes últimos
são envolvidos nos reflexos das dores
para que o impulso da evolução se
observe. O tédio, resultante de todas as
conseqüencias desses processamentos
doentios é, antes de mais nada, a reação
do Ser necessitado.
O menor dos “toques” dispara a
engrenagem que, apesar de incômoda, é
a terapêutica mais segura. No grupo do
tédio está a solidão, a tristeza, a
ociosidade,a  indiferença, a depressão.
Acreditamos que tudo isso represente
estágios de um mesmo processo.
Os que portam qualquer desses sintomas,
sem um preparo espiritual ou
conhecimento da finalidade da vida,
desembocam nas soluções externas de
momentos, onde o àlcool ocupa lugar de
destaque, sempre nutrido por ambiente
espiritual de faixa desarmônica. É o que
poderíamos dizer em linguagem espírita -
o caminho das obsessões.
O fastio pela vida se vai avolumando, a
diminuição de atividades coerentes com
as necessidades orgânicas envolvidas
pelo tédio vai equilibrando o metabolismo,
desregulando o indivíduo na magreza ou
na oesidade de modo a completar o
quadro da doença psicossomática.
Quanto mais profundos forem esses
sintomas, mais influentes serão os vícios
que aí se  aderem, no fumo excessivo e
no álcool descontrolado, quando outros
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alcalóides não estão presentes em todo
esse cortejo.
Sabemos que o sistema neuroegetativo é
um sistema ligado às emergências
orgânicas, onde os estímulos são
indispensáveis aos processos de
adaptação. na ociosidade que acaba
buscando a reação depressiva, a falta de
estímulos reflete, de modo específico, em
dificuldades de liberação de insulina pelo
pâncreas com seus distúrbios na
mobilização das energias.
O processo do tédio alcança, também, e
com bastante expressão, o aparelho
circulatório, nas célebres astenias neuro-
circulatórias e respectivos comprometimento
do músculo cardíaco. O aparelho respiratório
é outro campo onde essas energias
doentes se refletem, nas asmas
psicogênicas desencadeadas pelas crises
emocionais. A pele também reflete o
processo interno nas suas alterações
tipicamente alérgicas, nas modificações
de coloração, da palidez excessiva à
vermelhidão, nas mudanças de
temperatura e sudorese, nos pruridos
atípicos e dermatoses de farta
amostragem. Também o aparelho
digestivo nos sintomas das dispepsias,
colites, constipações crônicas e tantas
outras coisas mais...
As reações podem ir mais longe, apliando
as doenças reumáticas e das glândulas
endócrinas, sendo merecedores de
citações os desequilíbrios sexuais. Tudo a
depender das tedências que a estrutura
espiritual do Ser reflete, de acordo com o
grau evolutivo em que se encontra. Não
constituirá, portanto, surpresa, que a
medicação ideal estará na busca das
trilhas do bem, fortificadas pelas
equações de um pensamento filosófico
lógico, de fé raciocinada e de braços
acolados à ciência. Todo esse amancial
tem sido ofertado pela Doutrina Espírita
que busca, antes de mais nada, a
moralização do homem.
Temos que culpar a tristeza,a ociosidade,
enfim, o tédio, como o monstro social que

espreita as suas vítimas de modo
indiferente e inconseqüente? Temos que
buscar, nos prazeres da superfície, a
neutralização de todos esses sintomas
incomodativos?
Voltemos as nossas vistas para o interior
dos seres, para as razões do Espírito,
onde realmente se encontram as zonas
deturpadas e desestruturadas que o
pretérito aí registrou. É somente com o
trabalho produtivo, com adequada
orientação e com lógico e imediato
tratamento dos sintomas que poderemos
deter o quadro clínico. Mas, não
tenhamos dúvidas, se não fizermos um
saneamento adequado das fontes
espirituais doentias, estaremos a transferir
sintomas que podem despontar com
maior impetuosidade, na mesma ou em
outra romagem reencarnatória.
Qualquer das desarmonias que
carregamos deverá ser, no dia-a-dia e a
pouco e a pouco, apagada por um bloco
de energias de maior vigor, que somente
construções positivas poderão propiciar.
Contruir positivamente é o mesmo que
dizer da necessidade de moralização e
encampação de uma ética que possa ser
estribada numa fé raciocinada, a fim de
que  as experiências do Ser sejam
absolutamente estruturadas e harmonizadas.
Muitas vezes, trazemos deficiências de
nosso passado, de tal ordem, que uma só
etapa reencarnatória não será suficiente
para superar. Um longo processo,
desenvolvido em muito tempo, exige uma
neutralização com expressivo tempo de
trabalho e compreensão. É a necessidade
de transformarmos fontes instintivas em
estruturas mais categorizadas e
revestidas de autêntico amor. Esse é o
caminho do homem de hoje, buscando
suplantar o passado de violência de toda
ordem, no setor físico, intelectual, moral e
espiritual, a fim de ser acolhido pelas
estruturas do bem com elas realizar o seu
destino de co-criador.

FONTE
Andrea, Jorge; ENFOQUES CIENTÍFICOS NA DOUTRINA
ESPÍRITA; Editora Samos
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Gil Restani de Andrade
ABRAJEE nº 1557 - Belo Horizonte - MG

O Centro Espírita Campos Vergal da
Colônia de Hansenianos Santa Isabel,
em Betim, na grande BH, regurgitava
de internos. seu Diretor, o “Pipoca”,
como todos o conheciam e chamavam,
extraordinário espírita e Espírito, não
cabia em si de contentamento. Afinal,
não se tinha notícias do lançamento de
um livro em uma colônia de
hansenianos, muito menos no Centro
Espírita de uma delas.
À Frente, sucediam-se os oradores,
ressaltando a importância do fato. À
mesa, ao lado de Pipoca, de cenho
fechado, o médium João Nunes Maia e
uma pilha de livros - “ALÉM DO
ÓDIO” - título dos mesmos, um
romance ditado pelo Espírito
Sinhozinho Cardoso, cujo enredo
baseia-se em episódio da época da
escravatura.
Ele ali estava, contudo, a pedido do
Espírito Niquinha, personagem do
romance, que na estória, desencarna
com o mal de Hansen e que lhe
houvera feito o pedido de ser ali o seu
lançamento quando de uma das
exteriorizações perispirituais de Nunes
Maia. O médium estava preocupado
por dois motivos: jamais teria coragem
de cobrar pelos livros que levara, em
número de cento e cinco, estando
extremamente necessitado do
numerário correspondente, não só
para pagar pela edição do próprio
“ALÉM DO ÓDIO” como por outros
livros que “reclamavam” divulgação, ja
prontos para o prelo; na sua frente,
mais de quatrocentos irmãos
hansenianos.
Como iria fazer para que todos

tivessem o exemplar do livro, se levara
apenas 105?
Pipoca, certamente conduzido por
intuição, fala-lhe ao ouvido: sei o que o
preocupa. Pode sossegar, conheço a
todos que aqui estão. Dê um livro a
cada família.
Foi como  se uma aragem fresca
inundasse os pulmões do médium.
Como não pensara nisto? Voltou-se,
emocionado, para Pipoca, e apertou-
lhe, significativamente, o braço
esquálido e já macerado pela insidiosa
enfermidade, que, contudo, recebera
como benção do Mais Alto.
Finda a reunião, Pipoca informa aos
presentes o sistema a ser adotado para
a doação e o autógrafo nos livros. 
Organiza-se a fila, o médium subscreve
dedicatórias. A pilha de livros vai se
abaixando, abaixando... Nunes sente
sua testa enrugar-se de novo. Mas, oh
“Bondade Divina”, ao subscrever o
105º exemplar que levara, nota
emocionado, que a fila já não mais
existia. Foram levados 105 volumes e
105 eram as famílias presentes.
Pipoca sorria a seu lado: o belo sorriso
dos justos, dos bons. Nunes sequer
lembrou-se da “lacie” ao enlaçá-lo em
braços cheio de vibrações espíritas,
que também encobria os demais, seus
olhos, inundados de lágrimas através
das quais visualizava Niquinha, envolta
em luz etérea, a sorrir-lhe, agradecida.
Parecia que, com o episódio da doação
dos livros, a quota de emoções
espirituais do dia estava esgotada.
Ledo engano.
No palco do Centro Espírita Campos
Vergal, conversava Nunes Maia,
animadamente com “Pipoca” e outros
confrades, prestes a despedir-se, uma

POMADA DO VOVÔ PEDRO
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vez que os bancos da casa estavam,
praticamente vazios. Ao volver o olhar
para o salão, contudo, indescretível
espetáculo espiritual impressinou seus
sentidos. Pelos lados do auditório do
Centro Espírita, à direita e à esquerda,
adentravam Espíritos negros, envergando
a roupa própria da época da
escravatura do enredo do livro que
acabara de doar. Pelo centro do salão,
Sinhozinho Cardoso, Niquinha e outros
personagens de destaque do livro
eram reconhecidos pelo médium.
Aproximava-se, seguindo ao Espírito
Miramez, que se postava à frente,
ladeado por outro Espírito, ao qual o
médium não reconhece. Este, trajava
um comprido casaco e sua postura
denotava grande elegância e envergadura
moral. Novamente o salão do “Campo
Vergal” estava lotado, agora por
Espírito.
Enquanto todos estavam, espectantes,
e se assentavam nos bancos, Miramez
e o Espírito de casaca comprida se
aproximavam de Nunes Maia.
Então este último lhe dirige a palavra: -
Aqui estou para desincumbir-me de
compromisso secular com Jesus, o
Cristo, e com Deus, nosso Pai Maior.
Peço que anote uma receita que vou
ditar-lhe e que irá aliviar ou mesmo
eliminar os males de tantos e tantos
como este - com um sinal indica
Pipoca e outros internos da “Santa
Izabel” - e de um sem número de
outras enfermidades, principalmente
da pele.
Nunes Maia, conquanto aturdido,
recolhe do chão uma folha de papel e,
a um canto anota, emocionado, os
ingredientes da receita. Ao fim do
ditado, aguarda a identificação do

Espírito de tão elevada envergadura,
quando da assinatura da receita. Com
uma fisionomia insondável conquanto
alegre, ele diz, simplesmente: - Vovô
Pedro.
Ante a surpresa estampada no rosto do
médium, o espírito aduz: - É preferível
que as coisas simples tenham nomes
simples. Uma observação, porém: o
preço deste medicamento poderá ser
um e apenas um: - “Deus Lhe Pague”.
Cumprimentando-o, a maneira da
época da sua última encarnação, o
Espírito, nimbado de luz, despede-se e
se volta para retirar-se. Miramez dirige
ao médium significativo olhar,
lentamente, todos os Espíritos se
retiraram do salão logo após.
Com o precioso papel na mão,
novamente envolto em elevadas
vibrações, Nunes Maia busca
aproximar-se do grupo em animada
conversa. Antes, porém rebusca a
memória, procurando a identidade de
espírito tão agradável quanto elevado.
Lembra-se, finalmente, depois do salão
vazio. Era Mesmer,  aquele Espírito era
o extraordinário advogado, teólogo,
doutor em filosofia e medicina, que,
contudo, assombrara o mundo com
as curas através do que chamou
“magnetismo animal”, ao fim do século
XVIII.
Era Mesmer,que também estava citado
no livro “ALÉM DO ÓDIO” e que havia
encontrado naquele abençoado dia, a
vibração propícia para ditar-lhe a
receita da hoje afamada “Pomada do
Vovô Pedro”, que tanto bem vem
semeando no Brasil e além fronteiras,
tendo sempre como preço tal como
expressamente recomendado: - Deus
lhe pague.
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DOMÍNIO DO MAL
No livro "LIBERTAÇÃO" de André
Luiz, p. 104, há a seguinte frase:
"Subordinam-se-nos todos os
homens e mulheres afastados da
evolução regular, e é forçoso
reconhecer que semelhantes
individualidades se contam por
milhões". Eu pergunto: " Qual a
explicação do Espiritismo sobre
essa frase?" (CRISTIANO RICARDO
ALVES - VERA CRUZ - SP)
Nesse livro, " LIBERTAÇÃO", André
Luiz, através da mediunidade de
Francisco Cândido Xavier mostra
como determinados Espíritos
perversos atuam no mundo espiritual,
formando poderosas organizações
que exercem domínio sobre
encarnados e desencarnados. O
personagem central desse relato é
Gregório - um Espírito revoltado e violento,
que se compraz em dominar para
satisfazer seu ímpeto doentio de
maldade. O trecho, que você cita, faz
parte de um discurso do próprio
Gregório, justificando suas atitudes e
fazendo apologia de sua própria força
e atuação, em prejuízo daqueles que
pretendem seguir o bom caminho.
Gregório se refere, nesse trecho, às
milhões de pessoas encarnadas na
Terra que compartilham desse mesmo
pensamento. É com elas que ele
procura se relacionar, porque nelas
encontra boa acolhida. Há pessoas
em que o sentimento do bem, os
ideais da fraternidade, da tolerância e
da liberdade, ainda não encontram
receptividade. Elas são incapazes de
entender uma boa ação, de
compreender um gesto nobre ou de
apoiar uma atitude elevada. São como
o Gregório - frustrados, contrariados

em suas ambições egoísticas; travam
luta contra o bem, exercendo seu
poder com intolerância e despotismo,
como fazem determinados lideres
políticos que transformam seus
governos em rios de lágrimas e
sangue. André Luiz pretende, com
essa narrativa, mostrar que,  apesar
de termos caminhado muito, ao longo
dos séculos de civilização sobre a
Terra,  na busca de uma condição
moral melhor para a humanidade,
ainda enfrentamos os resquícios do
passado cruel e violento em todos os
meios. Um exemplo disso é o que
vemos acontecer, tanto no seio das
comunidades -  onde os crimes
hediondos ainda acontecem com
freqüência -  como também no âmbito
das relações internacionais, com a
imposição do poder econômico sobre
as nações pobres e do terrorismo
devastador, fazendo vítimas com a
fome, com os atentados  e com a
guerra.

EFEITOS DA PRECE
" No caso de um ente querido que
desencarnou há 20 anos e que,
hoje, já estaria encarnado de novo,
como ficam as orações e as missas
que fazemos para ele?" (VIRGINIA
ROSSINI - GARÇA - SP)
A prece, quando proferida com
sinceridade, não é mais que a
manifestação de nosso mais puro
sentimento em relação à pessoa ou
Espírito que queremos beneficiar.
Quando oramos nesse sentido,
segundo André Luiz, o que sai de nós
são formas-pensamento, ondas de
energia psíquicas impregnadas de
muito amor, de muito carinho e de um
sentido elevado de proteção, que vão

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS
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favorecer aquele a quem amamos.
Você pode perguntar: E como se dá
esse favorecimento? Deus é o nosso
referencial maior, é o ponto mais alto
da nossa noção de Amor e Bondade, é
o ponto máximo de nosso sentimento,
de onde partem as energias mais
preciosas que podemos produzir pela
mente. Assim, quando pedimos a
Deus em favor de alguém,
imediatamente nos ligamos a essa
pessoa, onde ela estiver, e emitimos
vibrações superiores que abrem
espaço para que ela possa ser
favorecida. O nosso próprio
pensamento a favorece, mas, com
certeza, os Amigos da Espiritualidade
intervêm para ajudá-la. É claro que
essa ajuda não depende só de nossa
vontade, mas das condições de
receptividade que forem encontradas.
Por isso uns recebem mais que outros.
No caso de um Espírito, que já
reencarnou, ainda que  o tenhamos por
desencarnado, ele receberá da mesma
forma a nossa oração, porque a prece
dirigida em favor de alguém tem um
destino definido e especial. Não

importa onde o Espírito esteja e em
que condições ele esteja. É o nosso
sentimento que se liga a ele e o
sentimento em relação a alguém
especial é um elo personalíssimo, que
funciona no sentido de beneficiar essa
determinada pessoa. O mecanismo de
transmissão do pensamento não é
muito simples de entender, porque não
vemos o pensamento e não sabemos
como ele se comporta dentro das leis
da natureza. Mas o pensamento é
alguma coisa de real, de verdadeiro,
que se transmite e, freqüentemente,
nos atinge por via inconsciente, isto é,
sem que o percebamos. Portanto, é
fácil concluir que muitos dos Espíritos,
para quem oramos atualmente -
principalmente, familiares e parentes -
possam estar reencarnados. Mas isso
não impede que eles sejam
beneficiados com as nossas preces,
mesmo porque na natureza nada se
perde, tudo se aproveita, especialmente o
pensamento. Daí a importância da
oração e daí também porque Jesus
deu tanta importância à qualidade de
nosso sentimento quando oramos. 
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“(...) E eis que uma escada era posta na Terra, cujo topo
tocava nos Céus , e os anjos de Deus subiam e desciam por
ela”.

Gênesis, 28:12

Todo desnível entre dois planos pede
recursos de acesso para o trânsito:
rampa, escada, elevador, teleférico, etc...
Assim também o desnível espiritual.
Nesse passo temos nas Revelações os
degraus de acesso aos altiplanos
celestes.
A ascenção espiritual assemelha-se a
uma escadaria praticamente incomensurável
cuja base assenta-se na Terra e o topo
perde-se nas nuvens... Para galgá-la
faz-se necessário  força, trabalho,
persistência e fé no objetivo final sem
interrupções e distrações nos degraus
inferiores. À medida que subimos,
o panorama vai se engrandecendo,
vislumbrando mais longe e chegamos
mesmo  a ficar pasmos quando nos
conscientizamos de nossas anteriores
limitações, do apoucamento de nossa
compreensão e visão...
Estamos, no momento presente,
autorizados a ascender para o terceiro e
último nível que facultara a nossa
alforria espiritual da atual fase evolutiva.
Sem embargo, a todo momento,
estamos ainda sujeitos a “escorregões”
que podem remeter-nos, outra vez, para
os abismos existênciais perdidos no
lodaçal da ignorância e da preguiça.
Nosso primeiro degrau foi construído
por Moisés, ao trazer-nos as primeiras
mas ainda rústicas noções de justiça. O
segundo degrau foi construído pelo
próprio Cristo, e nesse nível já nos foi
possível vislumbrar o horizonte espiritual
que  então se descortinou às nossas
vistas, bem como também nos foram
entregues os instrumentais e os mapas
necessários para enfrentarmos o próximo

degrau construído por Allan Kardec
juntamente com os prepostos de Jesus:
o Espiritismo.
Outro referencial do movimento de
ascensão é o tempo. Ao que tudo indica,
a Humanidade terá aproximadamente
um milênio de prazo para percorrer cada
um desses três níveis. Levando-se em
conta que dois degraus já foram
vencidos, concluímos que temos
somente mil anos para concluir a
ascensão do último e definitivo lance da
fase evolutiva em que nos encontramos.
A alternativa para os que não lograrem a
ascensão dentro desse prazo será a
queda, outra vez, nos níveis mais baixos
para o recomeço difícil.
Cairbar Schutel vale-se de uma parábola
filosófica para fazer-nos compreender
melhor a questão da ascenção espiritual
e do momento evolutivo que  vivenciamos
presentemente:
“No meio de uma cadeia de montanhas
eleva-se um pico isolado, sobre o qual
se percebe confusamente um antigo
edifício. 
Um ousado viajante propõe-se alcançá-
lo. As ervas suspensas nos flancos dos
precipícios, um tronco carunchoso, uma
pedra movediça, tudo lhe serve de ponto
de apoio: salta, arrasta-se, esforça-se e,
finalmente, coberto de suor e fatigado,
chega ao desejado vértice. Aos seus
pés espraia-se toda a enorme cadeia de
montanhas e os mais belos horizontes
se abrem diante dele. O que só via em
parte, agora abrange e domina num
lance de vista... Embaixo, ao longe, vê
obstáculos contra os quais desfaleceram
seus primeiros esforços, e ri-se da sua
inexperiência; de pé comtempla os que
finalmente vencerão, e admira-se da
própria audácia.
Os companheiros, muito fracos para

ASCENSÃO ESPIRITUAL
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vencerem as dificuldades do caminho,
não o puderam seguir senão com a
vista, mas nesse dia ficara conhecido
um atalho, porque só visível esse
caminho, do alto da montanha. É por aí
que desce, então, o viajante que chegou
ao alto da montanha, e é por ai que ele
se coloca à frente dos companheiros
que ficaram no sopé do monte e lhes
diz: Segui-me! Ele os conduzirá sem
perigo e sem fadiga até o cimo, cuja
conquista tanto lhe custara.
Graças a ele a montanha já se tornou
acessível!
Todos os viajantes podem, do alto,
admirar o formoso edifício, os
panoramas sublimes, os magníficos
horizontes que dali se desdobram.

*
Eis a imagem da nossa ascensão às
gloriosas paragens da Imortalidade.
Os homems comuns caminham sem se
elevar ao vértice da montanha, poque
vão e voltam em delongas por caminhos
da horizontalidade material que não os
conduzem às alturas espirituais. Por
vezes elevam-se no meio do morro, mas
voltam atraídos aos planos inclinados,
porque não transitam pelo verdadeiro
caminho: o atalho que os conduziria
com segurança ao ápice da montanha.

*
Aclarando a parábola, vemos na cadeia
de montanhas a representação das
antigas religiões e no edifício antigo a
Revelação. As ervas suspensas nos
flancos são as virtudes que nos
conduzem ao amor a Deus e ao
próximo; o declive, que atira os homens
ao precipício, são as más paixões.
O viajante que subiu ao Cume é
Jesus, seguido de Seus mensageiros,
onde se destaca Allan Kardec, que

nos ensinou o Caminho para também
galgarmos o ápice.
Os companheiros que tentaram a
ascensão são todos os que atualmente
se esforçam por chegar a esse lugar,
mas que, outrora, presos à atração da
Terra e vencidos pelas dificuldades,
pararam na estrada, como muito bem
ficou representado na “Parábola do
Semeador” nos diversos terrenos em
que caiu a semente.
Todos os que estudam, pesquisam e
analisam estão caminhando...
Os Evangelhos nos aparecem
iluminados pelos fulgores do Espírito: a
morte perde o seu caráter fúnebre e a
Espiritualidade da Vida reflete-se em
nossas Almas, como as estrelas no
espelho d’àgua.
São dois mundos que se entrelaçam,
são dois planos de Vida que se mostram
solidários, um como complemento do
outro; são duas Humanidades que,
numa permuta de provas e de afetos, se
declaram solidárias; são, finalmente,
anjos que descem a auxiliar os outros
que, pelos seus esforços também se
tornarão anjos, porque trabalharão para
subir.
A ascensão espiritual é o resultado da
mesma Lei do Progresso material e da
evolução intelectual: tudo vibra, tudo se
harmoniza no Amor e na solicitude de
Deus para com todos os Seus filhos”.
Ninguém segue só nesta difícil
escalada. Deus está sempre atento, e
por isso, enviou-nos o Divino Zagal
Celeste que veio em busca das
tresmalhadas ovelhas para levá-las em
segurança ao Aprisco Divino. Sigamo-lo,
pois, na direção do Reino da Eterna Luz.

FONTE
BRASÍLIA ESPÍRITA, Maio/Junho 2004
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Assim falava-nos o Chico naquela noite,
em que mais uma vez tínhamos a felici-
dade de estar perto dele.
- Em 1987 estava me recuperando de uma
pneumonia muito forte, que me deixou
muitas seqüelas e diversas infecções do
trato renal. Comecei então, a pensar como
é que eu ia fazer para trabalhar. Nisso me
apareceu o espírito de Emmanuel e eu
disse:
- O senhor imagina que eu agora estou

com setenta e sete anos. Já me sinto muito
velho e desgatado pela própria idade física.
O senhor  acha que, apesar da idade, vou
poder continuar trabalhando mediunicamente
e em especial na tarefa do livro?
Ele, então, me respondeu:
- Eu considero você como uma pessoa

humana, a quem muito estimo, mas vamos
imaginar que você é um burro que envelhe-
ceu puxando a carroça de entrega de car-
tas com mensagens, em nome de nossa fé
em Jesus Cristo. Na condição do burro,
você está realmente em grande desgaste,
mas continuando o seu tratamento com os
remédios humanos, faremos também por
você o que pudermos, a fim de ajudá-lo.
Nesse ponto do diálogo, ele fez um interva-
lo e falou assim:
- Também devemos considerar que é mel-

hor trabalhar com um burro velho e doente
que já nos conhece o sistema de serviço,
do que colocar apressadamente conosco,
os amigos desencarnados, um burro muito
moço, equivalendo a um potro ainda bravo,
capaz de quebrar a nossa carroça e com-
plicar o serviço todo.

*
É verdade que Públio Lêntulus - nosso
querido Emmanuel - conheceu o após-
tolo Paulo, em Roma?
- A esse respeito você encontrará uma

mensagem dele num dos livros de nosso
amigo Clóvis Tavares.
Procurei e realmente encontrei no livro
“Amor e Sabedoria de Emmanuel”, página
21, 2a. edição, Editoa Calvário, uma men-
sagens psicografada pelo Chico, no dia 13
de março de 1940 e que transcrevo na

íntegra:
“ Lede as cartas de Paulo e meditai.
O convertido de Damasco foi o agricultor
humano que conseguiu aclimatar a flor div-
ina do Evangelho sobre o mundo. Muitas
vezes foi áspero. A terra não estava aman-
hada e, se em alguns pontos oferecia leiras
brandas e férteis, na maioria eram regiões
em espinheiras e pedregulhos. Paulo foi o
lidador de sol a sol. Seu fervoroso amor foi
a sua bússola divina. Sua paixão no
mundo, iluminada por sua dedicação ao
Cristo, tranformou-se na base onde deveria
brilhar para sempre a claridade do
Cristianismo.
Conheci-o, em Roma,  nos seus dias de tra-
balho mais rude e de provações mais acer-
bas. Vi-o uma vez unicamente, quando um
carro de Estado transportava o senador
Públis Lêntulus, ao longo da Porta Ápia,
mas foi o bastante para nunca mais
esquecê-lo. Um incidente fortuito levara os
cavalos a uma disparada perigosa, mas um
jovem cristão, atirando-se ao caminho largo,
conseguiu conjurar as ameaças. Avistamos,
então, um pequeno grupo, onde se encon-
trava a sua figura inesquecível. Trocamos
algumas palavras que me deram a conhecer
a sua inteireza de caráter e a grandeza de
sua fé.
O fato ocorria pouco depois da tragica des-
encarnação de Livía e eu trazia o espírito
atormentado. As palavras de Paulo eram
firmes e consoladoras. O grande convertido
não conhecia a úlcera que me sangrava no
coração, todavia, as suas expressões indi-
retas foram, imediatamente, ao fundo da
minh’alma, provocando um dilúvio de
emoções e de esclarecimentos.
Luzeiro da Fé viva, Paulo não pode ser olvi-
dado em tempo algum. Seu vulto humano é
o de todo homem sincero que se toque de
amor divino pelo Cordeiro de Deus. Lede-o
sempre e não vos arrependereis”.

(extraído de CHICO DE FRANCISCO de Adelino da Silveira (CEU).

Chico e Emmanuel
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