
capa_julho_ok.qxd  15/9/2004  13:47  Page 2



Chico, estão querendo separar a parte
científica, filosófica e religiosa da dout-
rina, dizendo que o Espiritismo não é
religião, isto é, estão querendo tirar
Jesus do Espiritismo. O que você acha
de tudo isso?
A resposta não se fez esperar:
- Se tirarmos Jesus do Espiritismo, vira
comédia. Se tirarmos religião do
Espiritismo, vira um negócio. A Doutina
Espírita é ciência, filosofia e religião. Se
tirarmos a religião, o que é que fica?
A filosofia humana, embora seja uma con-
versa sem fim, tem ajudado a clarear o
pensamento, mas não consola perante a
dor de um filho morto.
A ciência humana, embora seja uma per-
gunta infindável, está aí em nome de
Deus.
Antigamente tínhamos a varíola, mas
Deus, inspirando a inteligência humana,
nos deu a vacina e hoje a varíola está
quase eliminada da face da Terra.
Sofríamos com o problema da distância,
mas a bondade divina, inspirando a
cabeça dos cientistas, nos trouxe o motor.
hoje temos o barco, o carro, o avião supri-
mindo distâncias... o telefone aliviando
ansiedades... a televisão colocou o mundo
dentro de nossas casas...
Tínhamos medo da escuridão, mas a
Misericórdia Divina nos enviou a lâmpa-
da, através da criatividade humana.
A dor nos atormentava, mas a compaixão
divina nos enviou a anestesia.
Há, porém, uma coisa em que a ciência
não tem conseguido ajudar. Ela não tem
conseguido eliminar o ódio do coração
humano. Não há farmácias vendendo
remédios contra o egoísmo, o orgulho, a
vaidade, a inveja, o ciúme... Não
podemos pedir misericórdia a um com-
putador.

Jesus, porém, está na nossa vivência
diária, porquanto em nossas dificuldades
e provações, o primeiro nome de que nos
lembramos, capaz de nos proporcionar
alívio e reconforto, é Jesus.
De maneira que se tirarmos religião fica
um corpo sem coração, se tirarmos a
ciência fica um corpo sem cabeça e se
tirarmos a filosofia um corpo sem mem-
bros.

*
Caminhávamos durante a peregrinação,
quando uma senhora lhe fez o seguinte
pedido:
- Chico, fale alguma coisa que me recon-
forte. tenho sofrido muito com o meu mari-
do.
- Há muitos anos, começou ele, uma sen-
hora contou-me que seu marido a
procurou e disse:
- Eu queria lhe dizer que estou com um
caso. Trata-se de uma jovem. Não sei o
que há. Sei que gosto é de você, mas não
consigo desvencilhar dela. Vou ausentar-
me e quando me tornar digno de você
novamente, voltarei, se ainda me quiser.
A esposa prometeu pensar e no dia
seguinte lhe deu a resposta:
- Olha, o homem com quem eu mais que-
ria me casar era você; casamo-nos; sem-
pre sonhei ter uma casa, você me deu um
lar; meu maior sonho era ter um filho, você
me deu dois. Faça o que quiser, eu não
vou abandonar o meu lar e nem dizer
nada aos nossos filhos. Não há necessi-
dade de três sofrerem quando basta o
sofrimento de um. vou continuar honrando
nosso lar e, quando tudo passar, volte.
E o Chico acrescentou:
- Não preciso lhe dizer que o caso do mari-
do com a jovem terminou ali mesmo.

Aprendendo com Chico Xavier
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ESPIRITISMO”, Item 17

“Os mundos regeneradores servem
de transição entre os mundos de
expiação e os mundos felizes; a
alma que se arrepende neles
encontra a calma e o repouso,
acabando de se depurar. Sem
dúvida, nesses mundos, o homem
está ainda sujeito às leis que regem
a matéria; a Humanidade experimenta
as vossas sensações e os vossos
desejos, mas está livre das paixões
desordenadas, das quais sois
escravos; neles nada mais de
orgulho que faz calar o coração, de
inveja que o tortura, de ódio que o
sufoca; a palavra amor está escrita
sobre todas as frontes; uma
perfeita eqüidade regula as
relações sociais; todos se elevando
a Deus, e tentando ir a ele,
segundo suas leis”.
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“Quando problemas apareçam, não se
deixe arrastar nas labaredas da
angústia. Você pode ficar em paz. Para
isso, basta que você trabalhe e deixe
Deus decidir”.

Emmanuel
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A nossa petição pode parecer estranha: “compadece-te daqueles que mais amas”.
Entretanto, o apelo não pode ser outro naquilo que pretendemos dizer, porquanto, no Plano
Físico, não raro, externamos a capacidade afetiva com enorme peso de autoridade.

Compadece-te de teus pais no mundo.
Nem sempre pairam eles na altura espiritual que desejas. Doaram-te, no entanto, o corpo
em que vives. Protegeram-te carinhosamente na infância. E se não puderam sustentar a
harmonia recíproca ou se foram defrontados por lutas e conflitos que se viram incapazes
de sobrestar, ama-os, mesmo assim, fora de exigências e críticas, porque também eles se
acham a caminho do Entendimento Maior.

Compadece-te de teus filhos.
Se não conseguiram abraçar experiências semelhantes às tuas ou se não dispõem de
recursos para te concretizarem os planos de família é que carregam no mundo encargos
diferentes. Ama-os na estrutura espiritual com que te vieram aos braços, conforme as
induções das Leis Divinas e liberta-os de qualquer cativeiro afetivo, conquanto auxiliando-
os tanto quanto se te faça possível, para que se realizem nas tarefas que os trouxeram de
novo à existência.

Compadece-te dos familiares e dos amigos.
Embora te respeitem e te estimem, no curso de muitas ocasiões, encontram empeços e
tribulações que desconheces. E, em muitos casos, precisam de tua paz a fim de que se
entrosem no campo de determinadas obrigações.

Compadece-te dos corações queridos a que te vinculas.
Apesar do imenso afeto que te consagram, em certos lances da estrada humana, são eles
chamados a resgates e provas, por vezes difíceis, e de que nem sempre se desvencilham
senão com largas coberturas de trabalho e de tempo.

Amar é servir, compreender, auxiliar, abençoar, libertar...

Que o teu amor seja a paz e vida, alegria e esperança naqueles a quem ofertas dedicação
e carinho.
Não te permitas entravar os passos dos entes queridos com grilões psicológicos, porque
toda afeição possessiva é sinônimo de sofrimento.
Ama e obterás a benção do amor.
Compreende e colherás compreensão.
E se em teu devotamento surgirem crises de apreensão e medo, perante as lutas dos seres
amados, procura esquecer receios e inquietações, amparando a cada um, na fonte viva da
prece, a recordar, antes de tudo, que eles e nós pertencemos a Deus.

Emmanuel 
(Psicografia F. C. Xavier)

CONVERSA BREVE

COMPREENSÃO SEMPRE

2
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Ao tempo de Jesus era usado no Mar
da Galiléia o arrastão, uma forma de
pescaria.
Os pescadores preparavam redes
quadradas, bem grandes, que
permaneciam numa posição vertical
dentro d’água, mediante e utilização
de pesos e flutuadores. Eram
levadas pelos barcos e deixadas em
determinada localização. A partir dali
eram puxadas para a praia, por
cordas, colhendo todos os tipos de
peixes, suficientemente grandes para
ficarem presos em suas malhas.
Havia proibições de consumo, pela
lei judaica, como está na orientação
mosaica, em Levítico (11:12):

Tudo o que não tem barbatana nem
escama, nas águas, será para vós
abominável.

Juntamente com os peixes não
comestíveis de mau sabor, eram
jogados de volta no mar ou iam para
o lixo.

...

Jesus usa a imagem do arrastão
para transmitir um de seus
ensinamentos sobre o Reino do
Céus.

(...) é semelhante a uma rede
lançada ao mar, que apanha toda
espécie de peixes.
Quando está cheia, os pescadores a
retiram e, sentados na praia,
escolhem os bons para os cestos, e o
que não presta, deitam fora.
Assim será na consumação dos

séculos: virão os anjos e separarão
os maus dentre os justos, e os
lançarão na fornalha ardente, onde
haverá choro e ranger de dentes.

No aspecto físico, o Reino de Deus
abrange o Universo. O Criador está
em tudo e em todos .
No aspecto individual é uma
condição íntima, aquele momento de
iluminação em que nos integramos
plenamente na Vida, cidadãos do
Universo.
No aspecto coletivo seria a
instalação formada por Espíritos
iluminados.
Com o crescimento espiritual da
Humanidade amplia-se o contingente
dos que realizaram o Reino em seus
corações.
Hoje uma minoria.
Em alguns séculos, talvez, a maioria.
Acontecerá, então, o arrastão da
parábola.
Colhidos pelas malhas da Justiça,
aqueles que não se enquadrarem na
nova ordem serão jogados na
fornalha ardente...
Naturalmente, trata-se de um
simbolismo, uma imagem forte, que a
teologia medieval levou ao pé da
letra, concebendo a idéia do inferno
de fogo, onde as almas comprometidas
queimam sem se consumir, em
perenes sofrimentos.

...

O Espiritismo oferece idéia diferente.
Não estarão irremissivelmente
condenados os recalcitrantes. Serão
simplesmente degregados em

COMUNICAÇÃO

ANTES QUE VENHA O ARRASTÃO
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planetas inferiores, onde enfrentarão
dificuldades e dissabores, sob
orientação da mestra Dor, lá bem
mais severa.
Isso, somado às saudades da Terra e
dos afeiçoados que aqui ficarão,
quebrará a rebeldia, favorecendo sua
renovação.
Redimidos, ainda que isso exija o
concurso dos milênios, retornarão ao
nosso mundo.
Segundo Emmanuel, no livro A
Caminho da Luz, há alguns milênios
havia um planeta no sistema de
Capela, uma estrela, na constelação
do Cocheiro, cuja população atingira
um estágio de evolução que
permitiria a promoção daquele
planeta.
Deixaria de ser um mundo de
expiação e provas, como é a Terra,
cujos habitantes são orientados pelo
egoísmo, e passaria a mundo de
regeneração, com uma população
disposta a assumir a cidadania do
reino de Deus.
Ocorre que uma parcela da
população não estava sintonizada
com os novos rumos. Então, houve o
arrastão, envolvendo milhões de
recalcitrantes. A direção espiritual do
planeta os tranferiu para um mundo
de evolução primária.
Você pode imaginar qual seria, amigo
leitor?
Se pensou em nosso planeta,
acertou.
Os capelinos encarnaram no seio
das raças humanas, promovendo
desde logo cedo grandes transformações,
já que mentalmente eram muito
evoluídos, embora moralmente em
estágio semelhante ao dos
terrestres.

Os antropólogos espantam-se com a
civilização neolítica. Em algumas
centenas de anos grandes conquistas
foram obtidas - a domesticação dos
animais, a descoberta da agricultura,
a formação da escrita, a utilização de
metais, a vida urbana...
O Homem, que estava praticamente
na idade da pedra, repentinamente
se viu em meio a grandes
conquistas.
Foram iniciativas dos capelinos que
deram origem, inclusive, às grandes
civilizações, como a egípcia, a hindu,
a indo-européia e a hebraica.
Detalhe importante. Não estão bem
definidos para os antropólogos os
fatores que determinaram sua
extinção.
Mas, à luz do Espiritismo, é simples
explicar.
Na medida em que os degredados,
renovados e redimidos, retornaram
ao planeta de origem, as civilizações
que edificaram entraram em
decadência.
Imaginemos uma família rica e
abastada, que construa moderno
palacete numa favela. Depois de
alguns anos, o proprietário muda-se
e deixa o imóvel para os favelados.
Estes, sem condição para cuidar
adequadamente dele, deixam que se
deteriore, até transformar-se em
ruínas.
Foi o que aconteceu com aquelas
civilizações. Morreram porque o
homem terrestre não tinha
competência para preservá-las.

...

Algo semelhante ocorrerá com a
Terra, no grande arrastão.

COMUNICAÇÃO
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Seitas petencostais o anunciam para
breve, ainda neste século.
Proclamam seus arautos:
- Arrependam-se! Jesus está chegando!
O Espiritismo confirma que isso
acontecerá, não como uma
condenação eterna, mas como um
degredo transitório para aqueles que
não realizarem o reino em suas
almas.
Parece-me, amigo leitor, que não
ocorrerá em tempo breve. Fácil
entender a razão. No Sermão da
Montanha Jesus nos dá uma pista de
quem ficará, ao proclamar:

Bem aventurados os mansos, porque
herdarão a Terra.

Significa que ficarão aqueles que
houverem conquistado a mansuetude.
Se acontecesse agora, certamente,
nosso planeta seria transformado
num deserto, porquanto raras
pessoas efetuaram essa conquista.
Estamos tão longe da mansidão, em
face do caráter agressivo que
caracteriza o homem, orientado pelo
egoísmo, que o termo manso guarda
uma conotação pejorativa.
Chamar alguém de manso é xingá-lo,
equivalente a dizer que corre sangue
de barata em suas veias.
No entanto, é apenas alguém que
venceu a agressividade; que não
reage ao mal com o mal; que guarda
as raízes de sua estabilidade no
próprio íntimo.
Se bem observamos, verificaremos
que muitos males que conturbam as
relações humanas, em todos os
níveis, inspiram-se na agressividade,
sempre como propósito de favorecer

o interesse pessoal.

...

Podemos fazer um teste ligeiro, a fim
de verificar se estamos conquistando
a mansidão, habilitando-nos ao
Reino, ou se corremos perigo no
arrastão.

1 - Somos submetidos a uma
cirurgia e permanecemos acamados
por alguns dias.
a) Cultivamos a oração e a
serenidade, procurando não
incomodar ninguém, nem aumentar a
preocupação dos familiares.
b) Perturbamos a todos com gemidos
e reclamações, como se estivéssemos
sob tortura num leito de faquir, sobre
um colchão de pregos.

2 - Um conhecido passa por nós
sem cumprimentar.
a) Consideramos que não nos viu ou
estava distraído.
b) Ficamos possessos: - Pretensioso!
Julga que tem um rei na barriga!

3 - O cônjuge está meio quieto,
fechado, poucas palavras.
a) Imaginamos que deve estar
cansado, querendo um pouco de
sossego.
b) Estressamos e logo clamamos
que está querendo nos levar à
loucura com seu mutismo.

4 - No trânsito, um motorista
buzina atrás, assim que abre o
sinal.
a) Consideramos que deve estar com
pressa. Engatamos a primeira e

COMUNICAÇÃO
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seguimos em frente.
b) Castigamos o atrevido, demorando
para avançar. Se tornar a buzinar,
fazemos um sinal mal-criado,
mandando-o passar por cima.

5 - Cruzamos uma rua preferencial,
inadvertidamente. Um motorista,
cujo carro quase foi atingido, faz
gesto pejorativo, sugerindo
barbeiragem.
a) Admitimos que precisamos estar
mais atentos.
b) Gritamos a plenos pulmões,
recomendando-lhe que vá procurar
aquela senhora, que o pôs no mundo.

6 - O chefe nos adverte quanto a
uma falha.
a) Desculpamo-nos, com a
disposição de melhorar nosso
desempenho.
b) Mal contemos o desejo de pular
em seus pescoço, e, intimamente,
formulamos ardentes votos de que
ele vá para o diabo que o carregue.

7 - O subordinado comete uma
falha.
a) Tratamos de orientá-lo para uma
melhor condução do serviço.
b) Lembramos-lhe de que se não der
um jeito na sua atuação profissional
há dezenas de desempregados que
podem fazer o dobro do que faz, pela
metade do ordenado.

8 - Os vizinhos envolvem-se numa
discussão, pondo-se a gritar uns

com os outros.
a) Consideramos que devem estar
com algum problema e oramos por
eles.
b) Chamamos a polícia para dar um
jeito naqueles malucos.

9 - O filho vai mal na escola.
a) Dispomo-nos a acompanhá-lo nas
tarefas, ajudando-o.
b) Damos-lhe uma surra homérica,
prometendo fazer pior se voltar a tirar
notas baixas.

10 - Num grupo de trabalho, em
atividade religiosa, não aceitam
nossa sugestão.
a) Ficamos tranqüilos, considerando
que muitas cabeças pensam melhor
que uma só.
b) Reclamamos que é uma cambada
de pretensiosos que não deixa
espaço para ninguém, e nos
afastamos.

Se nossas respostas envolvem na
maioria a opção “a”, podemos ficar
tranqüilos. Estamos bem em nosso
aprendizado espiritual.
Se as respostas mais freqüentes
envolvem a opção “b”, há
deficiências comprometedoras.
É preciso cuidado, torcendo para que
não venha o arrastão antes de
vencermos os arrastamentos da
agressividade.

FONTE: Reformador, nº 2103

COMUNICAÇÃO
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SERVIÇO
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... JOÃO NASCIMENTO
O caso se passou com o filho, de 7 anos,
do Tenente do Estado Maior, Juvenal
Rodopiano Gonçalvez dos Santos,
morador do Rio de Janeiro.
A criança já estava desenganada por
proeminentes médicos, quando
aconselharam o pai a procurar o médium
João Nascimento. Administrados os
remédios obtidos por via mediúnica, o
menino, dentro de poucos dias estava
curado!
O fato extraordinário ligado a esta cura
verificou-se posteriormente.
O tenente Juvenal levou seu filho para
apresentá-lo ao médium. Este
proporcionou ao ex-enfemo mais um
medicamento para tonificá-lo. À saída, o
menino pergunta ao pai quem era o
senhor de preto que sentara junto ao
Nascimento. O pai responde não ter
visto ninguém. A criança volta a afirmar a
presença do tal senhor, asseverando
que ele até os acompanhara até à porta.
O tenente Juvenal Rodopiano vai, no dia
seguinte, à casa do médium Nascimento
e lhe conta essas coisas. Pela descrição
do menino, fica tudo esclarecido: o tal
homem vestido de preto era o espírito do
Dr. Francisco de Menezes Dias da Cruz,
que assinava as receitas recebidas por
Nascimento.

... ANTÔNIO LUIS SAYÃO
Damos a seguir, pela própria pena de
Sayão, a narração que ele fêz sobre a
sua conversão ao Espiritismo, e que foi
publicada em Reformador de Junho de
1891.

“Meu caro irmão:

Vós me pedistes e eu vos prometi a
narração de qualquer fato escrupulosamente
verdadeiro que se tenha dado comigo,

para que o meu testemunho sirva de
garantia à verdade da Doutrina Espírita,
para convencer os incrédulos por
ignorância ou por sistema.

Corria o ano de 1878, para mim triste,
cheio de aflições e amarguras, que só
me dava lenitivo o verter das lágrimas.
Eu não cessava de implorar a
misericórdia divina, crença que ao
despertar da razão achei implantada em
meu Ser. Ao mesmo tempo, aprontava-
me para, logo depois do dia fatal, que
esperava, retirar-me para a Europa com
meu filho, então de treze anos de idade,
em busca de resignação. os sofrimentos
de minha mulher, que, mais ou menos,
datavam de seis anos, haviam-se
agravado ao ponto de seu médico
assistente afirmar-me que o termo fatal
se aproximava - Igual juízo e prognóstico
fez o meu íntimo amigo Dr. Geraldo
Motta.
Imagina-se o estado de meu pobre
espírito, passando noites inteiras a velar
à cabeceira da mulher a quem idolatro,
cheio de apreensões - No dia 11 de
setembro daquele mesmo ano em que,
exausto de forças, transido de amarguras,
procurava respirar o ar da manhã na
Praça da Constituição, encontrei-me
com o Sr. Cândido de Mendonça,
empregado no Foro, que penalizado de
me ver chorando, aconselhou-me que
procurasse um meu colega, que, na
travessa do Ouvidor,oferecia remédios
homeopáticos para as moléstias
consideradas incuráveis, com resultados
espantosos. Agradecendo-lhe a parte
que tomava na minha dor, respondi-lhe
que não podia submeter minha mulher
ao tratamento de um homem distinto, é
verdade, como o conhecia, porém
estranho completamente à ciência
médica, quando eu tinha os recursos

SÉRIE ACONTECEU COM...
(5ª PARTE)
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SERVIÇO
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que me podiam oferecer notabilidades
que já a tinham desenganado. O Sr.
Cândido de Mendonça, como um
enviado da Providência, insistiu com um
interesse que me surpreendeu, dizendo-
me afinal que, se nos casos
desesperados e desenganados pelos
homens da ciência, era descupável
darmos os remédios de um sertanejo
ignorante, quanto mais tratando de um
homem conhecido, notável e já afamado
por curas em casos idênticos; pedido-me
que pelo menos me certificasse dessa
verdade para justificação do que me
referia.

Pois bem, no dia seguinte (12 de
setembro), às onze horas da manhã,
compareci à travessa do Ouvidor, onde
encontrei aquele colega e mais alguns
que o ajudaram, havendo grande
número  de pessoas, umas recebendo
remédios, outros à espera de sua vez,
todos alegres e contentes, referindo os
milagres das aplicações que fazia com
caridade evangélica o homem assaz
conhecido, por ser um literato distinto,
titulado com carta de Bacharel em
Direito, porém completa e absolutamente
estranho à ciência médica.

Esse espetáculo, preciso confessar,
porque é meu propósito dizer toda a
verdade, edificou-me no meu espírito,
aniquilado então, com tais proporções,
que o sorriso de mofa e de crença
tornou-se-me em uma contemplação
mística, que só pode ter um espírito de
fé, em um Templo de Caridade,
presidido por um Ente divino.
Ao tocar a minha vez, eu disse que ia
procurar remédios para minha mulher.
Respondeu-se-me que só se davam
remédios aos pobres, e a esses mesmos
quando desenganados por moléstias
julgadas incuráveis.

Insisti, pedindo que se valesse por
caridade, porque minha mulher estava
desenganada, certificando-lhes que era
essa a última esperança, e sem que me
deixassem referir a moléstia de que
sofria minha mulher, tendo-se-me pedido
só o seu nome, eu vi deitar em dois
vidros, cheios de água, algumas gotas
de tintura homeopática, que me foram
entregues para dar à enferma.
Ainda me revoltei, a principio, pelo fato
de  não se querer averiguar dos
sofrimentos e  nem ao menos indagar do
diagnóstico, mas era com efeito a minha
última esperança e fui portador desse
presente do Céu, que, ao ser administrado
à enferma, deu-lhe logo alívios
extraordinários e, depois de alguns anos
de aplicações emanadas da mesma
fonte, obteve como resultado a vida e a
saúde que até hoje desfruta; até hoje, há
doze anos!
Diante de fato tão extraordinário e tão
real, fato corroborado por muitíssimos
outros que fui presenciando dia a dia,
tomei o firme propósito de só formar
juízo depois de estudo sério e refletido.
E assim que tratei de estudar com os
livros do Mestre, e com muitos outros, a
Revelação da Revelação.
E assim, meu irmão, para não abusar
por mais tempo da vossa benevolência,
finalizo esta já tão extensa carta,
asseverando-vos que dessa época em
diante, convencido da verdade da Santa
Doutrina Espírita, professo-a por
convicção feita pelo meu estudo e pela
minha experiência de doze anos, sem
me embaraçar o juízo que de mim possa
fazer este ou aquele sábio. Não longe
vem o tempo de, confirmação de tudo
que se nos disse e de tudo que se nos
mostrou a respeito da sagrada Doutrina
do Justo: e bem-aventurado os que na
hora suprema tiverem o Cristo em seu
coração, porque esses verão a luz em
todo o seu explendor.
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De vosso humilde irmão,
o advogado ANTÔNIO LUIZ SAYÃO.

... DOMINGOS FILGUEIRAS
Domingos Filgueiras voltou ao plano
material com a missão árdua, mas bela,
de beneficiar a saúde orgânica do
próximo através da mediunidade,
indiretamente concorrendo para o
despertamento espiritual de muitos.
Seus serviços de médium curador,
receitista, como intermediário do Espírito
do Dr. Francisco de Menezes Dias da
Cruz, que fora professor cated´ratico na
Faculdade de Medicina e que desencarnou
em 1878, iniciou-os em 1886, prestando-
os interruptamente até o fim de sua
existência.
A princípio, apenas alguns consulentes
paupérrimos o procuram mas as curas
conseguidas são tão extraordinárias que
o nome do médium rapidamente se
propala de boca em boca, e em pouco
tempo, o humilde medianeiro de Alto se
vê quase que perseguido por multidões
de todas as classes socias, em todos os
cantos em que aparecia, até mesmo no
seu lar.
E com que carinho e solicitude a todos
atendia! Como se lhe iluminava o rosto
de um largo sorriso de bondade e
satisfação todas as vezes que um
doente grave desenganado pelos
médicos lhe era confiado, e que de seu
amoroso mentor recebia animadores
prognósticos! Ele compreendia que todo
triunfo em tal sentido conquistado era
um triunfo não para ele, modesto e
obscuro, de si mesmo nada podendo,
mas para a Doutrina, que amava com
enternecido carinho.
Quantas vezes foi visto a chorar de
ternura e de reconhecimento pelo êxito
de uma cura dificílima! Regozijava-se
com as curas, como vitórias palpáveis
para o Espiritismo, de quem era apóstolo

fiel, e também por todos os seus
doentes, cujas dores aliviadas eram
também alívio para a sua própria alma.
Diariamente, como era seu costume,
levantava-se às cinco da manhã e já a
essa hora, o pequeno jardim de sua
residência recebia os primeiros
necessitados que vinham pedir receitas,
antes de o médium sair para o seu
trabalho na Alfândega.
Conta-se que por intermédio do
Marechal Bittencourt, o então Presidente
da República, Prudente de Morais foi
consulente de Filgueiras. O fato passou-
se desta maneira:
O Dr. Prudente de Morais achava-se
muito doente, em tratamento, quando
num certo dia, o enfermo piora
sensivelmente, assustando os familiares
e, quando correm em busca do seu
médico, sabem que este se encontrava
no momento em viagem a Petrópolis.
O Marechal Carlos Bittencourt, grande
amigo do Presidente, enquanto envia um
mensageiro à procura do Dr. Murtinho,
vai aflito, no encalço do médium
Filgueiras, já dele conhecido e lhe pede
uma receita urgênte, em vista da
gravidade do caso.
Os remédios prescritos foram imediatamente
ministrados ao doente.
Só muitas horas depois chega o médico
preocupadíssimo com as alarmantes
notícias, e vai varando os quartos até
chegar junto ao enfermo. Após examiná-lo,
declarou sorrindo que tudo lhe parecia
normal, ao mesmo tempo que numa  folha
de papel receitava dois produtos
homeopáticos. O assombro de tudo
ocorreu aí: os medicamentos eram
EXATAMENTE os mesmos que o Espírito
o Dr. Dias da Cruz transmitira a Filgueiras,
horas antes!

FONTE: Caso 1 e 3, do livro “GRANDES ESPÍRITAS DO
BRASIL”, de Zeus Wantuic, FEB

SERVIÇO
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O espírito André Luiz, via psicográfica,
transmitiu-nos valiosos e inúmeros
ensinamentos que confirmam as realidades
do corpo espiritual, das consequências
danosas do mau uso do livre-arbítrio em
decorrência do rigor da Lei de Causa e Efeito,
e dos comprometimentos futuros ante a
necessidade da Reencarnação.
Por isso, passo, a seguir, a sintetizá-lo e a
analisá-los para que possamos incorporá-los
em nossa consciência e em nova vida diária,
evitando atitudes doentias e buscando a
preservação da saúde e da felicidade.
O PERISPÍRITO INFLUI NO ESTADO DO
CORPO FÍSICO. O corpo físico espelha a
situação do perispírito. Este, por sua vez,
reflete o mundo interior e mental da alma.
Assim, tanto as doenças, como as curas e a
saúde podem surgir no corpo físico como
decorrência de alterações nos estados da
alma e do perispírito.
“As melhoras adquiridas pela organização
perispirítica serão apressadamente
assimiladas pelas células do equipamento
fisiológico.” (F.C Xavier/Ação e Reação. Cap.
13). “De modo geral, porém, a etiologia das
moléstias perduráveis, que afligem o corpo
físico e o dilaceram, guardam no corpo
espiritual as suas causas profundas.” (F.C
Xavier e Waldo Vieira/Evolução em Dois
Mundos, Cap. XIX).
MUITAS DOENÇAS RESTRINGEM, DE
FORMAS BENÉFICAS, A LIBERDADE DE
AÇÃO DO ESPÍRITO INCONSEQÜENTE.
Assim, muitos corpos físicos disformes e
doentes servem de prisão para espíritos
perigosos, ainda vinculados ao mal.
“... ante a perquirição da ciência terrestre
vulgar, Sabino será o idiota paralítico, surdo e
mudo de nascença... Para nós, no entanto, é
um prisioneiro ainda perigoso, engaiolado
nos ossos físicos, de cuja tessitura, por
agora, não tem qualquer noção, tal egoísmo
que ainda lhe turva a alma, em processo de
incontrolável hipertrofia...” (Ação e Reação,
Cap. 13).
OS DESVIOS NAS FUNÇÕES SEXUAIS
SUBLIMES CAUSAM DESEQUILÍBRIOS
PROFUNDOS NOS CORPOS DA ALMA. O
desvirtuamento das faculdades genésicas
acarreta grandes desequilíbrios interiores,
afetando doentiamente o corpo espiritual,

comprometendo a saúde do novo corpo físico
na próxima reencarnação.
“... os delinqüentes do sexo, que operaram o
homicídio, o infanticídio, a loucura, o suicídio,
a falência e o esmagamento dos outros,
voltam à carne, sob o impacto das vibrações
desequilibrantes que puseram em ação
contra si próprios, e são, muitas vezes, as
vitímas da mutilação congênita, da alienação
mental, da paralisia, da senilidade precoce,
da obsessão enquistada, do câncer infantil,
das enfermidades nervosas de variada
espécie, dos processos patogênicos
inabordáveis e de todo um cortejo de males,
decorrentes do trauma perispirítico que,
provocando desajustes nos tecidos sutis da
alma, exige longos e complicados serviços de
reparação a se exteriorizarem com o nome de
inquietação, agústia, doença, provocação,
desventura, idiotia, sofrimento e miséria.”
(Ação e reação, Cap. 15).
O ABORTO ACARRETA MALES SÉRIOS
PARA O ESPÍRITO CRIMINOSO. A prática do
aborto criminoso determina conseqüências
físicas e morais danosas, exigindo amargas
reparações.
“Arrancar uma criança ao materno seio é
infanticídio confesso. A mulher que o promove
ou que venha a coonestar semelhante delito
é constrangida, por leis irrevogáveis, a sofrer
alterações deprimentes no centro genésico
de sua alma, predispondo-se geralmente a
dolorosas enfermidades, quais sejam a
metrite, o vaginismo, a metralgia, o enfarte
uterino, a tumoração cancerosa, flagelos
esses com as quais, muita vez, desencarna,
demandando o Além para responder, perante
a Justiça Divina, pelo crime praticado. (...)
A mulher que corrompeu voluntariamente o
seu centro genésico receberá de futuro almas
que  viciaram a forma que lhes é peculiar, e
será mãe de criminosos e suicidas, no campo
da reencarnação, regenerando as energias
sutis do perispírito, através do sacrifício
nobilitante com que se devotará aos folhos
torturados de sua carne, aprendendo a orar, a
servir com nobreza e a mentalidade a
maternidade pura e sadia, que acabará
reconquistando ao preço de sofrimento e
trabalho justos...” (Ação e Reação, Cap. 15).
“Impermeável às sugestões da própria alma,
provocou o aborto com rebeldia e violência.

REALIDADES DA VIDA
GEZIEL ANDRADE
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Essa frustração foi a brecha que favoreceu
mais ampla influência do adversário inisível
no círculo conjugal.” (F.C. Xavier/ Nos
Domínios da Mediunidade, Cap. 10).
O ALCOOLISMO, A TOXICOMANIA E A
GULA FAZEM SUGIR DOENÇAS GRAVES E
PROCESSOS OBSESSIVOS. Os vícios
representados pela ingestão de alimentos em
excesso ou de produtos impróprios à saúde,
determinam efeitos nefastos para o espírito.
“Aqueles que por vezes diversas perderam
vastas oportunidades de trabalho na Terra,
pela ingestão sistemática de elementos
corrosivos, como sejam o álcool e outros
venenos das forças orgânicas, tanto quanto
os inveterados cultores da gula, quase
sempre atravessam as águas da morte como
suicidas indiretos e, despertando para a obra
de reajuste que lhes é indispensável,
imploram o regresso à carne em corpos
desde a infância inclinados à estenose do
piloro, à ulceração gástrica, ao desequilíbrio
do pâncreas, à colite e às multiplas
enfermidades do intestino que lhes impõem
torturas sistemáticas, embora suportáveis, de
curso da existência inteira. “ (Ação e Reação,
Cap. 19). “Observando os beberrões, cujas
taças eram partilhadas pelos sócios que lhes
eram invisíveis, Hilário recordou: (...) Aqui,
vemos Entidades viciosas valendo-se de
pessoas que com elas se afinam numa
perfeita comunhão de forças inferiores... (Nos
Domínios da Mediúnidade, Cap. 15).
OS PERIGOS DAS DESVIRTUDES, DA
CÓLERA E DOS DESCONTROLES
MENTAIS EMOCIONAIS DEVEM SER
CORRETAMENTE AVALIADOS. É
imprescindível atentarmos para os efeitos da
falta de virtudes nos atos, dos desequilíbrios
nas emoções, nos sentimentos e nos
pensamentos por influirem em nossa saúde.
“Orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça
e crueldade são vícios da mente, gerando
perturbações e doenças em seus
instrumentos de expressão.” (F.C.Xavier/
Entre a Terra e o Céu, Cap. 21).. “Temos
milhões de pessoas irascíveis que, pelo
hábito de se encolerizarem facilmente, viciam
os centros nervosos fundamentais pelos
excessos da mente sem disciplina,
convertendo-se em portadores do “pequeno
mal”, em dementes precoces, em
neurastênicos de tipos diversos ou em

doenças de franja epilépticas, que andam por
aí, submetidos à hipoglicemia insulínica ou ao
matrezol;” (No Mundo Maior, Cap. 8).
O MAU USO DAS FACULDADES E DAS
POSSIBILIDADES MENTAIS ORGÂNICAS
IMPLICA EM EFEITOS DANOSOS PARA A
SAÚDE. O uso, para o mal, os vícios e para a
criminalidade, da inteligência e das
faculdades intelectuais; da beleza e dos dotes
físicos; dos olhos, dos ouvidos e da fala; da
sexualidade e das faculdades artísticas
implicam, para a próxima reencarnação, em
lesões e formas orgânicas deficientes e
paralíticas, além de inibições e deficiência
que impeçam reincidências.
“A cegueira, a mudez, a idiota, a surdez, a
paralisia, o câncer, a lepra,a epilepsia, o
diabete, o pênfigo, a loucura e todo o
conjunto das moléstias dificilmente curáveis
significam sanções instituídas pela
Misericórdia Divina, portas a dentro da
Justiça Universal, atendendo-nos aos
próprios rogos, para que não venhamos a
perder as bençãos eternas do espírito a troco
de lamentáveis ilusões humanas.” (Ação e
Reação, Cap. 19).
MUITAS DOENÇAS SÃO PREVENTIVAS,
PREPARATÓRIAS PARA SITUAÇÕES
FUTURAS OU PROCESSOS DE CURA.
Muitas enfermidades são determinadas pelo
plano espiritual para evitar nossa queda no
mal ou para preparar-nos para melhor
enfrentarmos situações inevitáveis no futuro,
ou para obtermos a cura pela provação.
“... pela intercessão de amigos devotados à
nossa felicidade e à nossa vitória, recebemos
a benção de prolongadas e dolorosas
enfermidades no envoltório físico, seja para
evitar-nos a queda no abismo da
criminalidade, seja, mais freqüentemente,
para o serviço preparatório da
desencarnação, a fim de que não sejamos
colhidos por supresas arrasadoras, na
transição da morte. O enfarte, a trombose, a
hemiplegia, o câncer penosamente suportado,
a senilidade prematura e outras calamidades
da vida orgânica constituem, por vezes,
dores-auxílio, para que a alma se recupere de
certos enganos em que haja incorrido na
existência do corpo denso, habilitando-se,
através de longas reflexões e benéficas
disciplinas, para o ingresso respeitável na
Vida Espiritual.” (Ação e Reação, Cap. 19).
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“Temos, por exemplo, o mongolismo, a
hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a
epilepsia secundária, o idiotismo, o aleijão de
nascença e muitos outros recursos,
angustiosos embora, mas necessários, que
podem funcionar, em benefício da mente
desequilibrada, desde o berço, em plena fase
infantil. Na maioria das vezes, semelhantes
processos de cura prodigalizam bons
resultados pelas provações obrigatórias que
oferecem...” (Nos Domínios da Mediunidade,
Cap. 15).
O REMORSO E O ARREPENDIMENTO
LEVAM A DESEQUILÍBRIOS DOENTIOS. Os
problemas de consciência, decorrentes das
más atitudes praticadas, desequilibram
profundamente o mundo íntimo; geram
lesões, disturbios e mutilações no corpo
espiritual, e determinadas doenças e
sofrimentos físicos no futuro. Por isso, é
indispensável a consciência do dever
retamente cumprido.
“Tendo sofrido, por longo tempo, o trauma
perispirítico do remorso, por haver incendiado
o corpo do próprio pai, nutriu em si mesmo
estranhas labaredas mentais que, como ja
lhes disse, o castigaram intensamente além-
túmulo... Renasceu, por isso, com a epiderme
atormentada por vibrações calcinantes que,
desde cedo, se lhe expressaram na nova
forma física por eczema de mau caráter...”
(Ação e Reação, Cap. 16). “Conservando no
imo dalma a lembrança da vítima, através da
percussão mental do arrependimento sobre
os centros perispiríticos, enlouqueceu de dor,
vagueando por vários lustros, em tenebrosas
paisagens, até que, recolhido à nossa
instituição, foi convenientemente tratado para
o reajuste preciso. Não ostante recuperado,
porém, as reminiscências do crime
absorviam-lhe o espírito de tal sorte que, para
o retorno à marcha evolutiva normal, implorou
o regresso à carne, a fim de experimentar a
mesma vergonha a mesma penúria e as
mesmas provas por ele infligidas ao irmão
indefeso, pacificando, desse modo, a
consciência intranqüila. (...) tornou ao campo
físico, carregando na própria alma  os
desequilíbrios que assimilou além do
sepulcro, com os quais renasceu alienado
mental...”(Ação e Reação, Cap. 17). “Em
existências passadas, errou em múltiplos
modos, e o remorso, imperiosa força a

serviço da Divina Lei, guardou-lhe a
consciência, qual sentinela vigilante,
entregando-o aos seus inimigos nos planos
inferiores e conduzindo-o à colheita de
espinhos que semeara, logo após a perda do
vaso físico, num dos seus períodos mais
intensos de queda espiritual. (...) Desarranjou
os centros perispirituais, enfermando-os para
muito tempo.”(F.C. Xavier/ No Mundo Maior,
Cap. 8) “... o remorso provoca distonias
diversas em nossas forças recônditas,
desarticulando as sinergias do corpo
espiritual, criando predisposições mórbidas
para essa ou aquela enfermidade, entendendo-
se, ainda, que essas desarmonias são,
algumas vezes, singularmente agravadas
pelo assédio vindicativo dos seres a quem
ferimos, quando imanizamos a nós em
processos de obsessão.” (Evolução em Dois
Mundos, Cap. XIX).
SOMOS OS CONTRUTORES DOS
PRÓPRIOS DESTINOS. Com o livre-arbítrio,
regido pela Lei de Causa e Efeito, e com a
Reencarnação, concretizada com base nos
registros do perispírito, determinamos-nos
um destino sadio e feliz ou doente e cheio de
sofrimentos. Daí a importância de sempre
trillharmos as sendas so bem.
“Nossas assertivas não excluem, decerto, a
necessidade da assepsia e da higiene, da
medicação e do cuidado preciso, no
tratamento dos enfermos de qualquer
procedência. Desejamos simplesmente
acentuar que a alma ressurge no equipamento
físico transportando consigo as próprias
falhas a se lhe refletirem na veste canal,
como zonas favoráveis à eclosão de
determinadas moléstias, oferecendo campo
propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos
e bactérias inúmeros, capazes de conduzi-la
aos mais graves padecimentos, de acordo
com os débitos que haja contraído, mas
também carreia consigo as faculdades de
criar no próprio cosmo orgânico todas as
espécies de anticorpos, imunizando-se contra
as exigências da carne, faculdades essas que
pode ampliar consideravelmente pela oração,
pelas disciplinas retificadoras  a que se
afeiçoe, pela resistência mental ou pelo
serviço ao próximo com que atrai preciosos
recursos em seu favor.” (Ação e Reação, Cap. 19).

FONTE: Andrade, Jeziel; “DOENÇAS, CURAS E SAÚDE À LUZ
DO ESPIRITISMO”, ed. EME
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Não devemos encarar o Centro Espírita como
sendo apenas mais uma casa de orações dentre
tantas que já existem pelo mundo religioso de hoje
em dia!
É ele uma casa de orações, sim, porque em seu
recinto o Espírito se eleva até Deus, erguendo ao
Criador os seus pensamentos e o seu coração. A
prece é sempre agradável ao Pai Celestial, quando
ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para
o Criador. Os homens reunidos por uma comunhão
de bons pensamentos e de sentimentos puros têm
muito mais força para atrair os bons Espíritos e aí,
sem dúvida alguma, o coração aflito é beneficiado
mercê da misericórdia divina, através do socorro
amoroso dos amigos da Espiritualidade, mediante
a recepção do passe, da obtenção de receitas
mediúnicas, do uso da água fluidificada, até
mesmo das curas espirituais.
Então - o Centro Espírita é também uma casa de
orações. 
Mas não há-de ser apenas isso e nada mais.
Há-de ser também um hospital... Uma escola... E
uma oficina...
Hospital ele é, talvez não no sentido material da
palavra, mas em seu aspecto espiritual. Pois as
dores da Alma, os dramas da consciência, os
problemas emocionais, as carências afetivas, as
angústias do coração são bem mais crusciantes do
que as mazelas que atingem o corpo somático.
Quantos buscam o Centro Espírita ávidos de
tranqüilidade para os seus corações em
desassossego, diante da desencarnação
inesperada de um ente querido! Ou então, porque
estão sentindo os efeitos massacrantes de um
remorso profundo! Ou ainda, porque estão
vertendo o amargo pranto de uma grande
desilusão!
Quantos procuram no recolhimento da Casa
Espírita o refrigério para sua Alma, sofrida no lar,
diante de parentes difíceis, problemáticos,
irritadiços e odientos!
Quantos batem às portas da Casa Espírita naquela
sede de paz à maneira do viandante do deserto,
que vai anelante procurando daqui e dali o
refrescante oásis na secura do tórrido ambiente
em derredor!
O Centro Espírita há-de ser também uma escola.
Não escola no sentido tradicional de
estabelecimento de ensino, administrando noções
de ciência, rudimentos de letras, coisas assim. Mas
escola para análise das Leis que regem a vida.
Escola para a meditação acerca dos postulados
das obras espíritas. Escola para a vivência dos
ensinamentos de Jesus.
Escola onde todos nós somos alunos - o único

Mestre é Jesus!
Escola onde quem sabe um pouco mais está na
obrigação de distribuir do que tem e do que se
sabe com os demais companheiros de romagem
terrena.
Educandário da Alma, que educa os sentimentos.
Que burila as emoções. Que amplia os horizontes.
Que aprofunda os conhecimentos relativos ao
porquê das lutas que enfrentamos, das dores que
sofremos, das lágrimas que vertemos, das
dificuldades que faceamos.
Educandário que disciplina inclusive o
mediunismo, transformando-o em mediunidade
gloriosa, encarada e vivida como ferramenta útil de
trabalho cristão, no consolo e na orientação tanto
de encarnados como de desencarnados.
O Centro Espírita é, pois, uma escola. E não só
escola. Mas também uma oficina. Oficina de labor
fraternal. De trabalho para  o Bem comum. De
atividades conjugadas em construção de uma
Humanidade mais feliz!
Labora em equívoco quem supõe apenas
trabalhe num Centro Espírita aquele que seja
médium. Sem dúvida, o médium que empresta
seus inestimáveis serviços à Casa Espírita, está
trabalhando na seara do Cristo, desde que se
coloque na posição de intérprete fiel dos amorosos
mensageiros do Grande Além. Todavia, há
atividades outras no movimento espirita nacional
que independem das faculdades medianímicas; e
são de igual maneira atividades importantes,
necessárias, inadiáveis...
Vejamos exemplos mais claros.
Há atividades adminsitrativas de cujo
desempenho depende de uma boa condução dos
trabalhos de instituição. Para executá-las, há uma
diretoria, com presidente, secretário, tesoureiro,
etc. Ora, do perfeito desempenho de suas
atribuições, resulta a regularidade dos horários,
a execução dos programas traçados, a
manutenção dos serviços de assistência social aos
necessitados, o cumprimento das obrigações
legais do Centro, como pessoas jurídica, junto às
autoridades constituídas, enfim, o Centro Espírita
cumpre com suas obrigações e deveres sociais no
contexto da comunidade em que está inserido.
E o simples fato de não pertencermos
pessoalmente à diretoria não nos impede de
emprestar também aí a nossa colaboração, dentro
de nossas possibilidades e habilidades, para que o
Centro possa cumprir com o seu programa a frente
de encarnados e de desencarnados a que se
propõe a servir.
Há atividades doutrinárias como a realização de
sessões de estudos, de aulas sobre mediunidade

O CENTRO ESPÍRITA
CELSO MARTINS
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(nos cursos de educação mediúnica), como as
reuniões de evangelização infantil e preparação
dos jovens para a vida, como a realização de
semanas espíritas, as tardes fraternas, as
solenidades em homenagem a Kardec, a Bezerra
de Menezes, ao LIVRO DOS ESPÍRITOS (18 de
abril)... São atividades através das quais se difunde
o Espiritismo, podendo tal trabalho ser
complementado com a venda de livros, a
instalação de Clube do Livro, a edição de jornais, a
representação de periódicos com a cobrança de
assinatura e obtenção de novos assinantes, etc.
Ainda existem as atividades assistenciais com a
distribuição de vestes, de remédios, de
mantimentos, de calçados,a famílias carentes.
Neste particular, a família espírita do Brasil dá
admiráveis exemplos de beneficiência com farta
rede de hospitais, de gabinetes médico-dentários,
de escolas de alfabetização, de lares-asilo, de
albergues noturnos, dando o pão do corpo e o pão
da Alma a criaturas de ambos os sexos e de todas
as idades.
Não esquecer, no entanto, de estruturar tais
atividades de modo que tenham elas auto-
suficiência; quer dizer, sejam todas dotadas de
uma infra-estrutura financeira que as mantenha e
não venham a depender das verbas oficiais. Em
muitos casos (lamentáveis, diga-se de passagem)
há até a ingerência indébita de políticos que
querem obter vantagens pessoais às custas do
Espiritismo, levando os dirigentes da Casa
Espiritista a envolvimentos perfeitamente dispensáveis.
Por fim, há as atividades mediúnicas, as únicas
capazes de aliviar dores para as quais a Medicina
oficial não raro se vê praticamente ineficaz,
impotente, como é caso específico das obsessões,
só passíveis de cura (ou pelo menos de alívio)
mediante os recursos da terapêutica espiritual.
Pois bem, para que tudo isso seja realizado com
segurança, e alcance o êxito desejado por todos,
dois aspectos não devem ser esquecidos.
Vejamos:
O primeiro diz respeito à necessidade de que o
trabalho seja feito em regime de equipe. Nada de
ficar um só indivíduo enfeixando nas mãos todo o
poder decisório!
Que a presença de um líder é importante, é um
ponto pacífico. Não se discute seu poder de
congregar forças, de somar esforços, de coordenar
elementos. Mas nem por isso o líder irá abraçar o
mundo com as pernas, como se diz na linguagem
comum. Quero dizer, ele agirá de tal modo que
dará liberdade de iniciativa a seus companheiros
para que estes produzam dentro de suas
possibilidades. Só assim o rendimento será maior:
não se sobrecarrega a ninguém e todos têm

oportunidade de dar o seu quinhão de boa-
vontade. E para que isso seja realidade, cada
elemento se revista do espírito de humildade no
sereno propósito de trabalhar e de servir.
Então, O Centro Espírita funciona, sim, como um
hospital, lembrando bem aquele ninho
agasalhador amparando a ave que foge,
espavorida, da fúria do temporal. Ali aparece a
figura de Jesus, a repetir mansamente aquelas
frases milenares:
- Vinde a mim, ó vós que sofreis, que estais
cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei.
Aprendei de mim que sou manso. Tomai sobre
vós o meu jugo que é suave e leve...
Neste aspecto, quantos casais se reconciliaram!
Quantos jovens se reajustaram com a vida!
Quantos companheiros não desistiram das idéias
de suicídio! Só porque encontraram no Centro
Espírita uma palavra de consolo e de orientação!...
E se isto se dá em relação aos homens, outro
também ocorre relativamente aos Espíritos
sofredores. Até ali sempre acorrem em grupos
sedentos de paz, famintos de sossego,
encontrando aí repouso para suas almas
doloridas!...
O segundo aspecto que merece nossa atenção diz
respeito à formação de sucessores . Ninguém tem
a pretensão de que ficará para sempre. Lá um
belo dia, sem que ele mesmo espere, a morte o
surpreende! É lei natural da vida! Se não é a morte,
pelo menos pode ser um impedimento sério
imposto, por exemplo, por uma doença grave. Pois
bem, este afastamento do confrade que estava à
frente da obra, caso não tenho sido providenciada
a formação de sucessores, poderá fazer com que
a atividade do grupo sofra solução de
continuidade. Claro que o Plano Espiritual supre as
nossas deficiências. A rigor é ele mesmo quem
comanda nossos empreendimentos terrenos,
sugerindo-nos medidas, apontando-nos iniciativas,
mostrando caminhos (sem que, às vezes, isto nós
percebemos). Mas isto não quer dizer devamos
deixar tudo à conta da ajuda do Alto. A nossa
participação também conta porque, senão, onde o
nosso mérito individual? Onde a nossa parcela
humana na obra que é de Deus e que, de certa
forma, depende de nosso trabalho pessoal?
Muita coisa pode e deve ser feita em benefício da
Humanidade encarnada e desencarnada, em
termos de consolação de dores e de
esclarecimento das mentes. E é justamente o
Centro Espírita, na atualidade, aquele ambiente
onde este trabalho de amor tem condições de ser
realizado desde que todos nos dediquemos de
corpo e alma ao amor próximo, como Jesus nos
amou.
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A CRIANÇA E A LEI DE CAUSA E EFEITO
"Segundo o Espiritismo não existe Lei de
Causa e Efeito para as crianças e para os
doentes mentais?" (Cristiano Ricardo
Alves, Vera Cruz- SP)
Não existe exceção para as leis naturais.
Pela  Lei de Causa e Efeito - também
conhecida por Lei de Causalidade - toda
ação corresponde a uma reação. Se uma
pessoa, quem quer que seja, pensando agir
corretamente, comete um erro, ela sofre as
conseqüências desse erro. Não se trata
apenas de um preceito moral, mas de uma
lei no seu mais amplo sentido, que funciona
segundo um automatismo da natureza. Se
uma criança ou um deficiente mental - por
desconhecer o perigo que corre - enfia o
dedo numa tomada elétrica, certamente
levará um choque. A lei não " vê" a quem
atinge: ela responde sempre que acionada.
Portanto, não há exceção para nenhum
caso. Entretanto, há uma diferença
fundamental entre se cometer um erro por
ignorância e cometer-se um erro de forma
consciente e deliberada. O aspecto moral da
lei está diretamente relacionado ao grau de
consciência de quem pratica o ato. Jesus, no
seu tempo, já dizia: "A quem muito foi dado,
muito será pedido". O erro, cometido por
ignorância, embora traga seu efeito, não
gera a consciência culpada. Ao contrário, o
erro deliberado, consciente - aquele que
cometemos, sabendo de suas
conseqüências nefastas - esse, sim, vai
trazer dois tipos de efeito: o que deriva do
erro em si e o que deriva da decisão de
cometê-lo. No primeiro caso - que é o caso
da criança ou do deficiente mental - não
existe conseqüência moral para o agente; no
segundo, contudo, quando foi deliberado, a
pessoa que o cometeu sofrerá as aflições
morais que, na grande maioria das vezes,
são bem mais penosas que os danos físicos
imediatos.

BUDA E DEUS
Zilda Domingues (SP) pergunta se Buda
era ateu. Ela diz que não existe Deus no
Budismo.
Prezada Zilda. O deus pessoal, que nos foi
passado pelo pensamento religioso do

ocidente, a partir da proposta de Moisés no
Judaísmo, de fato, não existe para o
Budismo, porque talvez Buda, em lugar
disso, concebesse apenas um princípio
universal, uma espécie de consciência
cósmica. Buda não quis penetrar nesse
campo que parece, de fato, inacessível à
inteligência humana. Mas, se formos buscar
ajuda do Espiritismo, talvez possamos
entender melhor essa questão, porém, sem
pretendermos decifrá-la de todo. Quando
Kardec perguntou aos Espíritos que é Deus,
ele próprio (Kardec) - já na formulação da
pergunta - cuidou para não definir Deus
antes de ter uma resposta. Abra O LIVRO
DOS ESPÍRITOS, na primeira pergunta, e
veja você mesmo.  Kardec não pergunta
QUEM É DEUS, como era de se esperar
dentro da concepção judaico-cristã. Se
usasse o demonstrativo QUEM, já estaria
dando a Deus uma conotação de pessoa.
Ele pergunta simplesmente QUE É DEUS?,
ou seja, QUE COISA É DEUS? O QUE É
ISSO? DE QUE SE TRATA? Os Espíritos, ao
responderem a pergunta de Kardec, também
não dão a Deus a conotação de pessoa: "É
A INTELIGÊNCIA SUPREMA, CAUSA
PRIMÁRIA DE TODAS AS COISAS".
Observe, portanto, que eles também não
dizem que Deus é uma pessoa ou que Deus
é um Espírito, e ao conceituarem Deus como
INTELIGÊNCIA SUPREMA, também não
deixam claro o que Deus é. Mais adiante,
nas questões seguintes, quando Kardec
insiste em saber mais a respeito, os Espíritos
pedem cautela e paciência, afirmando que
ainda não estamos em condições de
compreender a natureza de Deus; basta que
saibamos que Ele existe, porque não há
efeito sem causa: o Universo deve ter uma
causa primária - se não, como se justificaria
sua existência? . Como - sendo infinitamente
pequenos,  -  nós, humanos, poderemos
entender o infinitamente grande? Como -
sendo imperfeitos -  poderemos compreender
a Perfeição? Como - sendo relativos -
poderemos entender o Absoluto? Talvez
fosse o mesmo que pretender que uma
simples minhoca, que vive enfurnada na
escuridão da terra, possa vir a entender o
que é o homem. Trata-se de uma questão de

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS
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alta indagação, de que o comum das
pessoas comuns nunca se ocupou e não vai
se ocupar, mas tão somente os intelectuais,
os pensadores e  filósofos. Por enquanto,
como ainda nos sentimos incapazes de lidar
com a idéia da Perfeição, devemos trata-la
por comparação, de acordo com a nossa
capacidade conceitual, razão pela qual,
ainda hoje, preferimos ficar com o conceito
que Jesus nos deu, quando simplesmente
chamou Deus de  Pai.  

CAUSA E EFEITO
" O Espiritismo diz que aquele que matar

um homem com um tiro de revolver no
coração, na sua própria existência será
portador de um grave problema do
coração. Eu pergunto: aquele que fizer o
mesmo, porém matar em legítima defesa,
também será portador dessa grave
doença?" (C R A - Vera Cruz - SP)
Primeiro, vamos fazer um pequeno reparo
nessa afirmação. A Doutrina Espírita
reafirma o que a ciência sempre disse: existe
uma Lei de Causa e Efeito. Mas essa lei,
aplicada à nossa vida moral, tanto quanto à
vida biológica, não funciona segundo um
modelo matemático preciso. Essa relação,
que você estabelece, entre matar com um
tiro no coração e sofrer uma doença cardíaca
na próxima existência, pode acontecer, mas
é apenas uma probabilidade, e não um fato
certo, inevitável. Existem uma infinidade de
efeitos provenientes de uma mesma causa:
isso quer dizer que a doença cardíaca é
apenas um dos possíveis efeitos daquela
causa. Assim, quando falamos que "todo
efeito tem uma causa" ou que "toda causa
deriva de um efeito", trata-se de uma regra
geral, pois, uma causa pode gerar vários
efeitos ou vários efeitos podem decorrer de
uma única ou de uma série de causas. Cada
caso é um caso. Feito o reparo, voltamos a
afirmar o seguinte: nenhum de nossos atos
escapa à lei natural; bom ou mal, ele sempre
tem retorno, que não é o mesmo para todas
pessoas ou para todas as situações. Mas,
quando praticamos um ato danoso - ou seja,
um ato que traz prejuízo para alguém -
podemos sofrer dois tipos de conseqüências
para o ato cometido. A primeira
conseqüência deriva da natureza do próprio

ato; por exemplo, matar alguém. Claro, que
isso tem um custo para nós, uma
conseqüência ou uma repercussão em
nossa vida futura - e nem poderia ser de
outro modo. A segunda conseqüência,
Cristiano, é de ordem moral, ou seja, em que
circunstâncias cometemos o ato? O crime foi
premeditado? Matamos porque queríamos
matar? Ou matamos por mero acidente? ou
apenas para nos defender? Esta questão de
ordem moral é a mais importante para o
nosso mundo íntimo. Como todo ato traz
conseqüência, claro que o simples fato de
matar ou provocar a morte de alguém terá
conseqüência em nossa vida. Mas, a
conseqüência será mais drástica se o
fizemos com a intenção de matar, se o
praticamos consciente e deliberadamente
para provocar aquela morte, se matamos
porque queríamos matar, porque odiamos a
pessoa naquele momento e desejamos a
sua morte. No entanto, se o resultado que
provocamos, ainda que seja a morte de
alguém, não dependeu de nossa vontade; se
o fizemos porque não havia outra alternativa,
se não pudemos ou não conseguimos evitar
porque estava além de nossas forças, com
certeza, não ter uma atenuante a nosso
favor. O mecanismo responsável pelas
chamadas "doenças cármicas" ( doenças
derivadas de atos praticados em encarnações
anteriores ) decorre da condição moral do
Espírito. É ele que, atormentado pelo ódio ou
pelo sentimento de culpa diante do mal que
fez, volta-se contra si mesmo, como numa
espécie de autopunição, provocando
enfermidades ou deficiências no próprio
corpo. São as doenças mais difíceis, muitas
vezes incuráveis, porque elas emergem do
fundo da alma, maculando o perispírito e
deixando uma marca profunda na
consciência. Portanto, caro leitor, as
condições de quem praticou o crime
deliberadamente e quem o fez apenas por
uma determina circunstância da vida são
completamente diferentes. Não podemos
saber, evidentemente, quais serão suas
conseqüências, mas podemos assegurar
que elas terão conseqüências diferentes.

CIENTOLOGIA E ESPIRITISMO
Existe alguma relação entre o Espiritismo
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e a Cientologia?  (Antonio Marques
Figueira - Garça - SP) 
O que vem a ser Cientologia? Com certeza,
muitos leitores ainda não ouviram falar dessa
doutrina, porque ela só surgiu em 1955, nos
Estados Unidos; portanto, tem apenas 49
anos. Trata-se de um sistema filosófico-
religioso baseado na obra do escritor  L.Ron
Hubbard, que viveu de 1911 a 1986. A Igreja
da Cientologia originou-se de uma
psicoterapia chamada dianética. Seus
ensinamentos mesclam elementos de
psicoterapia com aspectos do cristianismo,
do hinduismo e do budismo. A Cientologia
ensina a imortalidade da alma e a evolução
espiritual através do mecanismo na
reencarnação. Neste ponto específico, ela se
parece com o Espiritismo. Mas difere em
outros pontos que o Espiritismo não aceita.
Por exemplo: a fim de descobrir o seu Ser
imortal interior, seus adeptos se submetem a
um rigoroso processo de entrevistas, que
inclui testes com detector de mentira,
visando aumentar seu autoconhecimento. A
igreja também exige de seus adeptos altas
somas como contribuição financeira. Muitos
astros do cinema americano pertencem a
essa igreja, conforme já tivemos ocasião de
constatar pelos seus próprios
pronunciamentos. Embora a Cientologia
tenha a reencarnação como ponto comum
com o Espiritismo, ela nada tem a ver com o
Espiritismo e nem o Espiritismo com ela. A
Doutrina Espírita não está voltada apenas e
tão somente para solução de problemas
particulares, mas, sobretudo, para os
grandes problemas da Humanidade. Por
isso, busca sua base moral na doutrina de
Jesus e entende que os problemas humanos
serão equacionados, pouco a pouco, à
medida que o homem, independente de
religião,  for se adequando aos padrões de
comportamento ensinado por Jesus de
Nazaré.

CORPO FLUÍDICO
Diz a Bíblia que todo espírito, que não
confessa que Jesus Cristo não veio em
carne, não é de Deus; mas aquele que
confessa que Jesus veio na carne, esse é
de Deus", palavras de João, primeira
epístola, capítulo 4, versículo 3.
Naturalmente, ele quer uma explicação

sobre isso. Pergunta ainda sobre os
Espíritos que se comunicam nos centros
espíritas, se eles não estariam no
esquecimento para retornarem no dia da
ressurreição. (Silvério Jacomini - GARÇA-
SP)
Vamos à primeira parte da pergunta. Essa
questão sobre o corpo de Jesus, se ele era
uma pessoa comum ou não - ou seja, se ele
tinha ou não um corpo de carne - é muito
antiga e há aqueles que ainda hoje discutem
essa questão. Nessa passagem, que você
cita, João está tratando justamente desse
assunto. Quando correu a notícia de que
Jesus havia aparecido, depois de morto,
reavivaram os ânimos entre seus seguidores.
O mestre de Nazaré havia falado da
ressurreição - ou seja, ele havia dito que a
vida continua após a morte, que ressurgimos
depois. Com certeza, muito poucos
acreditaram nisso. Basta considerar a
decepção que sentiram quando ele foi
crucificado e morto. No entanto, a notícia de
seu reaparecimento depois da morte causou
espanto e, ao mesmo, tempo uma inusitada
alegria entre aqueles que já tinham perdido a
esperança na sua palavra. Então, Jesus
tinha razão - concluíram: o Espírito não
morre! A vida continua!... É claro que,
naquela época, a ignorância era muito maior
que hoje. A partir dos relatos das primeiras
aparições de Jesus - ou às mulheres junto ao
túmulo, ou aos discípulos na casa de Pedro
e na estrada de Emaús, ou na praia para os
pescadores - começaram as cogitações e as
especulações a respeito da sua morte e de
seu corpo. Ora, muita gente viu que Jesus foi
realmente crucificado,  que ele havia morrido
na cruz  e que fora sepultado, como os
cadáveres de todas as pessoas que
morriam. Então, como foi que ele apareceu?
Surgiram, então, entre seus seguidores,
duas grandes interpretações sobre o fato.  A
primeira interpretação, a mais simples -  que
dizia que Jesus efetivamente tinha morrido -
mas que, por um milagre de Deus, seu corpo
carnal se reconstituiu e retornou à vida, tal
como era antes. Talvez tenha sido esta
interpretação a que mais caiu na confiança
no povo e, por isso, muitos passaram a
acreditar na ressurreição da carne, hoje
dogma da Igreja. Mas havia uma outra
interpretação. Os partidários de uma

JUVENTUDE

17

miolo_julho.qxd  9/11/2004  09:16  Page 17



corrente chamada docetismo passaram a
afirmar que Jesus não morrera de verdade,
porque o corpo dele não era um corpo
comum como o nosso. Era um corpo celestial
ou espiritual, que não estava sujeito às
vicissitudes da carne - ou seja,  ao mesmo
desgaste, à doença ou à morte - e que,
portanto, era um corpo que não podia morrer.
Esta foi uma das primeiras questões que
dividiram os cristãos, causando muita
discussão. Com certeza, João, que convivera
com Jesus - pois lhe fora um dos discípulos -
não podia concordar com a idéia de que
Jesus não tivera um corpo como o nosso,
porque se isso, realmente, tivesse
acontecido, tudo o que aconteceu com ele -
sofrimento e morte - não teria passado de
uma mera encenação. Na verdade, se seu
corpo não fosse de carne, ele não teria
sofrido como se pensava; o sangue - que
jorrara de seu corpo por ocasião do martírio -
também não era verdadeiro, e tanto o seu
martírio quanto a sua morte eram, portanto,
puro fingimento. Essa idéia absurda deve ter
chocado João. Ele não podia concordar com
isso, razão pela qual ele passou a combater
ardorosamente quem afirmasse que Jesus
não tinha um corpo de carne. Foi por essa
razão, caro leitor, que João escreveu que
todo espírito, que não reconhece que Jesus
veio num corpo de carne, não pode ser de
Deus - isto, não pode ser verdadeiro. Mas,
por que será que João, na sua primeira carta,
fala de Espíritos e não de pessoas? Porque,
naquela época, eram comuns as
manifestações de Espíritos nas reuniões dos
cristãos. Repare que, na época em que
esses textos foram escritos, já haviam
passado várias décadas da morte de Jesus,
mas os seus seguidores - incluindo Paulo -
recebiam orientação de Espíritos, através de
manifestações que, hoje, chamamos de
mediúnicas. Paulo, inclusive, em suas cartas,
referindo-se a tais manifestações, fala dos
dons espirituais - que nada mais que são que
hoje o Espiritismo chama de faculdades
mediúnicas. À propósito, João, neste mesmo
capítulo, chega a prevenir as pessoas,
alertando para que não sejam enganadas
por qualquer Espírito; deveriam verificar
quais eram os Espíritos que vinham de Deus,
ou seja, quais aqueles em que realmente se

podia confiar, porque havia muitos
enganadores, que traziam idéias e teorias
falsas. Foi Paulo de Tarso quem deu a
melhor interpretação do fenômeno da
ressurreição. E isso está em uma de suas
cartas aos Coríntios. Paulo não concordou,
nem com aqueles que achavam que Jesus
ressuscitou no mesmo corpo carne, nem com
aqueles que diziam que Jesus viveu na Terra
num corpo celestial. Ele, Paulo, diz que
Jesus teve um corpo carnal (como o nosso),
mas ressuscitou num corpo espiritual ( que,
no Espiritismo, chamamos de perispírito). E
Paulo vai mais longe, quando diz que todos
nós ressuscitaremos com esse corpo
espiritual, " porque não morreremos, mas
seremos transformados" - diz ele. Essas
conclusões de Paulo são muito importantes
para podermos compreender que a
ressurreição não é um fenômeno distante,
mas um fenômeno que acontece com todas
as pessoas logo que desencarnam, pois
todas têm um corpo espiritual e é, com ele,
que ressurgem para a vida espiritual, logo
após a morte. Respondendo a segunda parte
de sua pergunta, Silvério, podemos dizer que
os Espíritos, que se comunicam no centro,
são aqueles que viveram conosco aqui na
Terra - familiares, parentes, amigos ou
pessoas estranhas. Na verdade, como
Jesus, eles ressurgiram após a morte do
corpo, embora nem todos se manifestem
como Jesus se manifestou. A aparição de
Jesus se deu através de um fenômeno que
chamamos de materialização, uma vez que o
corpo espiritual ( ou perispírito) é invisível no
seu estado normal, mas pode, em
circunstâncias muito especiais, se fazer
visível e até mesmo palpável, como a
aparência de um corpo comum. Outro
exemplo típico de materialização na Bíblia
está no aparecimento dos Espíritos de
Moisés e Elias para Jesus, no Monte Tabor,
fenômeno que foi presenciado por três dos
discípulos. Pesquisas realizadas por
eminentes cientistas já foram capazes de
obter materializações perfeitas de Espíritos.
Se você quiser ler alguma coisa nesse
sentido e obter um testemunho extraordinário
de materialização de um ente querido,
consulte o livro "MATERIALIZAÇÕES
LUMINOSAS", autoria de R. A. Ranieri.

JUVENTUDE
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Há uma preocupação, até certo ponto justa,
com os pobres, no que diz respeito a valores
econômicos. Alguns irmãos espiritualistas
estão preocupados com os que nada possuem
(do ponto de vista econômico). Pensam nos
que possuem dinheiro. Mas serão pobres,
apenas, os que não possuem riquezas
materiais? Não são terrivelmente pobres os
que não desenvolveram o potencial na
compreensão da arte de bem-viver? Não são
igualmente necessitados os que não se amam,
os mergulhados nas drogas, nos grandes
palacetes, vivendo de forma improdutiva, os
anulados por terríveis depressões, os que
estão deitados em camas luxuosas, perdendo
horas preciosas, olhando o tempo passar,
imcapazes de se interessarem por algo útil?
Como desconhecer o grande número de
indivíduos improdutivos, estéreis na
capacidade de auxiliar o próximo, figueiras
secas que não produzem frutos, embora seus
cofres estejam abarrotados de dólares e
possuam mansões luxuosas em várias partes
do mundo!
Continuaremos com o pensamento terrível e
preconceituoso, desenvolvido no capitalismo
selvagem, de que o dinheiro exclui o indivíduo
de qualquer necessidade existencial?
Continuaremos a considerar, apenas, o
homem de carne e as necessidades e desejos
desse ser, achando que o pobre é sempre o
necessitado e esquecendo que todo Ser
humano merece e precisa de amor,
valorização, educação (não apenas escola),
visão correta de si mesmo e do mundo?
Preocupados, apenas, com os marginalizados,
os deserdados e revoltados que se entregam
ao banditismo, apoiando só o desequilibrado,
esquecemos os ricos e pobres de bens
materiais e espirituais que sofrem no nosso
querido e ainda necessitado Planeta.
José Herculano Pires, meu pai, lembra no seu
livro “O Reino”, que não entrarão no Reino dos
Céus o rico de bens materiais, egoístas e
improdutivo e o pobre, igualmente, egoísta e
improdutivo. São figueiras secas semelhantes
ao rico, que só vive ele mesmo e sua pequena
família, e ao pobre que age da mesma forma.
Esquecer o sofrimento dos pais que perderam
um filho assassinado por um pobre revoltado é
injustiça tão grande quanto a que se comete

penalizando um pobre de forma monstruosa
pelo roubo de um pão. Mas pobre ou rico todo
indivíduo que mata, lesa, fere o seu irmão,
precisa ser educado, afastado da sociedade,
quando necessário, para conseguir atenuar ou
vencer os seus desequilíbrios.
Uma posição radical não se resolve com outra
posição radical. Não podemos desculpar o juiz
que roubou os cofres públicos, bem como não
podemos deixar passar em branco, afagando a
cabeça do pobre que matou alguém em um
assalto. O crime é sempre um erro contra o
próximo, o qual exige correção.
Os livros espíritas falam de ricos e pobres
corrigidos, educados da mesma forma, pois a
finalidade da existência é o desenvolvimento
das luzes interiores; luz, harmonia, disciplina,
capacidade de viver em meio aos
semelhantes, só surgem, através de educação
especial que se faz, através da conscientização
de nossa origem luminosa, nossa origem
divina, e nosso futuro de “anjos”.
O Espírita, que se deixa envolver pela visão
materialista e imediatista da opção injusta e
incoerente dos pobres infratores da lei,
esquece que ser pobre ou rico é um momento
existencial, mas ser digno e produtivo
independe da condição econômica.
O Espiritismo faz a sua grande opção pelo Ser
humano; pela valorização do Ser humano, pela
compreensão da necessidade de permitirmos
a qualquer indivíduo o acesso ao estudo, ao
crescimento espiritual, pela compreensão do
que somos e para que viemos à Terra.
No “Programa Livre”, do SBT, acompanhei a
queixa de um pai que perdeu o filho
assassinado, e viu o indivíduo que matou seu
filho amparado pelos direitos humanos; ele e a
mulher chorando, sozinhos, sem ninguém para
apoiá-los. Que mundo terrível estamos
criando? Como em nosso lar, todo aquele que
fere ou lesa deve ser corrigido? Com amor e
muita disciplina! E o lesado precisa de apoio,
assistência espiritual, amor, para conseguir
suportar o momento terrível que atravessa.
Será que a dor dos bons e equilbrados é menor
do que a dor dos revoltados e criminosos? O
indivíduo que desenvolveu a sensibilidade e
caminha entre os bons, é incapaz de magoar e
ferir, não merece consolo e atenção?
Novamente não entenderemos Jesus no convite

A OPÇÃO PELOS POBRES
HELOÍSA PIRES
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a amarmos o próximo como a nós mesmos?
Quem é o nosso próximo? Só os que praticam o
mal precisam de apoio? Os que trabalham
arduamente, vivendo uma vida de exemplificação
e amor, devem ser abandonados?
Outrora, só considerávamos os ricos de bens
materiais, cheios de complexos de culpa,
estéreis, vamos agora só amar os
desajustados, os que contrariam a Lei de Deus
e a lei dos homens?
Nesse novo milênio estamos aptos a agir com
mais equilíbrio, respeitando o Ser humano,
pobre ou rico, bonito ou feio, inteligente ou com
dificuldades intelectuais, independentemente
de seu status social ou econômico; exijamos de
todos o respeito ao semelhante. O rico ou o
pobre que deixa de fazê-lo, deve passar pela
terapia educacional de que necessita, para que
consiga a expressão de luzes que possui em
seu interior.
Muitas vezes, como lemos nos livros espíritas e

verificamos o mundo a nossa volta, o indivíduo
necessita do remédio amargo, para conseguir
a harmonia interior. Omissão nunca foi amor.
Erra o pai que passa a mão na cabeça do filho
que magoou o irmão. Erra a sociedade que,
apenas, passa a mão na cabeça do filho que
matou o irmão. Faz parte da Lei de Amor que o
mais forte ampare o mais fraco. Amparar é
corrigir.
Só educando os elementos da sociedade,
fazendo com que compreendam a
necessidade do amor ao próximo e do “fazer
ao  outro o que desejamos para nós
mesmos”, iniciaremos a construção de um
mundo melhor, sonhado por todos nós...
Como lembra Herculano: o rico que nada faz
em favor do próximo não entrará no Reino dos
Céus. O pobre revoltado e egoísta também não
entrará no Reino dos Céus...

FONTE: Pires, Heloísa; EDUCAR PARA SER FELIZ, EME

“Assim como não podes tomar alimento individual, através de um
substituto, e nem podes aprender a lição, guardando-lhe os caracteres
na memória alheia, não conseguirás comparecer, ante as forças
supremas da sabedoria e do Amor, em realizações e vitórias que não
tenham sido vividas e conquistadas por ti mesmo”.

Emmanuel

Mensagens
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Certa senhora procurou o Chico
com uma criança nos braços e lhe
disse:
- Chico, meu filho nasceu surdo,
mudo, cego e sem os dois braços.
Agora está com uma doença nas
pernas e os médicos querem
amputar as duas para salvar a vida
dele. Há uma resposta para mim
no Espiritismo?
Foi com a intervenção de
Emmanuel que a resposta veio:
- Chico, explique à nossa irmã que
este nosso irmão em seus braços
suicidou-se nas dez ultimas encar-
nações e pediu, antes de nascer,
que lhe fossem retiradas todas as
possibilidades de se matar nova-
mente. Mas, agora que está aprox-
imadamente com cinco anos,
procura um rio, um precipício para
se atirar. Avise nossa irmã que os
médicos amigos estão com a
razão. As duas pernas dele vão ser
amputadas, em seu próprio bene-
fício, para que ele fique mais
algum tempo na Terra, a fim de
que diminua a idéia do suicídio.

É verdade que Lívia, a esposa de
Públis Lêntulus - nosso querido

Emmanuel no livro “Há Dois Mil
Anos” - não mais reencarnou?
- Assim é dito por Emmanuel. Eu
acredito com certeza, porque de
minha parte eu nunca tive contato
com o espírito de Lívia e sei que ela
trabalha muito e inspira Emmanuel
e outros Amigos da Vida Superior
para continuidade da Obra do
Cristo.
Em 1940, estive às portas de uma
tuberculose. Embora febril, nunca
deixei de comparecer ao trabalho,
quendo certo dia, ao dirigir-me para
a repartição nas primeiras horas da
manhã, notei que uma estrela me
enviava de longe certos raios que
não sei classificar. Desde este dia
começaram as minhas melhoras
positivas. Perguntei ao nosso
amigo Emmanuel quanto ao signifi-
cado daquela estrela que brilhava
de longe, como uma luz mais
potente do que a luz do Sol - pois a
ocorrência se deu às sete horas da
manhã - e ele me explicou que a
estrela cujo clarão me trouxe a cura
do corpo era a própria Lívia, que se
desvelava em me auxiliar.

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

Chico e Emmanuel
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