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- No seu primeiro encontro com Emmanuel,
ele enfatizou muito a disciplina.
Teria falado algo mais?

CHICO XAVIER- Depois de haver salientado a
disciplina como elemento indispensável a uma
boa tarefa mediúnica, ele me disse:
- Temos algo a realizar.
Repliquei de minha parte qual seria esse algo e
o Benfeitor esclareceu:
- Trinta livros para começar.
Considerei então de minha parte:
- Como avaliar esta informação se somos uma
família sem maiores recursos além do nosso
próprio trabalho diário, e a publicação de um
livro demanda muito dinheiro...
Já que meu pai lidava com bilhetes de loteria,
eu acrescentei:
- Será que meu pai vai ganhar a sorte grande?
Emmanuel respondeu:
- Nada, nada disso, a maior sorte grande é o
trabalho com a fé viva na Providência
Divina. Os livros chegarão através de
caminhos inesperados.
Algum tempo depois, enviando as poesias do
“PARNASO DE ALÉM-TÚMULO” para um
dos diretores da Federação Espírita Brasileira,
tive a grade surpresa de ver o livro aceito e
publicado em 1932.
A este livro se seguiram outros e, em 1947,
atingíamos os trinta livros.
Ficamos muito contentes e perguntei ao Amigo
Espiritual se a tarefa estava terminada.
Ele então considerou, sorrindo:
- Agora começaremos uma nova série de
trinta volumes.
Em 1958 indaguei-lhe novamente se o trabalho
finalizara. Os sessenta livros estavam
publicados e eu me encontrava quase de
mudança para a cidade de Uberaba, onde
cheguei a 5 de Janeiro de 1959.
O grande Benfeitor explicou-me com paciência:
- Você perguntou em Pedro Leopoldo se a
nossa tarefa estava completa e quero
informar-lhe que os Mentores da Vida Maior,
perante os quais devo também estar
disciplinado, advertiram-me que nos cabe
chegar ao limite de cem livros.
Fiquei muito admirado e as tarefas

prosseguiram.
Quando alcançamos o número de cem
volumes publicados, voltei a consultá-lo sobre
o termo de nossos compromissos.
Ele esclareceu, com bondade:
- Você não deve pensar em agir e trabalhar
com tanta pressa. Agora estou na
obrigação de dizer-lhe que os Mentores da
Vida Superior, que nos orientam, expediram
certa instrução que determina seja a sua
atual reencarnação desapropriada, em
benefício da divulgação dos princípios
espíritas cristãos, permanecendo a sua
existência, no ponto de vista físico, à
disposição das Entidades Espirituais que
possam colaborar na execução do
programa das mensagens e livros,
enquanto o seu corpo se mostre apto para
as nossas atividades.
Muito desapontado, perguntei:
- Então devo trabalhar na recepção de
mensagens e livros do Mundo Espiritual até o
fim da minha vida atual?
Emmanuel acentuou:
- Sim, não temos outra alternativa.
Naturalmente, impressionado com o que ele
dizia, voltei a interrogar:
- E se eu não quiser,já que a Doutrina Espírita
nos ensina que somos portadores do livre-
arbítrio para decidir sobre os nossos próprios
caminhos?
Emmanuel fêz então um sorriso de
benevolência paternal e me cientificou:
- A instrução a que me refiro é semelhante a
um decreto de desapropriação, quando
lançado por autoridade da Terra. Se você
recusar o serviço a que me reporto,
segundo creio, os Orientadores dessa obra
de nos dedicarmos ao Cristianismo
Redivivo, de certo que eles, os
Orientadores, terão autoridade bastante
para retirar você do seu atual corpo físico.
Quando eu ouvi esta declaração dele silenciei
para pensar na gravidade do assunto, e
continuo trabalhando sem a menor expectativa
de interromper ou dificultar o que passei a
chamar por “Designios de Cima”.
FONTE: “O Espírita Mineiro” - Belo Horizonte, Minas - abril/junho - 88).

Chico e Emmanuel (O Aprendiz e o Mestre)

(Extraído de NOVO MUNDO, IDEAL, 1º edição)
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Em “O EVANGELHO SEGUNDO

O ESPIRITISMO” cap. XIII, item 9

“Desejo que compreendais bem o
que pode ser a caridade moral, a
que cada um pode praticar, a que
nada custa materialmente, e
entretanto, a que é mais difícil de se
pôr em prática.
A caridade moral consiste em se
suportar uns aos outros, e é o que
menos fazeis nesse mundo inferior
onde estais encarnados no momento.
Há um grande mérito, crede-me em
saber  se calar para deixar falar um
mais tolo; e ainda aí está um gênero
de caridade. Saber ser surdo quando
uma palavra de zombaria escapar de
uma boca habituada a escarnecer;
não ver o sorriso de desdém que
acolhe vossa entrada entre pessoas
que, freqüentemente, erradamente,
se crêem acima de vós, enquanto
que, na vida espírita, a única real,
estão algumas vezes bem longe
disso; eis um mérito, não de
humildade mas de caridade; porque
não anotar os erros de outrem é
caridade moral”.
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Aceita, na Terra, a existência que a Divina Sabedoria te confiou,mantendo-te na
atitude do cultivador que se consagra sinceramente ao trato de solo que lhe cabe
lavrar.

***
Quando e quanto se te faça possível, auxilia aos companheiros de experiência, sem
absorver-lhes as responsabilidades.

***
Se alguns daqueles que te compartilham a paisagem se mostrarem desinteressados,
quanto as obrigações que lhes competem ou se desorganizarem a tarefa que lhes diz
respeito, ajuda-os no reajuste desejável, sem tisnar-lhes o livre arbítrio, mas não te
lamentes se não conseguires fazer isso, de vez que todos responderemos pelos
nossos próprios encargos.

***
Ama aos familiares e aos entes queridos sem vinculá-los a qualquer exigência e
sejamos agradecidos aos que nos estendam compreensão e bondade.

***
Não aspireis a retificar apressadamente os outros, quando os consideres errados,
segundo os teus pontos de vista, porque também nós, quando em erro, nem sempre
admitimos corrigendas imediatas.

***
Quando ofensas te espancarem o coração, esquece todo mal, recordando quantas
vezes teremos ferido impensadamente aos outros e não conserves mágoas que te
envenenariam a vida.

***
Não imponhas o teu ideal de felicidade àqueles que estimas, de vez que a felicidade
das criaturas varia sempre conforme o degrau evolutivo em que se encontrem.

***
Diante de opiniões alheias, respeita no próximo o direito de emití-las conquanto nem
sempre te sintas no dever de adotá-las,  reconhecendo que os pensamentos de
nossos vizinhos podem ser diferentes dos nossos.

***
Em matéria de fé, procura acatar o modo pelo qual esse ou aquele irmão se coloca à
busca de Deus, porque, se para cada cidade terrestre dispomos de trilhas numerosas,
imagina quantas vias de acesso existirão para o acesso aos Lugares Divinos. 

***
Administra com equilíbrio e abnegação os bens materiais e espirituais que a Eterna
Bondade te situou nas mãos, entretanto, não olvides que a tua permanência na Terra
guarda por objetivo essencial, acima de tudo, ensinar-te a ser um Espírito Sublimado
para a Verdadeira Vida, além da morte, e que, um dia, partirás do mundo, carregando
contigo unicamente os valores que houveres entesourado dentro de ti.

***
Quanto puderes, como puderes e onde puderes. guardando a consciência tranqüila,
trabalha servindo sempre. 
Assim agindo, ainda que não percebas, desde agora, estarás, impertubavelmente, nos
domínios da paz.

(psicografia F.C.Xavier)

CONVERSA BREVE

SUGESTÕES DA PAZ

2

EMMANUEL

miolo_setembro.qxd  16/12/2004  13:48  Page 2    (Black plate)



Considerada como vem sendo a
participação anímica na produção do
fenômeno mediúnico, sem desdouro
ou desvalia deste, antes reconhecidas
a magnitude de sua importância,
podemos analisar sem paixão a
influência do medium. Pensar-se que
só o Espírito manifestante atue e
importe num trabalho desta natureza
seria tão errado como atribuir tudo ao
médium, fosse por ilusão ou por fraude.
Deveremos saber que o médium pode,
sobretudo nas primeiras fases de
desenvolvimento da faculdade, captar
certos pensamentos; involuntariamente
refletir no trabalho estados ou
preocupações pessoais; interpretar
erroneamente sensações internas e
subjetivas; sintonizar fontes enganadoras
tidas por fidedignas ou de origem
terreal aceitas por espirituais; ser presa
de obsessões; afastados os
mensageiros espirituais, manipular os
próprios pensamentos suplementando-
os sem má-fé. Tudo isso se constituirá
em motivo para estudo da mediunidade
e não para desacreditá-la. Nem se
poderia aceitar a tese, desmascarada
por experiências sérias e imparciais, de
que fosse o médium, por exteriorização
de imagens de seu subconsciente ou
pela projeção mental dos assistentes,
que faria materializar a forma pura e
simplesmente, haja vista a plena
identificação em milhares de
experiências, fugindo por completo à
hipótese de personificação de tipos: as
manifestações contrárias à convicção e
a vontade do médium, ao sentimento e
ao caráter do médium e dos presentes,
hostis mesmo, e aquelas acima do
conhecimento do medianeiro e
totalmente inesperadas. Nem a
exteriorização poderia explicar forças

superiores à do médium, transportes à
distância e assim por diante...
Um ponto de referência nem sempre
bem fixado no estudo da mediunidade
é o de que a faculdade se radica no
organismo. Ela em si independe, como
fenômeno, do estágio moral e
intelectual do médium. O mesmo não
diríamos de seu uso, o que é um outro
problema. Da mesma forma, a
exteriorização dos princípios anímicos,
como no-lo afirma André Luiz
(“MECANISMOS DA MEDIUNIDADE”)
“nada tem a ver, em absoluto, com o
aperfeiçoamento moral”. Esclarece “O
LIVRO DOS MÉDIUNS” que um
médium imperfeito pode, algumas
vezes, obter boas coisas, porque, se
dispõe de uma bela faculdade, não é
raro que os bons Espíritos se sirvam
dele, à falta de outro, em
circunstâncias especiais; porém isso
só acontece momentaneamente
porquanto desde que os Espíritos
encontrem um que mais lhes
convenha, dão preferência a este”. Há
então aí a diferença feita entre a
condição do médium (imperfeito, no
caso) e a sua faculdade (dada aqui por
excelente). Acrescenta a mesma obra
(Cap.XIV) que o ascendente moral do
médium “permite-lhe dominar as
situações e as presenças inferiores”. E
complementa: “Para isso é preciso que
o médium passe do médium natural a
médium voluntário. Ao invés de opor
óbices ao fenômeno, o que se tem a
fazer é concitar o médium a produzí-los
à sua vontade, impodo-se ao Espírito”.
Prossegue a mesma obra: “A par das
aptidões do Espírito há as do médium,
que é, para o primeiro, instrumento
mais ou menos cômodo, mais ou
menos flexível e no qual descobre ele

COMUNICAÇÃO

DA INFLUÊNCIA E DA AÇÃO DOS

MÉDIUNS
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Alberto de Souza Rocha
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qualidades particulares que não
podemos apreciar. O Espírito preferirá
um outro, conforme o gênero de
comunicação que queira transmitir. E
conclusivo: “Cumpre se estude a
natureza do médium como se estuda a
do Espírito”.
O Cap.XIV de “O LIVRO DOS MÉDIUNS”,
como se sabe, considera os médiuns,
quanto a seus efeitos, em médiuns de
efeitos físicos e de efeitos intelectuais;
os primeiros em médiuns facultativos e
médiuns involuntários. Os médiuns têm
consciência de seu estado e de seu
poder; podem eles prever o gênero de
manifestações que terão curso,
embora não possam produzí-las por
espontânea vontade e nem dependa
deles o caráter da comunicação em si,
mas o gênero da manifestação.
Falando de Eusápia, Lombroso conta
que “antes da sessão e às vezes no
decorrer dela, pode prever o que se
fará, se bem que depois não se recorde
de que obteve ou não o que prometeu”.
Já Home pretendia não exercer
influência sobre os fenômenos e, se os
desejava realizar, não obtinha êxito.
D’Esperance alegava: “Quando o
fantasma aparece experimento
dificuldade em encontrar meus
pensamentos e minhas forças; estou
como que em sonho e não posso
mover-me”.
Os médiuns involuntários, como ocorre
até mesmo com crianças, nenhuma
consciência, em princípio, têm do
poder que possuem, que lhes advém
da abundante emissão de fluido vital.
Vale registrar a observação de André
Luiz em “MECANISMOS DA
MEDIUNIDADE” segundo a qual “um
médium, ainda mesmo nas mais altas
situações de amnésia cerebral, do
ponto de vista fisiológico, não está
inconsciente de todo, na faixa da

realidade espiritual”.
Médiuns intelectuais são aqueles de
quem os Espíritos se servem dos
materiais existentes no seu cérebro.
Vale ainda aqui lembrar que o conceito
de médium incorreto usado por Kardec
não diz respeito à sua condição moral
mas à incorreção no desempenho da
faculdade, insuficiente capacidade de
produção do fenômeno. A falta de
conhecimentos pode afetar (não
sempre) a produção intelectual (o
médium poder ter sido culto em outra
encarnação e valer-se de
conhecimentos desse passado).
Lombroso anota que “médiuns
adquirem no transe energias
musculares e intelectuais que não têm
antes e que só raras vezes se podem
explicar pela transmissão do
pensamento dos presentes, pela
telepatia e que exigem, pois, uma
explicação especial, qual a ajuda dos
Espíritos”. Mas se reconhece muitas
vezes o esgotamento físico dos
médiuns, logo a participação do
esforço de seu organismo. Ochorowicz
descobriu médiuns capazes de atrair
com os dedos objetos como se fossem
imãs. Essa força psíquica, nêurica,
ódica, ectênica ou como se queira
chamar, casa-se ao esforço dos
Espíritos atuantes.
Erny lembra em “O PSIQUISMO
EXPERIMENTAL”, que, durante
trabalhos de efeitos físicos, se for
escassa a força psíquica do médium, o
seu corpo psíquico exterioriza-se,
condensa-se e pode transformar-se à
vontade, ligado embora mais
estreitamente ao corpo físico; quando o
médium é mais poderoso, o corpo
psíquico, desdobrado mais
inteiramente, serve de invólucro ao
desencarnado e ele pode inclusive
desenvolver certas atividades. Em

COMUNICAÇÃO
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resumo: conforme a força psíquica do
médium, a forma se condensa de um
modo mais ou menos preciso e
material. Wallace acentua que “as
aparições e as materializações não são
evidentemente senão modalidades
ligeiramente diferentes do mesmo
fenômeno”. E Erny, que transcreve na
obra aqui já citada, também afirma:
“Uma forma materializada não é,
provavelmente, mais que um fantasma
condensado, passando do estado
fluídico para o semi-material...”. E por
estudarmos a influência do médium é
justo não olvidar um outro tipo de
influência decisiva e para isso
ouçamos, citado também por Erny, a
palavra de Brackett: “Bons resultados
jamais se obtém sem levar em conta a
influência mais ou menos hipnótica do
Espírito-guia quer sobre o médium
quer sobre os manifestantes”.
O estado em que o médium se
encontra durante o transe, agindo num
sinergismo de forças, tem de ser
levado em conta no que se respeita ao
conceito que dele façamos em certas
circunstâncias e, se é louvável todo o
cuidado de observação, não será justo
nenhum julgamento apressado.
Lombroso nos relata da médium de sua
maior admiração: “Muitos são os

truques que Eusápia fazia em estado
de transe, inconscientemente, e fora
disto, por exemplo, liberando uma da
mãos para mover ob je tos  ou
levantar a perna da mesa com o
pé”. Médium por demais testada,
reconhecidamente capaz, tentaria
antes por si mesma, a impulso
irresistível, o que a seguir era obtido
pela força fluídica. É de cre-se que se
submetia a uma vontade dominante
que agia sobre o conjunto de que ela
própria fazia parte, para logo passar
adiante o comando da ação. Cerviño,
na obra “ALÉM DO INCONSCIENTE”,
admite que “é possível, inclusive,que
um fenômeno inicialmente neuro-
muscular ultrapasse os limites
fisiológicos e se converta em
extramotor de modo que se torna muito
difícil dizer onde termina a psicopraxia
e começa a psicocinesia.”
Devemos reconhecer de nossa parte,
antes que o façam criteriosos
observadores, que o assunto aqui
tratado é por demais profundo para que
o seja abordado em singelas
abordagens.

FONTE: Rocha, Alberto Souza; “PSIQUISMO E
ESPIRITISMO”, 1° edição, Correio Fraterno

COMUNICAÇÃO

5

“Todos somos chamados à edificação da paz que , aliás, prescinde de qualquer
impulso vinculado às atividades de guerra e que, paradoxalmente, depende de
nossa luta por melhorar-nos e educar-nos, de vez que paz não é inércia e sim
esfôrço, devotamento, trabalho e vigilância incessantes a serviço do bem.
Nenhum de nós está dispensado de auxiliar-lhe a defesa e a sustentação,
porquanto, muitas vêzes, a tranquilidade coletiva jaz suspensa de um minuto de
tolerância, de um gesto, de uma frase, de um olhar...”

“Todos ambicionam a paz. Raros ajudam-na. Que fazes por sustentá-la?”

EMMANUEL

Mensagens
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... EURÍPEDES BARSANULFO
Em 1º. de abril de 1907, Eurípedes
Barsanulfo fundou em Sacramento,
Minas Gerais, o Colégio Allan Kardec,
que se tornou verdadeiro marco no
campo do ensino. Esse instituto de
ensino passou a ser conhecido em
todo o Brasil, tendo funcionado
ininterruptamente desde a sua
inauguração, com a média de 100 a
200 alunos, até o dia 18 de outubro
de 1919, quando foi obrigado a cerrar
suas portas por algum tempo, devido
à grande epidemia de gripe
espanhola que assolou nosso país.
Seu trabalho ficou tão conhecido que,
ao abrirem- se as inscrições para
matrículas, as mesmas se
encerravam no mesmo dia, tal a
procura de alunos, obrigando um
colégio da mesma região, dirigido por
freiras da Ordem de S. Francisco, a
encerrar suas atividades por falta de
freqüentadores.
Liderado a pulso forte, com diretriz
segura, robustecia- se o movimento
espírita na região e esse fato
incomodava sobremaneira o clero
católico, passando este, inicialmente
de forma velada e logo após,
declaradamente, a desenvolver uma
campanha difamatória envolvendo o
digno missionário e a doutrina de
libertação, que foi galhardamente
defendida por Eurípedes, através das
colunas do jornal "ALAVANCA".
Diante de um gigante que não
conhecia esmorecimento na luta,
mandaram vir de Campinas, Estado
de S. Paulo, o reverendo Feliciano
Yague, famoso por suas pregações e
conhecimentos, convencidos de que

com suas argumentações e
convicções infringiriam o golpe
derradeiro no Espiritismo.
Foi assim que o referido padre
desafiou Eurípedes para uma
polêmica em praça pública, aceita e
combinada em termos que foi
respeitada pelo conhecido apóstolo
do bem.
No dia marcado o padre iniciou suas
observações, insultando o Espiritismo
e os espíritas, "doutrina do demônio e
seus adeptos, loucos passíveis das
penas eternas", numa demonstração
de falso zelo religioso, dando assim
testemunho público do ódio,
mostrando sua alma repleta de
intolerância e de sectarismo.
O missionário sublime, aguardou
serenamente sua oportunidade,
iniciando sua parte com uma prece
sincera, humilde e bela, implorando
paz e tranqüilidade para uns e luz
para outros, tornando o ambiente
propício para inspiração e assistência
do plano maior e em seguida iniciou a
defesa dos princípios nos quais se
alicerçavam seus ensinamentos.
Com delicadeza, com lógica, dando
vazão à sua inteligência, descortinou
os desvirtuamentos doutrinários
apregoados pelo Reverendo,
corroborado pela manifestação
alegre e ruidosa da multidão que
desde o princípio confiou naquele
que facilmente demonstrava a lógica
dos ensinos apregoados pelo
Espiritismo.
Ao terminar a famosa polêmica e
reconhecendo o estado de alma do
Reverendo, Eurípedes aproximou- se
dele e abraçou-o fraterna e

SÉRIE ACONTECEU COM...
(7ª PARTE)
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SERVIÇO
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sinceramente, como sinceros eram
seus pensamentos e suas atitudes.

...DIAS DA CRUZ
O Dr. Francisco de Menezes Dias da
Cruz possuía enorme clínica e não
fugia aos deveres da caridade, dando
assim, expansão aos seus
sentimentos humanitários. Homem
de grande e invulgar cultura,
estudioso desde a infância,
preocupou-se com a ciência
homeopática e, mais tarde, diante de
provas irrefutáveis, tornou-se espírita
dos mais caridosos e evangélicos. É
interessante relatar, ainda que
superficialmente, a maneira por que
se verificou sua conversão.
Tendo chegado ao seu conhecimento
que o Espírito de seu genitor
desenvolvia largo programa de
caridade, através de médiuns
receitistas, decidiu-se ele, homem
austero e cultor da verdade, ir à
Federação Espírita Brasileira para
observar e apurar quanto de real
pudesse haver em torno da
informação recebida.
Iniciada a reunião com a prece
habitual, passou-se ao estudo
doutrinário. Até então nada ocorrera
suscetível de lhe permitir aceitar a
versão das manifestações atribuídas
ao espírito de seu pai. Já estava
propenso a acreditar em mistificação,
quando, à mesa que dirigira os

trabalhos, um médium demonstrou
haver caído em transe. Era, afinal, a
tão desejada manifestação que
inesperadamente se realizava.
Através do médium, o espírito do
primeiro Dr. Dias da Cruz pediu que
chamassem seu filho, que ali se
encontrava no meio dos assistentes.
Surpreso, este se aproximou,
incrédulo. A um dado momento,
porém, seu genitor disse-lhe:
- Você se lembra daquele fato que
ocorreu conosco, na praça tal?
E a seguir, revelou uma ocorrência só
de ambos conhecida. Diante disto, o
doutor Dias da Cruz (filho) sentiu
chegada a hora de se render à
inelutável evidência. Ninguém o
conhecia naquela assembléia e o fato
referido pelo Espírito era
absolutamente desconhecido de toda
a sua família, pois somente os dois
dele haviam tido conhecimento.
Percebeu, então, que ao seu caráter
íntegro e probo só havia um caminho:
aceitar a veracidade da manifestação
espirítica de seu genitor. E fê-lo sem
constrangimento, com a simplicidade
natural das almas puras.
Pôs-se a estudar o Espiritismo,
enfronhou-se na interpretação dos
textos doutrinários e passou a ser, daí
por diante, um novo e valoroso
servidor do Cristo nas fileiras dos
seguidores de Kardec.

Agora você pode pesquisar números anteriores 
de INFORMAÇÃO no site:

http://revistainformacao.anderung.com.br
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Irvênia Prada é médica veterinária e atua
no movimento espírita há mais de 20
anos, dedicando-se, entre outras coisas,
a estudar a questão espiritual dos
animais. Ex-presidente da Comissão de
Ética da Faculdade de Medicina
Veterinária da USP, participou do
Conselho Orientador da Fundação do
Parque Zoológico de São Paulo. Na
Semana Espírita de Londrina de julho de
2002, realizada no Centro Espírita Nosso
Lar, Irvênia falou sobre a questão
espiritual dos animais, que é tema de um
de seu livro - “A QUESTÃO ESPIRITUAL
DOS ANIMAIS”-,em que concilia o
conhecimento científico com o que
ensina a Doutrina Espírita sobre o
assunto. Na ocasião, ela foi entrevistada
por Fernanda Boni para o programa
“Reflexão Espírita”, levado ao ar naquela
ocasião pelo Canal 21 da NET Londrina.
Eis a seguir a entrevista:

Fernanda - Os animais tem alma?
Irvênia - No LIVRO DOS ESPÍRITOS,
questão 597, nós vemos a pergunta de
Kardec aos Espíritos: se o animal tem um
princípio inteligente independente do
princípio material.
E a resposta é totalmente afirmativa: Sim!
Eles têm um princípio que preexiste ao
corpo físico e que sobrevive a ele. Os
animais e nós temos o mesmo princípio
chamado espiritual ou princípio inteligente.
E na seqüência evolutiva também existe a
possibilidade de o Espírito humano evoluir
a partir da evolução do princípio
inteligente dos animais. Mas o assunto
ainda, dentro da própria Doutrina, é
discutível.

Fernanda - Normalmente nós achamos
que os animais agem mais pelo
instinto; eles agradam aquelas pessoas
que dão comida a eles. Como fica em
questão: os animais agem mais por

inteligência ou por instinto?
Irvênia - No LIVRO DOS ESPÍRITOS
nós lemos que o instinto é uma espécie
de inteligência, então não podemos ficar
com a noção, dentro do meio espírita, de
que instinto é uma coisa e inteligência é
outra coisa, como se o instinto fosse uma
espécie de combustível que se injeta nos
animais e eles saem por aí fazendo as
coisas como se fossem autômatos. Não;
o instinto é uma espécie de inteligência,
que diz respeito aos atos, às atitudes que
o Ser já aprendeu e que ficaram
acumuladas no seu banco de memória.
Então, instinto e inteligência têm o
mesmo princípio, a mesma essência, que
se manifesta de maneira diferente. Diz
também a obra espírita kaderquiana que
o animal carniceiro, por exemplo, é
impelido pelo instinto, ou seja, pelo que
ele já aprendeu em vivências próprias, a
ir atrás de sua presa para nutrir-se,
entretanto as precauções que ele toma,
as circunstâncias do momento que ele
tem que resolver e decidir, revelam atos
de inteligencia. Portanto, tanto os seres
humanos quanto os animais nas suas
atitudes costumeiras, no seu comportamento,
sempre se expressa por atos chamados
instintivos e atos inteligentes entremeados.
Não é assim: ou agem por inteligência ou
agem por instinto. Nós, seres humanos,
agimos da mesma maneira.

(Trecho da palestra de Irvênia na
Semana Espírita de Londrina: Uma vez
em que estive em Salvador, na volta do
vôo, eu li num jornal de Salvador uma
reportagem de um indivíduo, doente
psiquiátrico, que, apesar de ser tirado da
rua algumas vezes, volta pra rua e vive
sempre encostado, como uma pessoa
muito necessitada, e a companhia diária
dele, que não deixa ninguém chegar
perto e o defende de tudo e de todos, é
um cachorro que sempre fica ao seu lado.

A QUESTÃO ESPIRITUAL DOS ANIMAIS 

8

Jenai Oliveira Cazetta
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Cenas como esta e muitas outras é que
me motivaram a colocar o tema desta
palestra “Os animais: nossos
companheiros no processo evolutivo”,
porque afetivamente eles vão se ligando
a nós e nós vamos nos ligando a eles e
vamos caminhando juntos.)

Fernanda - Os animais são dotados
de sentimentos? Eles sentem assim
como nós?
Irvênia - Os animais têm sentimentos.
Os animais que nós temos em casa já
confirmaram essa característica. Eles
se apegam a determinadas pessoas da
família, eles atendem aos nossos
afagos, aos nossos carinhos, assim
como também aos maus tratos a que por
vezes são submetidos inadvertidamente.
E eu tenho também convicção de que
onde os animais sofrem é dentro dos
laboratórios de pesquisa, porque
infelizmente, apesar das comissões de
ética, apesar do cuidado de alguns, no
fundo dos laboratórios sempre existem
pessoas menos criteriosas que acabam
causando sofrimento aos animais com a
finalidade de trazer algum conhecimento
para a Ciência. Eu acho que tudo tem
limite. Os animais podem ser utilizados,
mas de maneira criteriosa, respeitando
o limite da vida deles e da capacidade
de sofrimento que eles têm.

Fernanda - Para onde vão os animais
depois que eles morrem?
Irvênia - Chamando de erraticidade o
estado de desencarnado, nós podemos
dizer que os animais ficam na
erraticidade. O LIVRO DOS ESPÍRITOS
diz que os animais reencarnam tão logo
eles desencarnam, porque não existe
pra eles esse período longo de
erraticidade. Entretanto, nesse livro que
escrevi sobre os aspectos espirituais
dos animais, eu chamei de “questão” a
questão espiritual dos animais, porque

muitos desses aspectos ainda estão em
discussão... Questão quer dizer matéria
em discussão. Uma delas, para mim, é a
questão da erraticidade, porque os
vários relatos que a gente tem nos
indicam, nos sinalizam que cada caso é
um caso. Eu acho que, de modo geral,
os animais se reencarnam logo após o
desencarne, mas existem casos em que
eles ficam períodos diferentes na
chamada erraticidade, ou seja, como
desencarnados. Por exemplo, o Chico
Xavier, em carta escrita ao então
presidente da Federação Espírita
Brasileira, Wantuil de Freitas, relata que
perdeu um cachorro de nome Lord.
José, irmão de Chico, que desencarnou
antes, recomendou que ele cuidasse
muito bem de Lord, uma recomendação
que foi só pra reforçar uma atitude que o
Chico teria naturalmente, uma vez que
ele gostava muito de animais. Então,
Lord viveu ainda alguns anos, e quando
ele ficou doente e depois desencarnou,
Chico relata de próprio punho, em carta,
que quando o Lord estava desencarnando
ele viu o Espírito de José, seu irmão, vir
e acolher o espírito do Lord em seus
braços, e que, depois, nos meses que
se seguiram, quando ele via o Espírito
de José, via José acompanhado do
espírito do Lord. Portanto, esse animal
estava na erraticidade como estava
também José, irmão de Chico. Existem
muitos casos e são muito bonitos. E
uma coisa que certamente prende muito
a vivência entre os homens e animais é
a questão da afetividade.

Fernanda - Existem Espíritos
responsáveis por perceber esses
animais na erraticidade?
Irvênia - Existem equipes no plano
espiritual de Espíritos zoófilos, ou seja,
que cuidam dos animais. Não só em
repetidas vezes o plano espiritual me
confirmou esse fato, mas também nós
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encontramos alguns relatos. por
exemplo, em reportagens da Folha
Espírita feita pela Sônia Rinaldi, que
trabalha com transcomunicação
instrumental, existe uma matéria sobre
Konrad Lorentz, que foi um cientista
considerado Pai da Etologia, a ciência
do comportamento animal que faz a
inter-relação do comportamento animal
com o comportamento humano, e é por
essa notícia, vinda através da
transcomunicação instrumental, que
existe o relato de que Konrad Lorentz,
agora no plano espiritual, faz parte de
uma equipe de Espíritos zoófilos que
recebam os animais desencarnados no
plano espiritual, cuidam deles e
estabelecem a devida destinação para
cada um.

(Trecho da palestra de Irvênia, acima
mencionada: Eu perguntei ao plano
espiritual se é válido nós darmos água
fluída para os animais, darmos passes
nos animais, e assim por diante. A
resposta que eu tive é que tudo é válido
no serviço do bem. Nós podemos, sim,
dar água fluída, dar passes nos animais
e fazer preces pelos animais. Agora, a
recomendação é a seguinte: que nós
sempre recorramos aos Espíritos
zoófilos para que venham atender
também ao sofrimento dos animais e
que, no caso de nós fazermos a
imposição das mãos, na tentativa de
transmitir passes para os animais, nós
peçamos aos Espíritos zoófilos que
transformem nossos fluidos de maneira
que eles sejam adequados para servir
aos animais.)

Fernanda - Os animais têm uma
escala evolutiva própria? Como se dá
essa evolução nos animais?
Irvênia - Os animais evoluem como
todo princípio inteligente evolui. Na obra
de Kardec eu não encontrei. Não sei se
existe alguma referência a, por exemplo,

se o gato pode reencarnar como
cachorro e depois como cavalo, e assim
por diante. Não encontrei nada que
sinalizasse uma seqüência evolutiva,
mas os animais evoluem e isso as obras
espíritas confirmam. Emmanuel mesmo
disse que os animais caminham para a
condição de seres humanos assim
como nós, seres humanos, caminhamos
para a condição de angelitude.

Fernanda - Hoje ainda é considerado
um mistério: como é que passa de
animal para homem? Como é que
reencarna, porque a gente sabe que o
homem não volta a reencarnar como
animal. Mas, como é que se dá essa
transição de animal para homem?
Irvênia - Kardec, no seu livro A
GÊNESE, cuja primeira edição foi
publicada em 1868, portanto nove anos
depois da publicação da Origem das
Espécies de Darwin, coloca o assunto
como hipótese. Ele teve um bom senso
muito grande ao colocar esse assunto
como hipótese, pois no método
científico, o único enfoque que caberia é
realmente como hipótese. Então, ele
coloca a hipótese do aparecimento dos
primeiros corpos humanos no planeta.
Assim, diz ele que corpos de macacos
teriam sido os mais indicados, os mais
adequados para a reencarnação dos
primeiros espíritos humanos que vieram
encarnar-se no planeta. Entretanto, se
nós continuarmos a leitura da GÊNESE
e depois de Emmanuel e também de
André Luiz, vamos ficar com o conceito
de que esses primeiros Espíritos
chamados humanos, que reencarnam
na Terra em corpos de macacos,
estavam, na realidade, adentrando o
período que chamamos de humanidade.
Kardec mesmo coloca: com que é que
seria os homens encarnados nesses
macacos? Eles conservariam ainda os
traços que tinham nesse período
chamado ante-humano? Então, os
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Espíritos respondem que depende do
progresso realizados pelos Espíritos
individualmente. Mas esses primeiros
Espíritos encarnam em corpos de
macacos porque não existia outro corpo
aqui que mais se adequasse a isso.
Tais Espíritos estavam adentrando
espiritualmente esse período que nós
chamamos de humanidade.

Fernanda - Os homems são, de
alguma forma, responsáveis por
colaborar ou, até mesmo, responsáveis
realmente pela evolução dos animais,
por ajudá-los a evoluir?
Irvênia - André Luiz diz em
MISSIONÁRIOS DA LUZ que a missão
do superior é proteger e encaminhar a
evolução dos inferiores. Entendendo
nessa linguagem que nós seríamos,
entre aspas, superiores no processo
evolutivo em relação aos animais, a
nossa obrigação é cuidar deles e
auxiliá-los no processo evolutivo.
Infelizmente, nós encontramos cenas
lamentáveis de atuação do Ser humano
em relação ao comportamento dos
animais. É o caso de pessoas que

fazem criação de pitbull para rinha de
cão e usa os animais para fins de
violência. É um fato absolutamente
lamentável do ponto de vista da
evolução do princípio inteligente dos
animais e, também, do comportamento
humano.

Fernanda - Outra questão bem
polêmica, Irvênia, é esta: os animais
têm ou não têm mediúnidade?
Irvênia - Este assunto tem que ser
analisado sob três aspectos, como
Kardec faz. Ele fala de mediunidade de
efeito inteligente, mediunidade de
efeitos físicos e de algumas formas que
nós chamamos, entre aspas,
mediunidade, que Kardec contesta se
seriam realmente formas de
mediunidade. É a vidência, a audiência,
os chamados médiuns impressionáveis,
os médiuns de cura e os sonâmbulicos.
Então, a pessoa faz por si mesmo aquilo
e não é um intermediário dos Espíritos.
Em cada uma dessas situações nós
precisamos analisar a condição. 

FONTE: O IMORTAL, nº609

CIÊNCIA

11
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De repente, despertou no mundo
inteiro uma aguda consciência do
problema da poluição. Descobriram,
afinal, os homens, que estão
envenenando de mil formas diferentes
o planeta em que vivemos. Os mares,
que abrigaram as primeiras formas de
vida e que seguiram, através dos
milênios sem conta, estimulando e
sustentando a vida em suas múltiplas
manifestações, converteram-se, nas
décadas finais do século XX, em
vastíssimas e mudas latas de lixo,
onde os rios também poluídos
despejam, a cada minuto, quantidades
incalculáveis de detritos, tóxicos e
podridão.
Nas grandes cidades, está poluído o ar
que respiramos. Partículas invisíveis
de venenos de toda sorte bóiam na
atmosfera e invadem-nos o organismo
indefeso. O motor a explosão, base de
todo o sistema de transporte moderno,
expele, dia e noite, largas quantidades
de gases de alto poder tóxico. São
ainda nesses motores infernais, que se
tornaram praticamente indispensáveis
ao fluxo e refluxo das massas
humanas, que vieram agravar o
calamitoso problema do ruído urbano.
Essa nova forma de poluição, chamada
auditiva, nos atormenta de dia e nos
enerva de noite, precipitando desarranjos
psíquicos já de si tão comuns nos
seres que vivem sob a terrível pressão
das tensões embutidas no mecanismo
da vida moderna em sociedade.
Até os alimentos que ingerimos trazem
taxas elevadas de substâncias
maléficas, absorvidas da atmosfera ou
projetadas sobre as plantas para as
defenderem de insetos e larvas. É que
a civilização, há longo tempo, começou
a perturbar o equilíbrio renovador das
leis naturais, na ingênua, perigosa e

irresponsável ilusão de corrigir a obra
de Deus.
As chaminés das usinas contaminam
os ares, enquanto suas tubulações de
descarga de rejeitos infectam os rios.
Além disso, circulam em torno de nós,
em todo o espaço aéreo que nos
envolve, radiações, terríveis, desprendidas
das experiências atômicas, nas quais
se ensaiam as dantescas matanças do
futuro. Um cientista americano dizia há
pouco, a um jornalista, que serão
necessários de seis a dez séculos para
se esgotar o poder destruidor dos
refugos radiativos resultantes da
fabricação de armas nucleares. Esses
refugos são guardados em tanques de
aço e envolvidos em argila para não
afetarem os organismos vivos.
Junte-se a tudo isso o “background” de
interesses comerciais irredutíveis e
impiedosos que não abdicam, por um
instante, à fúria incontida de ganhar
dinheiro e teremos a imagem
apocalíptica do mundo em que
vivemos. É aterradora, pois, a visão
que poderemos projetar do mundo que
nos espera e aos nossos filhos, mundo
que a incúria humana deixará para as
gerações que nos sucederem , até que
as leis divinas do amor interfiram no
processo de desagregação e
espoliação dos recursos naturais para
o qual se arranjou o nome tão sonoro,
mas enganador, de civilização.
Há, porém, a outra face dessa
deprimente medalha: a face espiritual
que os cientistas humanos, sempre
voltados para os aspectos materiais da
vida, ainda não aprenderam a sentir.
Há também - e como! a poluição
espiritual no mundo em que vivemos.
Essa não a vemos, nem ouvimos, nem
ingerimos ou respiramos, mas está por
toda a parte, à nossa volta,nos dramas

POLUIÇÃO ESPIRITUAL
Hermínio Correa de Miranda
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espirituais que se desencadeiam nos
dois planos da vida. Espíritos e
homens, envolvidos nos seus
problemas e presos às suas paixões,
aos seus ódios e compromissos,
atormentam-se mutuamente, num
intercâmbio doentio que espalha
radiações perturbadoras.
O fantástico crescimento populacional
da Terra - saltamos de 3,6 bilhões para
7 bilhões até o fim do século - convoca,
neste final dos tempos, bilhões de
espíritos que vagam pelas paragens
infelizes do mundo espiritual. Para aqui
vêm renascer multidões de seres
desajustados, que carregam consigo
uma atmosfera psíquica depressiva, a
irradiar vibrações viciosas. Acompanham-
nos comparsas desiquilibrados,
empenhados em partilharem os
prazeres mais grosseiros que o corpo
físico possa proporcionar. Despreparados
para as conquistas so espírito, fora do
alcance, ainda, das injunções do amor
verdadeiro, pobres irmãos
desorientados, entregam-se
desesperadamente à trágica tarefa de
transformar o corpo físico num
instrumento de gozo. Não importa o
preço que isso vai custar em angústias
presentes e futuras. Ignorando eles a
realidade do mundo póstumo, a vida
lhes parece apenas uma fração fugidia
de tempo que é preciso “matar” e não
aproveitar no desenvolvimento das
faculdades espirituais.
Nessa multidão aflita e em fuga, que
desfila diante dos nossos olhos
atônitos, figuram, por certo, muitos
talentos genuínos cultivados em vidas
inúmeras, que se foram e se perderam
em experiências frustradas. Seguem
buscando coisas que não sabem,
sonhando sonhos qua não se realizam,
assistindo a uma vida que não vivem,
querendo ao mesmo tempo ser

espectadores e atores no imenso
drama da existência.
Daí as drogas, instrumento de fuga,
recurso final daqueles que não estão
ainda armados espiritualmente para
enfrentar as lutas e as realidades do
viver terreno, com suas dificuldades,
suas conquistas, seu trabalho, suas
alegrias, seu aprendizado, enfim. Todo
esse pensamento tumultuado de
pobres irmãos aflitos, que nem sabem
o que são e o que desejam, circula
pelos espaços, avolumando as
vibrações pesadas do desespero,
dessa  indefinível angústia que pesa
especialmente sobre aqueles que têm
mais aguda a sensibilidade psíquica.
Os mensageiros espirituais nos falam,
com frequência, das dificuldades que
devem vencer os dedicados trabalhadores
do bem que, em missões de amor e
sacrifício, penetram nesta atmosfera
psíquica em que vivemos, para
socorrer-nos, para trazer o consolo de
sua presença, a certeza do seu afeto, a
esperança de nossa redenção.
Nessas tarefas de profundo teor
fraterno, encontram apoio nos núcleos
espíritas, na prece desinteressada de
todos aqueles que - espíritas ou não -
aprenderam a estabelecer com Deus o
diálogo do amor universal. É que  para
orar não precisamos de nenhuma
credencial senão a de sentir em nós,
viva e atuante, uma partícula da luz
divina que nos faz criaturas do mesmo
Pai, ovelhas do mesmo rebanho, com o
mesmo destino de paz inscrito no
futuro.
É bem verdade que viemos viver numa
época difícil, na qual a poderosa
máquina civilizadora criou uma nova
esfinge a rosnar soturnamente a
ameaça multimilenar: Ou me decifras
ou te devoro!
Quanto a nós, espíritas, é evidente que
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sentimos no fundo do Ser a
repercurssão dessas dores e angústias
da hora última, mas graças a Deus já
sentimos despertar a  compreensão
das leis divinas. Já sabemos que
somos espíritos mortais e eternos,
repetindo no mundo confuso de hoje,
experiências que nos levarão ao
planeta redimido de amanhã. O plano
espiritual, na generosidade de seus
mentores, sob a luz poderosa do
Cristo, colocou à nossa disposição um
conhecimento que fortalece, porque
nos ensina a compreender as crises
que desatam a aceleração do processo
evolutivo. Sabemos que precisamos
ser pacientes e tolerantes. Entendemos
que é necessário mantermo-nos em
prece, servindo o quanto possível,
dentro das nossas próprias limitações
e imperfeições. não nos faltará, jamais,
a proteção espiritual para o trabalho

honesto. Se a hora é difícil, grande é o
nosso patrimônio espiritual, no
conhecimento das verdades eternas,
diante das quais as angústias do
momento são manchas de sombras
num caminho que nos leva à redenção
espiritual.
Nada, pois, de temores. O mesmo
Deus de amor que nos trouxe até estes
dias tumultuados continuará a cuidar
de nós todos, mesmo daqueles que se
acham momentaneamente perdidos
pelos atalhos perigosos da ilusão. Não
nos deixemos contaminar pelo
pessimismo, em impressionar pela
densa onda de poluição espiritual que
se amplia sobre o planeta em que
vivemos. Deus vela por todos nós.

FONTE: CANDEIAS NA NOITE ESCURA, Hermínio Correia
de Miranda, 1º edição, FEB

“Tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje a realizar.
Faze-o do melhor modo, recordando que, apesar da grandeza divina
do nosso Divino Mestre, foi êle, um dia, na Terra, humilde criança,
construindo obra de abnegação e amor para os braços de pobre mãe,
recolhida temporàriamente à estrebaria, sem confôrto e sem lar”.

“Sirvamos ao bem, simplificando o caminho, de vez que a vitória real
é a história de todos, convictos de que não precisamos gastar as
possibilidades da existência em expectativas e tensão, porquanto, se
estivermos em Cristo, tudo quanto de que necessitarmos será feito
em nosso favor, no momento oportuno”.

“Se Tens a consciência tranqüila no cumprimento do próprio dever,
guardas em ti mesmo cidadela e refúgio. Não te percas em
conflitos inúteis, nem te emaranhes nas explicações infindáveis.
Acusado de mistificador, responde com o devotamento à verdade”.

EMMANUEL

Mensagens
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DEUS, JESUS E MOISÉS
"O que havia de diferente entre Jesus e
Moisés em relação à idéia que eles
faziam de Deus?"- Jair Ângelo Junior -
Garça - SP
Moisés e Jesus, dois grandes
personagens da civilização hebraica,
viveram em épocas bem recuadas um do
outro. Entre Moisés e Jesus há, pelo
menos, 12 séculos de diferença,. Só esse
fator - o largo tempo que os separou - já é
suficiente para determinar que entre eles
houvesse uma visão bem diferente de
Deus. Não há verdade absoluta para o
Ser humano, Junior. O tempo muda a
nossa maneira de ver as coisas, muda as
concepções de vida das pessoas e das
coletividades, a respeito do que for,
inclusive de Deus. Isso porque existe uma
lei natural de progresso, de evolução, e
esse progresso significa, acima de tudo,
mudança. Assim, se Jesus viesse
afirmando o mesmo que Moisés afirmou a
respeito de Deus, em 1.200 anos, não
teria mudado nada e, portanto, Jesus
nada teria que acrescentar ao que Moisés
havia dito. Mas, como você bem sabe,
não foi o que aconteceu. Jesus mudou
muito a maneira de conceber  Deus.
Vamos fazer aqui uma comparação para
você entender melhor o que estamos
querendo dizer. Analisando a história da
humanidade e o desenvolvimento das
idéias através dos tempos, vamos
perceber algo muito importante, que
devemos levar sempre em consideração:
na essência, as coisas não mudam; o que
muda é o nosso pensamento a respeito
delas. Por exemplo: o Sol, que iluminava a
Terra na época de Moisés ( mais de 3.200
anos atrás) é o mesmo Sol que nos
ilumina hoje. No entanto, o que Moisés
pensava a respeito do Sol não é o que
pensamos hoje. Por quê? Porque os
conhecimentos, que temos hoje, sobre o
Sol são muito mais amplos e profundos do
que os conhecimentos que a humanidade

tinha naquele tempo. Aliás, Moisés
acreditava que o Sol girava em torno da
Terra; hoje sabemos que é a Terra que
gira em torno do Sol. Por aí você percebe
como o fator tempo é importante como
elemento de mudança. Moisés e Jesus
pertenceram a um povo, que teve um
grande papel da história da humanidade:
os hebreus. Os hebreus se destacaram no
mundo pela sua contribuição ao
pensamento religioso, porque eles
sempre foram, acima de tudo, um povo
devotado à religião: fizeram de sua
religião a razão e o objetivo da vida. Se
formos pesquisar a história desse povo,
vamos perceber que a religião, que
começa no patriarca Abraão, veio
passando, durante séculos, por várias
fases de desenvolvimento, ou seja, veio
sofrendo mudanças significativas ao longo
do tempo. O historiador Edward MacNall
Burns, na sua História da Civilização
Ocidental, divide a história religiosa desse
povo em 5 principais fases: a pré-mosaica
(antes de Moises), a fase da monolatria
nacional ( a de Moisés), a da revolução
profética, a fase do exílio ou do cativeiro
da Babilônia e, finalmente, a fase pós-
exílio. Cada uma dessas fases tem suas
características próprias e aponta para
significativas mudanças na maneira de
pensar sobre Deus e a sua relação como
o homem. Mas, a participação de Jesus
no cenário religioso de seu tempo foi
revolucionária, porque Jesus,
diferentemente dos profetas que o
antecederam, veio com uma visão muito
própria, e tão diferente que ele não foi
absorvido pela religião judaica, que o
rejeitou, pois seu pensamento não se
enquadrava nas idéias de seus
antecessores. Moisés chamou Iavé ( o
deus de Abraão) apenas para seu povo,
como se seu povo fosse exclusivo dele -
um deus nacional -  não descartando a
existência de outros deuses de outros
povos. Sua religião estava voltada

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS
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exclusivamente para esta vida - ele não
cogitava de uma vida espiritual, além
desta. Iavé era um soberano poderoso e
violento. Seus mandamentos, embora se
fale que eram apenas dez - na verdade,
eram mais de 600, conforme está na
Bíblia. Através deles, estabelecia regras
rígidas que deveriam ser seguidas à risca.
O prêmio para os obedientes era uma
longa vida; o castigo, em muitos casos,
era a morte. O desobediente era
condenado à morte sem direito à defesa,
até mesmo por erros mínimos como, por
exemplo, fazer algum trabalho no sábado.
É claro que passados mais de 12 séculos
depois, as coisas tinham mudado no
panorama político e social daquele povo.
Os hebreus receberam muita influência de
outros povos - principalmente dos povos
que o dominaram - como também de
outras religiões. O deus impiedoso e
intolerante de Moisés não podia
permanecer reinando durante tanto
tempo. Antes de Jesus, profetas, como
Isaías, por exemplo, diferentemente de
Moisés, já viam em Deus bondade e
misericórdia. O povo já não podia
continuar suportando, além dos
sofrimentos da vida, uma impiedade tão
grande e nenhuma esperança para o
futuro. Fazia-se necessária uma outra
concepção, como foi a que Jesus trouxe
no justo momento, tentando apagar da
mente do povo a idéia de um Deus
autoritário e violento. Explica-se, desse
modo, a razão daqueles conflitos de
Jesus com os fariseus, com os escribas e
com os saduceus, que seguiam
rigidamente a tradição e e a lei de Moisés.
A discussão sobre o sábado - por
exemplo, a intervenção de Jesus em favor
da mulher adúltera para que não fosse
apedrejada, a aproximação simpática com
os hereges samaritanos, o novo
mandamento que mandava amar até
mesmo os inimigos, a defesa da
prostituta, a crítica aos ricos e poderosos,
a postura em defesa dos pobres e

abandonados, o amor ao próximo e a
certeza da continuidade da vida após a
morte - tudo isso, na verdade, traduzia
uma nova concepção da vida e de Deus.
Deus, agora, não era mais um soberano
poderoso e prepotente, mas um Pai
amoroso e compreensível; não era mais
um aplicador de penas, mas um Pai de
amor e compreensão. Nisso a diferença
entre as doutrinas de Jesus e a de
Moisés. Mas não estamos dizendo que
Moisés estava errado e que Jesus estava
certo: apenas que Jesus aperfeiçoou a
idéia de Deus - que, na época de Moisés
era uma, e no seu tempo passou a ser
outra, conforme a lei de evolução.

TEORIA E PRÁTICA
Por que, mesmo sabendo que
estamos errados, continuamos errando,
censurando os defeitos dos outros, e
ferindo a nossa consciência? Não existe
uma maneira de evitar tudo isso? 
Existe, com certeza. Mas é difícil, muito
difícil. Se fosse fácil mudarmos as nossas
disposições intimas, não teríamos tantos
problemas, mas também não haveria
tanto mérito. Porém, uma mudança
interior requer muito esforço e muita
perseverança. Vemos isso nas insistentes
recomendações de Jesus. Ninguém
melhor que ele conhecia o limite e as
fraquezas de seus discípulos. No entanto,
ele soube compreendê-los nos momentos
cruciais. Veja que, apesar da presença
física de Jesus - um privilégio que bem
poucos puderam gozar - seus discípulos
tiveram muita dificuldade em seguir seus
ensinamentos e se transformar interiormente.
E eles não eram pessoas quaisquer! Foi o
próprio Jesus que os escolheu. Judas o
traiu, Pedro o negou e, quando ele foi
preso, todos fugiram. Só retornaram
quando, depois de morto, Jesus apareceu
anunciando a imortalidade. Aí perceberam
que, de fato, Jesus tinha razão. A respeito
disso, Chico Xavier exalta a personalidade
de Jesus, que jamais exigiu nada de
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alguém. Para a mulher adúltera, Jesus
simplesmente recomendou: "Vai e não
peques mais..." Não fez sermão, não
censurou, não perguntou com quem ele
havia caído... Simplesmente recomendou.
"No Evangelho - diz o Chico - não existe
um moralismo farisaico; a mensagem do
Cristo é de elevação, de compreensão do
erro, de incentivo a quem deseja
melhorar". E completa o Chico: "Quem
olhar para dentro de si não terá coragem
de olhar alguém na condição de pecador.
Precisamos destacar o valor daqueles que
estão ao nosso lado..." Logo, quem está
interessado em melhorar-se moralmente,
e tem plena consciência disso, não tem
tempo para censurar ou julgar alguém. A
mudança interior exige de todos nós um
esforço descomunal e constante. Mudar a
roupa é simples. Mudar de casa ou de
automóvel pode custar dinheiro, mas não
se compara à cirurgia espiritual que temos
de fazer para mudar nossas atitudes e
comportamento diante dos outros, a luta
que temos a empreender todos os dias
contra o nosso egoísmo e contra o nosso
orgulho. Entretanto, cabe a nós tornar
essa mudança mais fácil ou mais difícil.
Seguindo os passos de Jesus, o
Espiritismo afirma o seguinte: o único
caminho para a mudança é a ação no
bem. Não há outro. Como você aprende a
nadar? - nadando. Como você aprende a
andar de bicicleta? - andando... Se você
quiser ser bom, faça o bem; mas faça-o
bem feito, constantemente, todos os dias.
Só nossos atos nos transformam. Nem
orações, nem promessas, nem
aspirações, nem tampouco sonhos,
contribuirão para que mudemos. Para
isso, só a ação, só o esforço para fazer
algo de bom. Para a Doutrina Espírita,
Jesus ensinou-nos três pontos
fundamentais que nos ajudarão na
transformação moral: a benevolência, a
compreensão para com os defeitos
alheios e o perdão. A benevolência é o
mais fácil degrau da evolução moral:

basta você ajudar alguém, basta você
exercitar a ação estendendo um bem
material ou um bem moral em favor de
alguém: isso é benevolência, ou seja,
fazer o bem, ajudar, ser companheiro, ser
solidário. Por incrível que pareça, é esta a
caridade mais fácil, acessível a todos nós.
Podemos fazer o bem todos os dias - um
gesto, uma palavra, uma presença, uma
ajuda material, seja o que for: o bem é
inerente às nossas ações. O segundo
degrau da transformação espiritual é um
pouco mais difícil:  é a indulgência ou a
compreensão para com os erros alheios.
Geralmente, temos muita dificuldade de
ver alguém errar, sem censurar, sem
comentar seu erro. Muitas vezes, parece
que gostamos que os outros errem,
porque assim podemos criticá-los e, ao
mesmo tempo, podemos proclamar ao
mundo a nossa superioridade.  Mesmo
não tendo nada com a vida dos outros,
nos comprazemos na censura, na
maledicência, porque, de certa forma,
sentimo-nos numa condição privilegiada
em relação a quem erra e a quem a
hipocrisia social critica e condena.
Entretanto, o degrau mais alto da caridade
é o perdão. O perdão é a compreensão na
sua expressão mais elevada, mais divina.
Perdoar é compreender os motivos do
ofensor, é ser ofendido por ele e
compreende-lo, é pensar no ofensor antes
de pensar em si mesmo, é sair um pouco
de si para observar o ato infeliz daquele
que errou, de um ângulo mais alto. "Pai,
perdoai-lhes porque não sabem o que
fazem" - disse Jesus. E, com esse ato
extremo de compreensão e amor, ele
encerra a sua missão.

DOAÇÃO DE ORGÃOS 
Segundo a Doutrina Espírita, a gente
não pode fazer doação de órgãos,
porque dizem que, na noutra vida, a
gente vai nascer sem aquele órgão?
(Maria Regina Q. da Silva - Duartina -
SP)
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Não é bem assim, Maria Regina. Muito pelo
contrário. A Doutrina Espírita - que ensina a
caridade - não poderia se contradizer nesse
sentido. A doação de órgãos é um ato de
amor, em favor de alguém que ainda pode
continuar encarnado. A vida na Terra é
muito preciosa para o Espírito, de modo que
devemos contribuir sempre para a defesa e
preservação da vida, até quanto pudermos.
Aquele que doa um órgão está, portanto, se
prestando a uma causa nobre, elevada, do
ponto de vista espiritual. Assim, como a
Doutrina Espírita nos estimula a fazer o
bem, em qualquer circunstância, atendendo
aquele que precisa de nós, também ela
estimula a doação de órgãos - quer a
doação ocorra enquanto o doador está vivo
ou quando ele já desencarnou. Com
certeza, terá a assistência da
Espiritualidade para isso. Mas, a sua
preocupação é se a doação de um
determinado órgão pode prejudicar o
Espírito do doador em algum momento. Na
verdade, em relação à doação, existe
apenas e tão somente uma pequena
preocupação. A pessoa que doa deve estar
muito consciente do que está fazendo para
não se arrepender depois e ficar angustiada
diante de sua atitude. O fato de doar implica
em se desprender totalmente daquilo que
se doou, a fim de que o Espírito não se
perturbe depois, porque acha que não devia
ter feito isso, que vai sentir falta daquele
órgão. É um problema que pode acontecer
com alguns Espíritos ainda muito presos à
vida material, principalmente ao seu corpo.
A repercussão é, portanto, de ordem
psicológica. Mas esse tipo de problema não
se restringe apenas à doação de órgãos,
mas de qualquer coisa que possamos doar
a alguém. Por isso, Jesus disse: "Não saiba
a vossa mão esquerda o que faz a direita".
O que quer dizer isso? Quer dizer,
sobretudo, que o ato de doar tem que ser
plenamente consentido pela nossa
consciência,tem que ser uma doação
íntima, para que nos sintamos bem com ela,

para que ela nos torne mais felizes conosco
mesmos. Dar agora e arrepender-se, pois,
não é dar. Neste caso, o doador sofre. Por
isso, repetimos, a doação deve ser
consciente. Somente o doador é que deve
dar o seu próprio consentimento, porque só
ele sabe medir o valor de seu gesto e o
significado que esse gesto tem para ele
mesmo. Além do mais, há doações em vida
- há pessoas que doam órgãos para seus
parentes ( como o rim, por exemplo) e que
salvam vidas. Acompanhando a vida dos
doadores, vamos perceber que, na grande
maioria das vezes, eles se sentem felizes,
por terem preservado uma vida e suas
consciências, com certeza, se elevam a uma
condição de plena realização, porque
contribuíram para a felicidade de alguém.
Não há, efetivamente, ato de mais elevado
desprendimento e abnegação. Mas, no caso
do órgão, retirado do cadáver, a doação é
mais fácil, porque o corpo já morreu e o
órgão, se não fosse doado, poderia ser
comparado a um alimento jogado fora, e que
não fora aproveitado para matar a fome de
alguém. Logo, Maria Regina, não vemos por
que a doação de um órgão possa prejudicar
o doador. Nada de bom, que possamos
fazer pelos outros, nos prejudica. Pelo
contrário, nos ajuda. Devemos, portanto,
incentivar essa prática, porque ela faz parte
da Lei da Natureza. Se você já observou, a
natureza não desperdiça nada, aproveita
tudo. E o homem, que tem aprendido com a
natureza, pode ajudá-la a preservar-se
ainda mais, utilizando seus recursos em seu
próprio benefício. O fato de uma pessoa se
negar a doar um órgão é problema particular
dela, mas não deve se constituir em regra
geral. Não sei se você já pensou nisso, mas
se você for realista, vai verificar que todos os
nossos órgãos, que vão para o tumulo um
dia, serão devorados pelos vermes, para
consolo da própria natureza. Se não dermos
a eles um destino mais elevado, vamos
optar pela alimentação dos vermes e não
pela vida de outro Ser humano. Pense nisso.
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A violência instalada no íntimo da criatura
humana, no seu início, por uma
necessidade à sua sobrevivência, é um
dentre os grandes flagelos morais
existentes na Terra, pedindo solução de
urgência.
As maiores vítimas são as crianças e as
mulheres, sofrendo na própria carne as
consequências de um passado delituoso,
é bem verdade, porque não há dor sem
causa, atual ou remota.
Todavia, o que choca, e vamos nos deter
neste ângulo da questão, é o estímulo à
violência a que estão sendo levadas as
crianças e os jovens. A ela, violência,
recorrem as crianças e se lhe adaptam,
por ser excessivamente mostrada pela
mídia.
É admissível e até lógico que as
pessoas, vivendo de sua propagação,
que se locupletam com a sua exibição,
rebelem-se contra essa realidade mais
do que palpável, e tudo façam para trazer
para o atual contexto de vida violenta
outras justificativas, pontos de vista
insustentáveis, conclusões apressadas
e, por conseguinte, destituídas de razão
para explicar o recrudescer da violência
na criança e no jovem, principalmente.
A ONU (Organização das Nações
Unidas), preocupada com a onda de
violência  mostrada claramente às
crianças e adolescentes através de
desenhos animados, durante o período
de uma semana, em agosto de 1998,
gravou, até onde lhe foi possível, filmes
supostamente inocentes, e por isso
mesmo oferecidos, aos olhares infantis.
De seis emissoras de TV foram colhidas
196 fitas, cujo tempo total de duração
chegou a 1.667 horas. As cenas de
violência iam do assalto ao estupro. A
investigação foi foi acompanhada por
sociólogos, juristas e educadores. Foram
detectados 1.432 crimes durante aquela

semana, numa média de 20 crimes por
uma hora de exibição dos desenhos.
Uma criança, dessarte, assistindo a duas
horas diárias desse tipo de desenho
animado (cálculo feito por baixo), está
exposta a 40 cenas de violência. Num
mês sobe para 1.200, e em um ano
assiste a 14.400.
Sejamos lógicos: se a mídia eletrônica é
mundialmente reconhecida como
poderoso meio de divulgação e de
influênciação no psiquismo humano,
levando os interessados, que crêem na
sua eficiência de divulgar, a consumirem
milhões de dólares em publicidade para
indulzir as pessoas a comprarem os
produtos por ela propagados, por que
razão não seria ela também eficiente no
que diz respeito à violência? Somente no
aspectos violência a mídia eletrônica se
mostraria nula? por favor senhores, não
estão lidando com seres irracionais!
Nós espíritas, temos fundadas razões
para afirmar, convictos, que uma
propaganda como a que é feita de
violência nos veículos de propagação
reforça, e substancialmente, o que o
Espírito reencarnado já traz de vidas
anteriores, estimulando-o à violência, por
trazer a intoxicação do morbo em suas
estruturas psicológicas mais sutis.
O Espírito é herdeiro de si mesmo, ele é
o passado. O presente e a sua aparência
são-lhe uma máscara.
A dra. Paula Cunha Gomide, da
Universidade do Paraná, segundo lemos
num periódico espírita de novembro de
1998, ilustra exemplarmente esse quadro
caótico social que envolve crianças e
jovens. Foram divididos 160 jovens
adolescentes, entre 14 e 16 anos de
idade, em três grupos. Cada qual assitia
a  um determinado filme. Dois grupos só
viram filmes com cenas de violência e um
sem nenhuma. Após as sessões, foi

A VIOLÊNCIA E SEUS EFEITOS NA CRIANÇA
Adésio Alves Machado
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promovido um campeonato de futebol.
Os estudantes dos grupos dos filmes de
violência se mostraram truculentos,
propensos a chutes desleais, a
xinagamentos e empurrões.
É óbvio que não é o filme o único fator
indutor da criança, do jovem e do adulto
à violência, mas as pesquisas são por
demais concludentes do seu papel
intoxicante nas mentes incautas,
despreparadas.
A fase de violência na criatura humana
mostra-se como um mecanismo
instintivo de defesa que se instalou e teve
predoninância na fase primária do
Espírito, com marcantes repercussões,
ainda hoje.
Sem motivo algum, outras vezes por
questões de somenos importância, a
agressividade explode no Ser, causando-
lhe sérios danos que  não só o
prejudicam, mas também à sociedade
que o tem como membro.
A Terra virou um vasto campo de batalha
perigoso, constatando-se que a ausência
da guerra entre as grandes potências
não arrefeceu a belicosidade entre as
pessoas.
Hoje, como, ontem, golpeia-se primeiro
por instinto de defesa, antes de se ser
agredido.
A violência e a agressividade, segundo
Joanna de Ângelis, tem início no íntimo
desgovernado das criaturas, distantes
que elas se acham da disciplina e do
amor exarados por Jesus. São pessoas
envoltas nas faixas sombrias primitivas
do desenvolvimento moral. Não
souberam desatar os liames instintivos
que as mantêm na retaguarda evolutiva.
A venerada Mentora estabelece, com a
lucidez psicológica sobre o Ser humano,
uma diferença entre agressividade e
violência, mostrando que se pode ser
agressivo sem ser violento. “A
agressividade - diz ela - é natural na

criatura, faz-lhe parte da vida e, bem
conduzida, responde pelas conquistas do
pensamento, da arte, da ciência, da
tecnologia, da religião, quando os
realistas recorrentes a ela o fazem à
manutenção dos aspectos excelente dos
propósitos que objetivam. Ela é força da
promotora da luta edificante, sendo um
estímulo à coragem.”*
Já a violência, que é típica somente do
Ser humano, deriva da sua maneira de
pensar, induzindo-o a tomar, agredindo, o
que poderia pedir.  Acha que o violento é
a única forma de conseguir o que almeja.
deste modo, toda violência é uma forma
de agressividade.
A violência costuma-se tornar loucura e
hediondez”, afirma a venerada Mentora.
Reprime-se a violência quando ela
deveria ser diluída com a educação da
agressividade. O que é estupro, o
assassínio senão formas de
agressividade não dominadas! O instinto
sexual sem governo conduz ao estupro;
o ódio, em conluio com o egoísmo, sem
o freio do raciocínio, da razão fraternal,
leva ao assassíno.
Haveremos de vencer a violência com a
mansuetude, a pacificação, a humildade,
a paciência, a brandura, que são
características vivênciadas por Jesus,
consequentemente, os recursos mais
positivos para o enfrentamento da
violência. O exemplo de Gandhi junto aos
ingleses é bem marcante.
Tiremos nossas conclusões. Uma
pergunta, entretanto, queremos deixar no
ar: você vai continuar dando presentes
aos seus filhos e afins armas de
brinquedo e permitindo, livremente, que
eles assistam a filmes e desenhos
animados de violência?

*Livro Sendas Luminosas, lição 24, Edição da Casa Editora
Espírita Didier, Votuporanga, S. Paulo, psicografia de Divaldo
Pereira Franco, pelo Espírito Joanna de Ângelis.

FONTE: O REFORMADOR, N°2102
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“Às vezes, penso em como os
espíritos conseguiram escrever
tanto por meu intermédio; eu
não sei a técnica que eles
utilizaram comigo, para o
aproveitamento do tempo...
Mesmo assim, sinto que
desperdicei muito tempo...
Sobre a Terra, os problemas
inúteis que criamos são
formidáveis teias de aranha
para o nosso espírito; nos
envolvemos em tanta coisa
sem razão de ser, que, ao final
de um mês ou um ano,
verificamos que, em termos
espirituais, quase não saimos
do lugar... Agora é que estou
percebendo como a vida no
corpo passa depressa! A
gente tem que lutar contra o
comodismo e a ociosidade;
caso contrário, vamos retornar
ao Mundo Espiritual com
enorme sensação de vazio...

Dizem que eu tenho feito
muito, mas para mim, não fiz
um décimo do que deveria ter
feito...”

***
“Se estamos trabalhando com
uma enxada, com um
determinado instrumento, é
nossa obrigação trazer essa
enxada sempre bem tratada.
Se a ferrugem ataca, nós
limpamos imediatamente. Se
um bisturi sofre qualquer
ofensa do tempo, nós nos
apressamos em colocá-lo em
posição de servir. Então,
nosso corpo também é um
instrumento para nosso
aperfeiçoamento espiritual; se
a doença aparece ou se
algum problema surge, então
é nossa obrigação tratar muito
bem do corpo e colocá-lo em
posição de trabalhar para que
nossa vida não seja vazia”.

Aprendendo com Chico Xavier

(Extraído de “O EVANGELHO DE CHICO XAVIER” e “ CHICO E EMMANUEL” de Carlos A. Baccelli, ed. DIDIER)
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