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“Não posso posso esquecer
um estudo rápido de nosso
Emmanuel, a sós comigo, em
que ele me disse que o
médium é comparável a um
campo de pouso e o espírito
comunicante é comparável ao
avião; sem o campo  de pouso
cuidadosamente preparado, a
máquina não consegue se
ajustar ao pouso necessário.
Em verdade, penso eu, a
comparação é só para efeito
de estudo, mas é um lembrete
importante, porque muita
gente julga que a entidade
espiritual só por si pode fazer
toda a tarefa. Certamente que
poderia, mas na Vida Maior os
problemas e condições para
os companheiros que lá se
movimentam são novos e
múltiplos e creio que será
muito difícil a um amigo
desencarnado desprender-se
dos deveres e disciplinas de
Lá para despender todo
tempo da formação de um
volume de responsabilidade
com o público, sem que o
médium lhe ofereça o auxílio
possível. A questão do tempo

na Vida Espiritual para os
obreiros do bem é tão vital
quanto a nossa por aqui, no
chão terrestre, em que horas
parecem fugir sempre, sem
que possamos detê-las, não é
mesmo?”

***

“... lembro-me de certa
mensagem do escritor
português Eça de Queiroz,
através do médium Fernando
de Lacerda, em um dos quatro
volumes que ele nos legou,
com o título “DO PAÍS DA LUZ”.
Eça de Queiroz compara o
médium ao tipógrafo que se
vale da coleção de tipos da
qual disponha para escrever
as páginas do jornal. Quanto
mais tipos a caixa do tipógrafo
apresente - explica o
mensageiro - mais recursos
terá o tipógrafo para transmitir
os editoriais que lhe forem
encomendados. Sempre considerei
essa opinião do amigo
português, de uma lógica
inquestionável. O nosso
Emmanuel costuma dizer-me:
“Nada se pode fazer de nada.”

Chico e Emmanuel (O Aprendiz e o Mestre)

(Extraído de “CHICO E EMMANUEL, de Carlos A. Baccelli, ed. DIDIER)
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Em “O EVANGELHO SEGUNDO O
ESPIRITISMO” cap. XVI

“Aos olhos do vulgo ignorante, todo
fenômeno cuja causa é desconhecida
passa por sobrenatural, maravilhoso e
miraculoso; a causa, uma vez
conhecida, reconhece-se que o
fenômeno, tão extraordinário que
pareça não é outra coisa senão a
aplicação de uma lei natural. É assim
que o círculo dos fatos sobrenaturais se
retrai à medida que se amplia o da
Ciência. Em todos os tempos, os
homens exploram, em proveito de sua
ambição, de seu interesse e de sua
dominação, certos conhecimentos que
possuíam, a fim de darem a si mesmos
o prestígio de um poder supostamente
sobre-humano ou de uma pretensa
missão divina. Estão aí os falsos Cristos
e os falsos profetas; a difusão dos
conhecimentos lhes aniquila o crédito,
por isso o número diminui à medida que
os homens se esclarecem. O fato de
operar o que aos olhos de certas
pessoas, passa por prodígios, não é,
pois, o sinal de uma missão divina, uma
vez que pode resultar de conhecimentos
que cada um pode adquirir, ou de
faculdades orgânicas especiais, que o
mais indigno pode possuir tão bem
quanto o mais digno. O verdadeiro
profeta se reconhece por caracteres
mais sérios e exclusivamente morais”.
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“Não te resignes aos hábitos da treva. Mas
clareia-te, por dentro, purificando-te
sempre mais, a fim de que a tua presença
irradie, em favor do próximo, a mensagem
persuasiva do amor, para que se estabeleça
entre os homens o domínio da eterna luz”.

EMMANUEL
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As provas na Terra apresentam sempre o lado de luz de que são
mensageiras.
Entretanto, para observá-lo, urge reconhecer os sinônimos
espirituais de que essas mesmas provas se revestem, como
sejam:

Meditemos na significação oculta dos problemas com que somos
defrontados no mundo e saibamos aproveitar, enquanto no Plano
Físico, a nossa abençoada escola de elevação.

(Psicografia F.C. Xavier)

CONVERSA BREVE

LADO DE LUZ

2

EMMANUEL

encargo difícil - privilégio;
dever cumprido - senda libertadora; 
rotina - conquista de competência;
solidão - tempo de pensar; 
contratempo - aviso benéfico;
contrariedades no cotidiano - treino de paciência;
tribulação de improviso - socorro específico;
moléstia súbita - apoio de emergência;
lesão congênita - corrigenda no espírito;
adversários - fiscais proveitosos;
crítica - apelo a burilamento;
censura - convite a reajuste;
ofensa - invocação à tolerância;
menosprezo - teste de amor;
tentação - curso de resistência;
fracasso - necessidade de revisão;
lar em discórdia - área de resgate;
parente complexo - dívida em cobrança;
obstáculo social - ensino de humildade;
deserção de afetos - renovação compulsória;
golpes - aulas para discernimento;
desilusão - visita da verdade;
prejuízo - identificação de pessoas;
decepções - informes claros;
renúncia - rumo certo;
crise - aferição de valor;
sacrifício - crescimento espiritual.
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A crítica não cogita somente do que é
original, mas, e principalmente, do que
é substancial na obra de todo escritor.

(Perilo Gomes)

No Grupo Escolar São José, de Pedro
Leopoldo, Chico Xavier, então com 12
anos de idade (nascera a 2 de abril de
1910), juntamente com seus colegas do 4º
ano primário, participa duma prova de
redação, num concurso promovido pela
Secretaria de Educação de Minas Gerais.
Tema proposto: “Brasil”. Toma da caneta e
apresta-se, vacilante, para iniciar a escrita.
Surge ao seu lado o vulto de um homem
que, de pronto, lhe vai “soprando” as
primeiras palavras de dissertação. O
menino, usando de lealdade, consulta a
professora e ela, sem bem entender o que
acaba de ouvir, dá de ombros e ordena: -
Prossiga!
Chico foi distinguido com láurea de
“Menção  Honrosa” e passou a ser visto de
través pelos seus companheiros de
classe, que propuseram fosse ele
submetido a um exame individual. Dessa
feita, escolheram o assunto: “O grão de
areia”. Volta a fazer-se presente a
estranha aparição, que diz: - Estou pronto
para escrever.
E Chico escreve no quadro-negro: “Meus
filhos, ninguém escarneça da Criação.
O grão de areia é quase nada,  mas
parece uma estrela pequenina
refletindo o Sol de Deus”.
Aí já podemos identificar as primeiras
expressões de sua prodigiosa mediunidade
psicográfica.
No período de 1927 a 1931, recebeu
centenas de mensagens, mas, por ordem
dos amigos espirituais, destruiu-as quase
todas, de vez que constituíam apenas
“exercícios de psicografia”. Salvaram-se
poucas dessas produções, que foram
publicadas em O Jornal, O Jornal das

Moças, Gazetas de Notícias e Aurora,
do Rio de Janeiro, e no Almanaque de
Lembranças, de Portugal.
Apesar de sua instrução deficiente,
sempre gostou muito de ler e, assim com
muito esforço (e a providencial ajuda de
Emmanuel), conseguiu elevar um pouco
seu nível cultural. Lia, aliás, os livros que
conseguia por empréstimo, pois sua
“biblioteca”, nos idos da juventude,
limitava-se a cinco livros: O Evangelho
Segundo o Espiritismo, O Livro dos
Espirítos, O Livro dos Médiuns, Memórias
do Padre Germano e Depois da Morte.
Confidenciou certa vez a Rafael Ranieri:
- “Eu só tive o Grupo Escolar, mas você
sabe, convivendo com Emmanuel, que é
um excelente professor, durante tantos
anos, você não acha que mesmo sendo
muito burro como eu sou, apesar disso,
pude aprender alguma coisa? Emmanuel,
meu filho, me ensinou até gramática!”.
Ensinou-lhe também datilografia, segundo
ouviu Elias Barbosa do próprio médium.
Só se pode falar, efetivamente, em obra
litero-mediúnica de Chico Xavier, a partir
de agosto de 1931, quando ele começa a
psicografar versos de nada menos de 56
poetas desencarnados, brasileiros e
portugueses. o que dá origem ao
PARNASO DE ALÉM-TÚMULO, livro-
impacto, editado pela Federação Espírita
Brasileira, em 1932, que explodiu como
uma bomba nos arraiais da crítica literária.
É certo que não faltaram os céticos e os
detratores que alardearam ser a obra
apócrifa, produto de deslavada
mistificação. Chico Xavier seria habilidoso
pastichador que teria escrito à la manière
de..., seguindo as pegadas de Albert
Sorel, Paul Reboux e Charles Muller.
Hipótese absurda que, afinal, importava
em promover o mocinho de Pedro
Leopoldo às culminânia de genialidade,
como bem se expressou na época,
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Monteiro Lobato: “Se o Chico produziu
tudo aquilo, por conta própria, então
ele pode ocupar quantas cadeiras
quiser na Academia”.
Manifestando-se, mais tarde, sobre o
rumoroso caso da ação judicial (de que
trataremos adiante) movida pela viúva
Humberto de Campos contra Francisco
Cândido Xavier e a Federação Espírita
Brasileira, o escritor Mário Donato
subscreve o pensamento de Lobato: “Pois
se não admitirmos que o caso é milagroso,
temos que levar Chico Xavier à Academia
Brasileira de Letras - e, naturalmente,
estamos mais dispostos a reconhecer-lhe
amizades no Céu que direitos literários no
Petit Trianon”. (Só não admitimos essa
estória de “caso milagroso”, mas a
expressão é de inteira responsabilidade
do intelectual paulista).
No PARNASO, exibem-se composições
de alcandorado estro, buriladas
na técnica de várias escolas poéticas,
como observa Manuel Quintão:
“Romantismo, Condoreirismo, Parnasianismo,
Simbolismo, aí se ostentam em louçanias
de sons e de cores, para afirmar não mais
subjetiva, mas objetivamente, a
sobrevivência dos seus intérpretes”.
Com efeito. Cada poeta, estilo que lhe era
peculiar, transmite a sua mensagem e
extravasa o seu sentimento de maneira
personalíssima. Proveniente do mundo
dos mortos, uma poesia muito viva e
aliciante.
Apreciemos, por exemplo, de Castro
Alves, o canto altarneiro a lembrar “O livro
e a América”:

Oh Benedito quem ensina
Quem luta, quem ilumina.
Quem o bem e a luz semeia
Nas fainas do evoluir:
Terá a ventura que anseia
Nas sendas do progredir.

E Augusto dos Anjos, no seu versejar
encrespado:

Se devassássemos os labirintos
Dos eternos princípios embrionários,
A cadeia de impulsos e de instintos,
Rudentos dos seres planetários...

E a musa do “outro mundo” não-emudece.
Chico psicografou vários livros de versos:
LIRA IMORTAL, VOLTA BOCAGE,
ANTOLOGIA DOS IMORTAIS, TROVAS
DO OUTRO MUNDO, O ESPÍRITO DE
CORNÉLIO PIRES...
É interessante notar que a ANTOLOGIA
DOS IMORTAIS, considerada no seu
todo, não prisma pelo apuro artístico e
pela impecabilidade da expressão verbal.
É que alguns dos poetas se apresentam
como que em traje caseiro,
despretenciosamente, a modo de quem
deseja tão-somente prestar um
depoimento. Lembre-se, a propósito, que
a Comissão de Divulgação do Livro
Espírita classifica como  de identificação
as poesias do PARNASO e como de
comunicação as da ANTOLOGIA.
Considerável, sem dúvida, a produção de
Chico Xavier em verso. Contudo, é em
prosa que a literatura mediúnica nele
encontra seu maior expoente. Quantitativa
e qualitativamente.
O primeiro livro em prosa que psicografou
foi CARTAS DE UMA MORTA, aquele
que, talvez, mais lhe toca à sensibilidade,
por ter sido transimitido por sua querida
mãe Maria João de Deus.
Veio em seguida PALAVRAS DO
INFINITO, de autores diversos.
Abre-se, então, a seqüencia luminosa das
obras de Humberto Campos, com as
CRÔNICAS DE ALÉM-TÚMULO; de
Emmanuel, com o livro que traz o seu
nome no título; e de André Luiz, com
NOSSO LAR.
Os escritos de Humberto causam enorme
celeuma. Sua viúva reclamou judicialmente
os pretensos direitos autorais da produção
post-mortem do marido. Indigitados réus
na ruidosa questão, Franscisco Cândido
Xavier e a Federação Espírita Brasileira se
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defendem e a Justiça lhes dá ganho de
causa.
Do intempestivo affaire resultou um salto
assaz proveitoso para a Doutrina Espírita,
uma vez que, a família aceitando as
mensagens, inclusive requerendo os
direitos autorais, à evidência, a
autenticidade das comunicações
psicográficas.
Todos os trâmites do processo estão bem
documentados no livro A PSICOGRAFIA
ANTE OS TRIBUNAIS, do causídico
Miguel Timponi.
É dessa alentada peça de advocatura
cível que extraímos alguns depoimentos
de eminentes intelectuais patrícios:
“Não discuto o modo por que foi obtido o
original subscrito por Humberto. Imitação?
Pastiche? Mistificação? Não nos
reportemos a isso. O que não me deixou
dúvidas, sob o ponto de vista literário, foi a
constatação fácil da linguagem
inconfundível de Humberto na página que
li”. Agrippino Grieco.
“Não sei se foi porque li as “Crônicas”
astrais em hora propícia, mas verdade que
achei o estilo do morto mais vivo”.
Desembargador Mário Matos.
“...se se tratasse de um pastichador
(extraordinário, que é esse Chico Xavier!),
como pode ele escrever à maneira não só
do saudoso autor de “Carvalhos e
Roseiras”, como também dentro do estilo
inimitável de Augusto dos Anjos, de Eça
de Queirós?”. Garcia Júnior.
Humberto de Campos (Espírito)
conservou suas antigas tendência
literárias. Quase todos os seus livros
mediúnicos são trabalhos ligeiros,
autônomos: crônicas, reportagens,
entrevistas, cartas. Por exceção, ditou
BRASIL, CORAÇÃO DO MUNDO,
PÁTRIA DO EVANGELHO, uma autêntica
História do Brasil, que repõe em seus
devidos lugares os fatos marcantes de
nossa étnia e avança perspectivas
alvissareiras do grandioso futuro a que
está destinada a Nação Brasileira.

Através do lápis de Chico Xavier,
Emmanuel, seu guia espiritual, legou-nos
com prodigalidade e brandura, um
manancial exuberante de ensinamentos
vazados num estilo claro e incisivo,
doutrinando sem dogmatizar, dilucidando
dúvidas, esparzindo luz e infundindo fé.
Revelou-se exímio historiador e
memorialista nos romances PAULO E
ESTEVÃO, HÁ DOIS MIL ANOS,
CINQÜENTA ANOS DEPOIS E AVE
CRISTO! Com exceção do primeiro, os
demais podem incluir-se na chamada
série romana que, pela precisão de seus
informes, deu azo à elaboração do
VOCABULÁRIO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO,
de Roberto Macedo.
A obra e manuelina é extensa e
diversificada. A CAMINHO DA LUZ nos
proporciona uma visão panorâmica da
História universal, encarada por um novo
prisma, em concordância com os sábios
imperativos da Evolução. CAMINHO,
VERDADE E VIDA é um roteiro seguro de
comportamento cristão; roteiro que se
confirma e se amplia em três outros livros
do mesmo genêro: PÃO NOSSO, VINHA
DE LUZ E FONTE VIVA. RELIGIÃO DOS
ESPÍRITOS é uma interpretação judiciosa,
de conotações fisiológicas, das questões
filosóficas, das questões fundamentais de
O LIVRO DOS ESPÍRITOS. NA SEARA
DOS MÉDIUNS compreende um exame
de textos escolhidos de O LIVRO DOS
MÉDIUNS. JUSTIÇA DIVINA enfeixa
comentários em torno das instruções
contidas em O CÉU E O INFERNO.
LIVRO DA ESPERANÇA é uma análise
sistematizada de O EVANGELHO
SEGUNDO O ESPÍRITISMO.
Um inapreciável acervo cultural, sm
sombra de dúvida.
As obras reveladoras de André Luiz
assinalam o marco de uma nova era na
História do Espíritismo. Com o
aparecimento de NOSSO LAR, rasgam-
se cortinas da “eterna oficina” do Mundo
Espiritual. A continuação da vida noutras
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dimensões se nos apresenta em suas
nuanças mais variadas, num prodigioso
espetáculo em que se movimentam os
atores com maior ou menor desenvoltura,
consoante suas tendências e aptidões. em
certas religiões, tristeza, sofrimento,
maldade. Noutras, alegria, trabalho,
abnegação. Contraste de sombra e luz.
tudo, entretanto, em perfeita consônancia
com os superiores desígnios da Criação. A
desarmonia eventual a imiscuir-se
compulsoriamente no grande concerto da
Harmonia Universal...
Toda série luisiana é um repositório
abundante de novos ensinamentos sobre
as condições de existência no plano
espiritual e o enfoque de transcendentes
questões científicas, notadamente na área
de Biologia e da Medicina, de
conformidade com os códigos de
Sabedoria das Esferas Superiores.
EVOLUÇÃO EM DOIS MUNDOS,
psicografado por Chico Xavier em parceria
com Waldo Vieira, é o livro de André Luiz
que ele modestamente define como ”Um
pequeno conjunto de definições sintéticas
sobre nossa própria alma imortal, à face
do Universo...”. Evidentemente, é muito
mais do que isso. Trata-se de um estudo
profundo, erudito, altamente científico que,
no dizer de Emmanuel, semeia “a idéia da
evolução filogenética do Ser e, dentro
dela, o corpo físico e o corpo espiritual
como veículos da mente em sua
peregrinação ascensional para Deus”.
As antenas psíquicas de Chico Xavier
captaram mensagens de mais de 500
autores espirituais, em todos os gêneros
literários, inclusive literatira infantil.
Impossível, nos estreitos limites desta
modesta “apreciação crítica”, relacionar
todos os autores e suas produções.
Citemos, no entanto, para finalizar, estas
deliciosas trovas de “folcloristas do Além”.

Obrigações pequeninas...
Nenhuma deixes sem trato.
Picada de maribondo

Castiga onça no mato.
Cornélio Pires

O samba não é pecado
Se nasce do coração.
Jesus nasceu festejado
No meio de uma canção.

Noel Rosa

Foge ao luxo de sentir
Preguiça, fastio e tédio
Quem desiste do trabalho
É doente sem remédio.

Casimiro Cunha

Quem se der ao cuidado de investigar as
atividades de todos os médiuns
psicográficos do mundo, há de,
forçozamente, chegar a esta conclusão:
Chico Xavier é primus inter pares no
setor da literatura mediúnica.
Seu trabalho representa não só um
esforço ingente para incurtir os sábios
princípios evangélicos em todas as
consciências, mas também um valioso
contributo para aculturação das massas.
Com seus anos bem sofridos, Chico é o
servo fiel que até o presente, tem dado
tudo de si para  desincumbir-se da
grandiosa missão que lhe foi confiada. E
se lhe perguntássemos: - Ainda se acha
bem disposto para continuar servindo à
excelsa Causa que abraçou, munido de
amoroso fervor espiritual? - muito
provavelmente nos  responderia com dois
versos de Camões, 

Dizendo: Mais serviria, se não fora
Para tão grande amor tão curta a vida!

Bibliografia: PARNASO DE ALÉM-TÚMULO, 9ª edição, 1972;
A PSICOGRAFIA ANTE OS TRIBUNAIS - Miguel Timponi, 4º
edição, 1961; Chico Xavier - QUARENTA ANOS DE
MEDIUNIDADE - Roque Jacintho, 1967; CHICO XAVIER - O

SANTO DOS NOSSOS DIAS - R. A. Ranieri, 1970.

FONTE: Autores diversos; “UM POUCO MAIS SOBRE
MEDIUNIDADE”, Ed. Lar ABC do interior, 1ª edição.
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SERVIÇO
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... DIVALDO PEREIRA FRANCO
Divaldo, ainda bem jovem, estava
saindo do trabalho em direção à
Mansão do Caminho, quando viu um
homem estendido no chão. Compadecido
da dor daquele homem, chamou um táxi
e o levou até o hospital. Já na casa de
saúde, insistiu para que o doente fosse
atendido apesar de estar sem os
documentos.
Foi visitá-lo mais tarde e verificando que
já estava fora de perigo, apressou-se
pois havia assumido inúmeros
compromissos na Mansão do Caminho.
Ao conversar na portaria sobre alguns
detalhes da internação, chamou a
atenção de um dos médicos que
reconhecendo a sua voz, indagou-lhe:
- Você não é Divaldo Franco? Já ouvi o
seu programa na rádio Educadora e
rádio Sociedade da Bahia...
Iniciaram uma agradável conversa e o
médico convida Divaldo para irem até o
seu consultório a fim de conhecerem-se
melhor.
Numa das paredes do consultório havia
um belo quadro, óleo sobre tela,
estampando uma senhora de olhar
suave, olhos bem azuis como o céu, e
emanando muita harmonia.
Divaldo, enternecido, perguntou quem
era aquela senhora.
O médico comovido contou-lhe então, a
sua história:
- Perdi meus pais muito cedo e fui criado
por minha avó, mulher excepcional, que
me ofereceu todas as suas horas. Para
que eu pudesse estudar, a minha
segunda mãe submeteu-se aos
trabalhos mais pesados, lavando
roupas para fora. Eram muitas as
famílias para quem trabalhava e, por
vezes, ficava exaurida. O seu sonho era
ver-me formado em medicina, já que
desde menino eu manifestara o desejo

de ser médico.
E muito emocionado, com lágrimas nos
olhos, ele continuou:
- No dia de minha formatura, dia feliz do
coroamento dos nossos esforços, não
pude contar com sua presença no salão
nobre da faculdade. Ela morreu, dias
antes, vitimada pela tuberculose. Em
sua homenagem, dediquei-me aos
estudos profundos sobre esta terrível
doença. Quando estou cuidando de um
paciente, sinto-me como se estivesse ao
lado de minha avó. Quando uma pessoa
é curada, sinto-me como se estivesse
dando vida àquela senhora que me
serviu de mãe.
E mostrando o quadro a Divaldo disse-
lhe comovido:
- Esta é minha avó. A ela devo a minha
carreira e a oportunidade de espalhar os
benefícios da saúde e da paz.

... FRANCISCO DE ASSIS
Certa feita, estando Francisco de Assis
em peregrinação pela cidade de Gubbio,
ao norte de Assis, soube que a
população daquela região estava em
desassossego, pois ali morava, nas
encostas de determinados penhascos,
um lobo feroz, que já tinha devorado
muitos animais, e mesmo algumas
crianças. O lobo era remanescente de
uma alcatéia, da qual ficara afastado por
doença, fazendo morada em uma
caverna que encontrara, alimentando-se
de animais que por ali passavam,
atacando igualmente seres humanos
descuidados.
Tantos foram os prejuízos verificados e
o pânico espalhado pela região, que a
população foi ao seu encontro, para que
ele abençoasse aquele lobo, e rogasse
a Deus que o fizesse desaparecer, para
que a paz se restabelecesse. As mães
aflitas imploravam a Pai Francisco que

SÉRIE ACONTECEU COM...
(8ª PARTE)
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tivesse piedade e as ajudasse,
prometendo-lhe fazer qualquer penitência,
desde que se livrassem do perigoso
animal.
Pai Francisco ouviu, com paciência, o
apelo da população e prometeu fazer
alguma coisa em benefício de todos. Iria
pedir a Deus para que o lobo procurasse
outro lugar, que não fosse aglomeração
humana. E Francisco, como de
costume, à noite, entrou em meditação e
em oração ao Senhor. Nestas horas, os
seus ouvidos sempre registravam
coisas fora do comum dos homens. E foi
o que ocorreu, ao pedir a Deus nestes
termos:
- Meu Deus!... Meu Senhor!... Permite
que Te peça algo, talvez inoportuno,
mas que está na alma do povo, por onde
estamos passando, e a quem queremos
levar o Evangelho do Teu Filho e Nosso
Mestre, que nos pede alguma coisa que
lhes possa trazer a paz e a tranqüilidade
física. Que afastes, Senhor, o lobo que
os ataca, pois bem sabes o que ele
anda fazendo, matando animais e
ferindo homens, amedrontando a
população. Se for do Teu agrado, e se o
merecermos, faze com que esse lobo
saia desta região e procure outro lugar
onde ele possa sentir-se melhor, e os
homens viverem em paz. Jesus, ajuda-
nos a compreender as necessidades
dos nossos semelhantes, e fazer por
eles alguma coisa; Maria, mãe de Jesus,
cobre-nos a todos com o teu manto de
luz, confortando os nossos corações
tribulados, mas que seja feita a vontade
do Senhor e não a nossa.
E no intervalo em que reinava o silêncio,
Francisco, à espera de resposta, ouviu
no fundo d'alma um cântico a lhe
responder o que deveria ser feito, em
um tom harmonioso e cheio de ternura:
- Francisco, ouve-me!... O lobo tem o

direito de ficar onde quer que seja,
arriscando também a sua vida. Para
onde devemos mandá-lo? Ele tem
necessidade de algo que existe entre os
homens. Esses não procuram melhoria
no bem-estar e no convívio com irmãos
da mesma e de outras raças? É, pois,
um direito que assiste a quem vive, a
qualquer criatura nascida de e por Deus.
Como expulsar e sacrificar um animal,
somente para satisfazer pessoas,
algumas sem piedade até para com os
próprios semelhantes? O egoísmo dos
homens é que os faz sofrer, não simples
animais, que pedem socorro, com os
recursos que possuem.
Vai, Francisco, conversar com ele, o
lobo. Depois de entendê-lo, volta e
conversa com os homens, e vê se os
entende, o que acho mais difícil. Procura
fazer uma aliança entre um e outros,
para que o que sobre, não falte a quem
tem fome, e que, depois de amansada a
fera, não a maltratem, pois quase
sempre, depois da paz, surge o abuso.
O lobo tem fome, Francisco!... 
Francisco despertou do êxtase e sentiu
o drama do velho lobo. E partiu para
uma das gargantas do Monte Calvo,
situado nos Apeninos. O grande animal,
ao ouvir a voz cantante de um homem,
saiu do seu esconderijo, talvez
pensando em alimento e água,
esquelético e meio fraco. Vidrou os
olhos no pequeno homem de Deus, e
esse lhe falou mansamente:
- Irmão lobo!... Que a paz seja contigo,
seja feita a vontade de Deus e não a
nossa! Eu sou de paz. Venho pedir-te
em nome de Deus e de Jesus, que
tenhas um pouco de confiança nos
homens, porque nem todos são
violentos; muitos são bons e gostam de
animais. Podes conviver em paz com
eles e comer o mesmo que eles.
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Espero que me ouças. Peço-te para ir
comigo até eles e lhes pedirei para te
atender nas tuas necessidades. Eu
também sou animal; nada tenho aqui
para te dar, a não ser o meu carinho,
mas prometo que te darei a amizade de
todos, naquilo que possam te ofertar. As
mães estão chorosas, temendo por
seus filhos.
Vem comigo, que serás compensado
por Deus!
O lobo a essa altura, já estava deitado
aos pés de Francisco, roçando seu
longo pescoço nas pernas do seu
protetor, submetendo-se com confiança.
Este ajoelhou-se, pôs-lhe as mãos
sobre a atormentada cabeça e
agradeceu a Deus pela amizade. Ao
lado dos dois, estava uma pequena
falange de Espíritos da natureza, alguns
na forma de animais, festejando aquela
aliança no sentido de despertar nos
homens, o amor para com os animais, e
nestes, o amor para com aqueles.
Francisco seguiu na frente e o lobo o
acompanhou com passadas lentas, mas
sem perder o seu guia. Ao chegar ao
lugarejo, o povo saiu às portas
assombrado com o fenômeno. Muitos já
conheciam o feroz animal que naquele
momento tornou-se um companheiro
manso e obediente, na sombra do
santo. Esse assentou-se em um cepo,
ao lado de uma casa, e o lobo
aproximou-se de seu companheiro, que
passava levemente a mão sobre seu
corpo descarnado, falando-lhe com
serenidade:

- Irmão lobo, este lugar é também teu.
Considera-te filho deste abençoado
rebanho de ovelhas humanas que irão te
tratar como se fosse filho. Nada vai te
faltar, nem água, nem comida, nem o
carinho de todos os irmãos em Cristo que
aqui residem, e para tanto, vamos de casa
em casa confirmar o que desejamos. Se,
porventura, tiver de morder alguém aqui,
faze isso comigo agora; não deves trair o
que combinamos, eu te peço. Jesus
Cristo gosta muito de animais, tanto que
preferiu nascer em uma estrebaria, a
nascer em palácio.
As mãos do Poverello corriam no lombo
do animal, inundadas de luz que só o
amor pode fornecer, e os olhos do animal
deram o sinal que somente os humanos
podem dar, o sinal das lágrimas, porque
é mais fácil chorar do que sorrir.
Francisco levantou-se, tornou a chamar
seu companheiro e foi de porta em
porta, em nome de Deus e de Cristo,
pedindo aos moradores para que não
faltasse água e alimento para o lobo, e
todos, vendo a mansidão do animal
junto a Francisco, concordavam.
O filho de Assis ficou alguns dias na
região, até o povo acostumar-se com a
convivência do animal, que ficava de
porta em porta, comendo e bebendo.
Engordou, tomando outras feições, mas,
conservou-se sempre manso.
Uivava nas madrugadas, sentindo
saudades do Santo de Assis.

FONTE: 1º CASO - “PARA SEMPRE NO CORAÇÃO”
2º CASO - Miramez (espírito) por João Nunes Maia,

“FRANCISCO DE ASSIS”
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Agora você pode pesquisar números anteriores 
de INFORMAÇÃO no site:

http://revistainformacao.anderung.com.br
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Para a elaboração deste pequeno
trabalho, além da pesquisa bibliográfica,
visitamos alguns grupos que se dedicam
ao combate do alcoolismo e
esclarecimento do alcoólatra e a seus
familiares. Conversamos com alguns
membros de entidades empenhadas
nesse mister e arrolamos uma série de
dados estatísticos e outras informações
que passamos agora ao prezado leitor.
O objetivo primordial é indicar caminhos
para os alcoólatras, seus familiares,
amigos e instituições, que se dedicam
ao trabalho de reerguimento desses
irmãos. E também sugerir à sociedade,
às empresas e entidades governamentais
que se voltem, com maior empenho,
para esse grave problema social.
Embora não exista no Brasil, um
programa oficial de controle e prevenção
do alcoolismo, sabe-se, por estimativas,
que 10 a 15% da população adulta de
nosso país é alcoólatra. Isto não quer
dizer que, também não haja, em grande
número, crianças dadas ao vício da
bebida.
Os brasileiros consomem por dia 79
milhões de doses de cachaça, ou seja,
dois bilhões de litros por ano.
Esse vício é responsável direto e indireto
por 40% das internações hospitalares,
por 80% dos leitos dos hospitais
psiquiátricos, 54% dos acidentes de
trabalho e 65% dos acidentes de
trânsito. Trata-se de um grave problema
de saúde pública. É ele, portanto, a
primeira causa de acidentes de trabalho,
e uma das principais nos acidentes de
trânsito. É também a terceira causa
mortis no Brasil, superado, apenas,
pelas doenças cardiovasculares e pelo
câncer.

Mas não é só no Brasil qua a grande
maioria dos leitos psiquiátricos está
ocupada por alcoólatras. A França
detém o recorde de alcoólatras no
mundo. Na Grã-Bretanha, a arrecadação
de impostos gerados pela produção de
uísque escocês, não paga os gastos da
previdência social com os alcoólatras.
Em 1984, a ONU estimava em 400
milhões o número de indivíduos dados
ao vício do álcool no terceiro mundo,
em todas as camadas sociais.
O preconceito é o maior aliado do
alcoolismo e dificulta muito a
compreensão e o seu tratamento. O
bebericador não nota que está se
tornando, ou já se transformou, numa
criatura inconveniente. Sob os efeitos
da bebida, pratica atos e fala o que não
faria ou falaria quando sóbrio. Precisa
ser tratado com muito amor, carinho e
atenção, principalmente pelos
familiares.
O alcoólatra não se admite como tal.
Sempre encontra uma justificativa para
o vício, que julga não possuir. Os
demais membros da família, via de
regra, fingem não ver o fato.
O álcool é uma droga solúvel em
gordura e água. Por este motivo, ele
invade todas as partes do corpo
humano, afetando as células e todos os
caminhos e percursos biológicos.
A maioria dos especialistas, encara o
alcoolismo como uma desordem
provocada por fatores psicológicos,
culturais, biológicos e sociais.
Em São Paulo e outras cidades, grupos
de médicos já estão fazendo a
integração com os Alcoólicos
Anônimos, com seminários em
hospitais públicos e conveniados.

O ALCOOLISMO

10
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Já há empresas que estão tratando de
seus funcionários alcoólatras, ao invés
de demiti-los, por concluírem que se
torna mais barato a recuperação de
empregados com esse vício, que
mantê-los sem assistência, produzindo
pouco, ou afastá-los e gastar com
treinamentos de substitutos.
Nas reuniões abertas dos Alcoólicos
Anônimos, homens e mulheres de
todas as classes sociais e idades, não
hesitam em falar de seus problemas.
São criaturas que perderam o
emprego, o prestígio, a mulher ou o
marido; que escondiam a bebida para
beber em jejum, e que, na falta desta -
escondida pela família - bebiam álcool
puro.
Uma recomendação transmitida ao
novo membro da A.A.,deve servir de
orientação para todos os que se
dispõe a ajudar um alcoólatra: “Você
poderá ser singularmente útil aos
outros alcoólatras. Portanto, coopere,
nunca critique. Nossa única meta é
sermos úteis”.
São inúmeras em todo o mundo -
principalmente no Brasil - as
instituições Espíritas, que abrem suas
portas para as entidades que
trabalham na recuperação do viciado.
Há também aquelas que mantêm
departamentos para dialogar,
orientando essas criaturas e seus
familiares, com muito amor, contando
com o apoio da fluidoterapia espiritual
e magnética e das reuniões
mediúnicas  especializadas. Desejamos
que o número dessas instituições se
multipliquem geometricamente. André
Luiz registra, pela psicografia de
Francisco Cândido Xavier, em
“ENTRE A TERRA E O CÉU”, que há

beberrões desencarnados que
aderem àqueles que se fazem
instrumentos deles próprios. É o
próprio André que, pelo mesmo
médium, no capítulo “Forças
Viciadas”, no livro “NOS DOMÍNIOS
DA MEDIUNIDADE” fala”...Dois
guardas arrastavam, de restaurante
barato, um homem maduro em
deploráveis condições de embriaguez.
O mísero esperneava e proferia
palavras rudes,  protestando... achava-se
o pobre amigo abraçado por entidade
da sombra, qual se um polvo estranho
o absorvesse.
Num átimo, reparamos que a
bebedeira alcançava os dois, portanto,
se justapunham completamente um ao
outro, exibindo as mesmas
perturbações...- Junto de fumantes e
bebedores inveterados, criaturas
desencarnadas de triste feição, se
demoravam expectantes.
...Muitos de nossos irmãos, que já se
desvencilharam do vaso carnal, se
apegam com tamanho desvario às
sensações da experiência física,
que se cosem àqueles nossos
amigos terrestres, temporariamente
desequilibrados nos desagradáveis
costumes por que se deixam
influenciar...
.. Esses nossos companheiros situam
a mente nos apetites mais baixos do
mundo, alimentando-se com um tipo
de emoções que se localiza na
vizinhança da animalidade...”
É pois o alcoolismo, como todos os
vícios, válvula para a obsessão. Assim
sendo, o seu tratamento deve ser
encarado também por esse ângulo. Aí
estão os Centros e os Hospitais
Psiquiátricos Espíritas bem orientados,
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que fazem um prodigioso trabalho
nesse sentido.
Convidamos o leitor que esteja
interessado, ou venha a se interessar
pelo assunto, a ler os livros citados,
bem como os que versam sobre a
obsessão. Por serem muitos,
destacamos as obras da Codificação
da Doutrina dos Espíritas. E para que
o leitor não precise pesquisar
indicamos: “A GÊNESE”, itens 45 e
seguintes, do capítulo XIV, que trata
das obsessão simples, da fascinação,
da subjugação, causas da obsessão e
meios de combatê-la. Dentre outros
ensinamentos preciosos, lemos aí:
“Em todos os casos de obsessão, a
prece é o mais poderoso auxiliar para
agir contra o Espírito obsessor.“
(Edição Lake).
Não poderíamos deixar de citar
Emmanuel, quando, em “VINHA DE
LUZ”, fala:”...Não faltam recursos de
trabalho espiritual a todo irmão que
deseje reerguer-se, aprimorar-se,
elevar-se”.
Depois, com uma pesquisa maior, o

leitor encontrará muito esclarecimento
sobre o assunto, quer nas obras
básicas ou nas subsidiárias. Com uma
leitura atenta, encontrará respostas
para as suas perguntas sobre a
obsessão, o alcoolismo e todos os
demais vícios.
Finalmente, lembramos nosso caro
leitor, que a Codificação Espírita nos
ensina que o mal não pode impor-se
ao bem e que o mau fluido pode ser
eliminado por um fluido bom, portanto
desejamos que o alcoólatra, seus
familiares e amigos que o estimam e
todos os que participam de
associações ou movimentos de
esclarecimento e resistência ao vício,
tenham os dados e as informações
acima como orientação, que elas
sirvam sempre de rumo, que jamais
percam a esperança, que nunca
desanimem da árdua tarefa de
procurarem a recuperação do viciado.
Que nunca cruzem os braços ante
esse flagelo tão inominável!

FONTE: Espelho, Raimundo Rodrigues, “A REVELAÇÃO DA
CHAVE”, 1º edição, Ed. ESP. Mensagem de Esperança.
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A consciência sensorial do Ser humano,
que integra a unidade com o corpo
físico, engana-o em dois sentidos: micro
e macro. Se ela fosse colocada e
circunscrita no espaço de uma célula, o
seu corpo somático seria um infinito.
Quando olhamos para o espaço que a
nossa sensorial visão descortina, vemos
nebulosas, galáxias, estrelas, planetas,
satélites, cometas, asteróides, etc...
Aprisionada nossa percepção a uma
célula do nosso corpo, veríamos outros
tipos de células, que estruturam os
variados tecidos e orgãos de nosso
corpo. Teríamos que usar algo como um
“telescópio” para ver esse universo
celular e fisiológico que é o nosso corpo.
E nos parecia até um infinito. Imagine
se ficássemos aprisionados aos limites
de um átomo, ou, menos ainda, de um
elétron. Sem dúvida, para a multiplicidade
de átomos que existem num corpo físico,
este é um universo infinito.
Mas, no sentido inverso, olhando nosso
planeta a partir da Lua, nenhum de nós
existiria. Do Sol, a Terra seria apenas
um pontinho no horizonte. Entretanto, se
nos deslocássemos para algum planeta
que orbita em torno da estrela Alfa do
Centauro (que segundo a Astronomia
situa-se a 4,5 milhões de anos-luz de
nós, como estrela de primeira
grandeza), nosso Sol, que é de quinta
grandeza, não seria visto. Alguém, que
olhasse para o céu desse planeta de
Alfa, não veria o nosso Sol, nem a Terra,
nem a Lua. Portanto, conforme o ângulo
de observação , ou somos macro, ou
somos micro. É bem verdade que, se a
consciência do Ser humano se desloca
para as percepções extrasensoriais, em
especial a clarividência, nossa noção de
dimensões alterar-se-ia profundamente,
principalmente em espaço e tempo, e

ausência de massa.

Como o assunto envolve o Ser humano,
cito esse pensamento, que não é o meu,
é de POPE, e diz mais ou menos assim:
O estudo que convém à humanidade é
o homem, colocado neste istmo de
um estado intermediário, um Ser
obscuramente sábio e rudemente
grande, com demasiado conhecimento
para o lado dos céticos, com demasiada
fraqueza para o valor dos estóicos, ele
oscila entre ambos, em dúvida se há de
agir ou descansar, em dúvida de se
julgar um Deus ou uma fera, em dúvida
se prefere seu corpo ou sua mente.
Nasce só para morrer, e raciocina só
para errar...
O estudo que convém à humanidade é
o homem, único juiz da verdade, mas
que em infindáveis erros tropeça. É a
glória, o ridículo e o enigma do mundo!

Não é de admirar pois, que o Ser
humano, aqui na Terra, desejando tanto
felicidade, se depare constantemente
com contratempos, porque a felicidade
aqui, para um homem dessa natureza,
acaba sendo apenas um ideal, não da
razão, mas da sua imaginação, e
assenta geralmente em bases
empíricas; porque para o Ser humano, a
sua felicidade se depara constantemente
com limitações.
Às vezes queremos definir algo, mas
definir é dar um cerco ao assunto e
dificilmente alguma coisa aqui tem
limite. Qual é o calor máximo, o frio
ameno, o mais gostoso; estamos
sempre oscilando...Como definir o mais
gostoso? O menos gostoso? Para
avaliação de quem? Quem é que vai ser
juiz disso? Então, temos que chegar a
essa conclusão: que o Ser humano,

O HOMEM: UMA AVENTURA ENTRE INFINITOS
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ignorando-se a si mesmo em infinitos
aspectos , raramente consegue uma
trilha de felicidade.
E para que possamos nos situar melhor
em relação ao homem, essa aventura
entre infinitos, perguntamos: o que é a
vida? Quem é que sabe o que é a vida?
Não!
É muito difícil definir vida, assim como
outros princípios, principalmente Amor e
Deus. E é exatamente pelo fato de nós
não podermos definir, dizer de uma
forma absoluta e total, que essas
algumas coisas são infinitas. Mas isso
não nos impede de darmos, às vezes,
algumas idéias mais amplas sobre
esses assuntos. Alguém, diante da
pergunta: O que é a vida?, responde: - A
vida é uma droga! Outras dizem: Não, a
vida é uma beleza! A vida é isso! A vida
é aquilo. Quando o indivíduo pensa
estar definindo a vida, na realidade, está
definido a vida que ele leva, poque
descreve só o que ele vive; não tem
como sair disso. Porém, podemos sair
do nosso egocentrismo de definir, e
partir para um heliocentrismo.
Eu digo sempre que o Ser humano
pensa e fala, mas nem sempre a fala do
Ser humano corresponde à realidade,
porque ele sabe: 1°. - mentir de acordo
com as suas conveniências e 2°. -
quando ele fala, exprime um ângulo de
visão, o nível de evolução que atingiu; é
por este motivo que as opiniões aqui na
Terra, variam. Porque a humanidade é
heterogênea, e daí saem conflitos
gigantescos, pois cada um opina de um
jeito muito particular.
Portanto, a criatura na Terra, no plano
físico, não conhece o seu corpo, e nem
a dimensão em que está situada.

Um outro aspecto sobre os infinitos, diz
respeito à origem do homem. Em

perguntas que fiz a Emmanuel, por
intermédio da mediunidade de Chixo
Xavier e cujas respostas estão em meu
livro Contos Que a Vida Conta (Editora
EME), ficou claro que nem tudo o Além
pode esclarecer.
Isso escapa do alcance das nossas
atuais percepções e conhecimentos.
Olhemos para mais longe, sem a
preocupação de ver o princípio e o fim
desses infinitos. Alguém já disse: “ O
homem é o tudo diante do nada, e o
nada diante de tudo.”
Quando, à noite, viajamos de carro por
uma estrada, ligamos o farol alto, não
para ver o destino que desejamos
alcançar, mas  para ver um pouco
mais longe, para podermos caminhar
com mais segurança. Um dia, quando
“o eu for mais tu, todos seremos nós”.
Um dia, quando, conservando nossas
individualidades, deixarmos de lado
nossas personalidades, veremos ainda
mais longe e, quem sabe, estabelecendo
sintonia com o Todo, possamos ter uma
idéia ou imagem mais exata, mais
profunda, do príncipio e do fim, do micro
e do macro. Existem muitas coisas mais
próximas de nós, que ignoramos, e o
bom-senso nos convida e orienta a
conhecer, em nosso próprio benefício.
Com as percepções sensoriais diante
do corpo físico vemos apenas
embalagens. E, não raro, em belo
envoltório pode estar algo sem valor e,
ao contrário, preciosidades podem estar
envolvidas em papel de jornal. Daí as
“desilusões”, cujas vítimas colhem
apenas os frutos das ilusões. Só se
desilude, quem se iludiu, pois a culpa
não é do que ilude, mas do que fez dele
uma imagem interior que não
corresponde à realidade.
Compareci a uma festa na ilha Fiji, no
Pacífico, onde estive de passagem, e
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observei algo que pode servir como
ensinamento. Havia “morrido” um chefe.
O cadáver estava sobre uma laje, e
sobre ele despejavam bebidas e
dançavam. Participei da festa. Lá eles
lamentam os nascimentos, colocando
tinta escura sobre o “recém-encarnado”.
Se levarmos em conta que o corpo
carnal também é de matéria, enquanto
estamos nele, não estamos enterrados?
Logo, na “desencarnação” há a libertação

do Espírito, e deve ser mesmo motivo
de festa. È o que espero que façam
quando chegar a minha vez...Meu
enterro, o de todos, deu-se no dia em
que o espermatozóide de nosso pai
penetrou no óvulo de nossa mãe, e nós,
eu e você, que me está lendo,
aproveitamos a oportunidade, e nos
sepultamos na terra carnal...

FONTE: Rodrigues, Henrique: UMA AVENTURA ENTRE
INFINITOS”, EME

“Ergue a esperança, ao pé dos que desfaleceram na luta. Exalta a
excelência do amor, perante aquêles que o ódio intoxica. Louva
as perspectivas da fé, ao lado dos que choram no desencanto.
Aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em
desvalimento. Destaca as possibilidades de auxiliar onde os
outros somente encontram motivos para censura. Desdobra o
trabalho restaurador onde o pessimismo condena”.

Mensagens

“Qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas se mora
estanque, na alma de quem aprende, assemelha-se a pão
escondido aos que choram de fome”.

“Ouvir, sim, os preceitos da Espiritualidade Superior, mas agir,
segundo nos orientam, porque, se sabemos e não fazemos o
que o bem nos ensina, melhor fôra não saber, para não sermos
tributados, com taxas de maior sofrimento, nas grades da
culpa”.

“Mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa
é o mesmo que inflamar preciosa lâmpada no conteúdo da lata
de lixo. Não transformes a própria frase em lama sôbre chagas
abertas”.

“Não te digas, pois inabilitado a contribuir na paz do
mundo. Se não admites o poder e o valor dos recursos
chamados menores no engrandecimento da vida, faze um
palácio diante de vigorosa central elétrica e procura dotá-lo
de luz e fôrça sem a tomada”.

EMMANUEL
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DOMINIO DO MAL
No livro " LIBERTAÇÃO" de André
Luiz, p. 104, há a seguinte frase:
"Subordinam-se-nos todos os
homens e mulheres afastados da
evolução regular, e é forçoso
reconhecer que semelhantes
individualidades se contam por
milhões". Eu pergunto: " Qual a
explicação do Espiritismo sobre essa
frase?" CRISTIANO RICARDO ALVES
- VERA CRUZ - SP)
Nesse livro, "LIBERTAÇÃO", André
Luiz, através da mediunidade de
Francisco Cândido Xavier mostra como
determinados Espíritos perversos atuam
no mundo espiritual, formando
poderosas organizações que exercem
domínio sobre encarnados e desencarnados.
O personagem central desse relato é
Gregório - um Espírito revoltado e
violento, que se compraz em dominar
para satisfazer seu ímpeto doentio de
maldade. O trecho, que você cita, faz
parte de um discurso do próprio
Gregório, justificando suas atitudes e
fazendo apologia de sua própria força e
atuação, em prejuízo daqueles que
pretendem seguir o bom caminho.
Gregório se refere, nesse trecho, às
milhões de pessoas encarnadas na Terra
que compartilham desse mesmo
pensamento. É com elas que ele procura
se relacionar, porque nelas encontra boa
acolhida. Há pessoas em que o
sentimento do bem, os ideais da
fraternidade, da tolerância e da
liberdade, ainda não encontram
receptividade. Elas são incapazes de
entender uma boa ação, de
compreender um gesto nobre ou de
apoiar uma atitude elevada. São como o
Gregório - frustrados, contrariados em
suas ambições egoísticas; travam luta
contra o bem, exercendo seu poder com

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

EFEITOS DA PRECE
" No caso de um ente querido que
desencarnou há 20 anos e que, hoje,
já estaria encarnado de novo, como
ficam as orações e as missas que
fazemos para ele?" (VIRGINIA
ROSSINI - GARÇA - SP)
A prece, quando proferida com
sinceridade, não é mais que a
manifestação de nosso mais puro
sentimento em relação à pessoa ou
Espírito que queremos beneficiar.
Quando oramos nesse sentido, segundo
André Luiz, o que sai de nós são formas-
pensamento, ondas de energia
psíquicas impregnadas de muito amor,
de muito carinho e de um sentido
elevado de proteção, que vão favorecer
aquele a quem amamos. Você pode
perguntar: E como se dá esse
favorecimento? Deus é o nosso
referencial maior, é o ponto mais alto da
nossa noção de Amor e Bondade, é o
ponto máximo de nosso sentimento, de

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS
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onde partem as energias mais preciosas
que podemos produzir pela mente.
Assim, quando pedimos a Deus em favor
de alguém, imediatamente nos ligamos a
essa pessoa, onde ela estiver, e
emitimos vibrações superiores que
abrem espaço para que ela possa ser
favorecida. O nosso próprio pensamento
a favorece, mas, com certeza, os Amigos
da Espiritualidade intervêm para ajudá-
la. É claro que essa ajuda não depende
só de nossa vontade, mas das
condições de receptividade que forem
encontradas. Por isso uns recebem mais
que outros. No caso de um Espírito, que
já reencarnou, ainda que  o tenhamos
por desencarnado, ele receberá da
mesma forma a nossa oração, porque a
prece dirigida em favor de alguém tem
um destino definido e especial. Não
importa onde o Espírito esteja e em que
condições ele esteja. É o nosso
sentimento que se liga a ele e o
sentimento em relação a alguém
especial é um elo personalíssimo, que
funciona no sentido de beneficiar essa
determinada pessoa. O mecanismo de
transmissão do pensamento não é muito
simples de entender, porque não vemos
o pensamento e não sabemos como ele
se comporta dentro das leis da natureza.
Mas o pensamento é alguma coisa de
real, de verdadeiro, que se transmite e,
freqüentemente, nos atinge por via
inconsciente, isto é, sem que o
percebamos. Portanto, é fácil concluir
que muitos dos Espíritos, para quem
oramos atualmente - principalmente,
familiares e parentes - possam estar
reencarnados. Mas isso não impede que
eles sejam beneficiados com as nossas
preces, mesmo porque na natureza
nada se perde, tudo se aproveita,
especialmente o pensamento. Daí a
importância da oração e daí também
porque Jesus deu tanta importância à

qualidade de nosso sentimento quando
oramos. 

ESCOLHA FRUSTRADA
É possível que um Espírito escolha,
por exemplo, uma determinada
profissão que vai exercer aqui e na
Terra e que ele nasça numa família
com dificuldades que o impeçam de
seguir essa profissão? Será que ele
vai ter consciência disso? O que deve
fazer, então?

Sempre há uma diferença entre aquilo
que foi projetado  antes da reencarnação
e o que o Espírito realmente vai fazer na
Terra. Ele pode planejar uma coisa e
fazer outra  por decisão própria. Mas ele
pode também planejar uma coisa, mas
quando aqui chega, não tem condições
de executá-la, embora se esforce muito
para isso. É o caso da profissão. Muitas
vezes, a pessoa traz consigo uma forte
aptidão para um campo de trabalho, mas
não acha oportunidade de seguí-lo. A
pessoa fica até frustrada e algumas
acabam desgostosas da vida, porque
nunca fez aquilo que queria. O fato de
planejar não assegura nada para o
Espírito, assim como em nossa vida de
encarnados. Muitas vezes, idealizamos
um projeto com entusiasmo, achando
que ele será tudo para nós e qual não vai
ser a nossa decepção, quando o projeto
não é executado ou executado em parte,
apesar de nossos esforços. Paciência!...
Nem sempre conseguimos o que
queremos. Isso acontece em relação
aos encarnados e aos desencarnados;
faz parte de nossa experiência. O plano
significa apenas que temos chances,
mas não nos dá uma certeza absoluta.
Nada é absolutamente certo na
natureza, a não ser Deus. De resto, o
que vai interessar para o Espírito é a
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razão por que não conseguiu fazer o que
queria. Às vezes, porque planejou mal;
de outras, porque faltaram empenho e
boa vontade; de outras, ainda, porque
outros o atrapalharam. De qualquer
forma, seja por uma causa ou por outra,
o que interessa ao Espírito é que ele
aprenda com a frustração. Às vezes,
uma frustração funciona mais do que a
satisfação de um sonho realizado. Cada
Espírito precisa aprender sempre mais e
o maior aprendizado surge, justamente,
nas ocasiões difíceis, porque, via de
regra, a dor ensina  com mais eficácia
que o prazer.

EVOLUÇÃO DOS ESPÍRITAS
Quando uma pessoa aceita o
Espiritismo é sinal de que ela está
espiritualmente mais evoluída do que
aquelas pessoas que ainda não
conseguiram compreender a Doutrina
Espírita?
Não, absolutamente. Não devemos
estabelecer essa relação. Seria muita
pretensão de nossa parte, e o
Espiritismo não aceita isso. O fato de
uma pessoa aceitar os princípios da
Doutrina Espírita quer dizer que ela
concorda com esses princípios e neles
vê uma possibilidade de elevação
espiritual. Significa apenas e tão
somente que ela chegou a esse
entendimento, que despertou sua
consciência para os benefícios que o
Espiritismo lhe pode conferir. Mas, de
forma nenhuma, quer dizer que ela é
espiritualmente superior àquela que
ainda não aceita o Espiritismo e que, por
vezes, o nega peremptoriamente. Se
assim fosse, todos os espíritas estariam
numa condição moral superior aos que
não professam a doutrina, o que não é
verdade. Uma coisa é o entendimento, é
a compreensão intelectual de uma coisa;

outra é colocá-la em prática. Há dois
tipos de virtudes, já dizia Aristóteles na
Grécia Antiga. Uma é a virtude
intelectual - o saber; outra é a virtude
moral - o colocar em prática aquilo que
sabe. É possível que a pessoa tenha
uma virtude e não tenha a outra. Há
pessoas, por exemplo, que não têm
religião alguma, que se dizem ateus e
que, no entanto, são modelos de virtudes
morais, são honestas, respeitosas,
amigas e solidárias. Esses valores, com
certeza, elas os conquistou através de
suas experiências reencarnatórias. Eles já
estão incorporados em suas personalidades,
ou seja, fazem parte delas, mas não
estão necessariamente ligadas a alguma
religião. Já tivemos homens de elevada
conduta moral, na História da
Humanidade, que não eram religiosos e já
tivemos pessoas religiosas extremamente
comprometidas com as mais vis viciações
morais. Portanto, a virtude do Espiritismo
não é necessariamente a virtude do
espírita. O Espiritismo nos oferece uma
possibilidade imensa de compreensão
da vida e de mudança. Retomando os
princípios morais ensinados por Jesus,
ele nos lembra, a cada instante, que a
nossa felicidade depende daquilo que
fizermos da vida e que, portanto, só a
prática do bem nos levará à conquista da
paz e do amor. No entanto, compete a
cada espírita - a cada um de nós,
portanto - se esforçar nesse sentido.
Kardec, em O LIVRO DOS MÉDIUNS,
no capítulo sobre  O MÉTODO, faz uma
classificação dos espíritas, conforme
suas observações naquela época e,
entre os espíritas, ele coloca os espíritas
imperfeitos, aqueles que admiram a
teoria que o Espiritismo ensina, mas não
a aplicam na condução de sua própria
vida, ou seja, não se preocupam com o
seu próprio desenvolvimento moral.
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A ciência equilibrada e honesta e as
criaturas de bom senso, vêm lançando
veemente brado de alerta contra o
alarmante e indesejável vício de
narcóticos entre os jovens. Além de
causar danosos prejuízos nos tecidos
orgânicos, conduz os indivíduos
invigilantes e destituídos de experiência
ao suicídio lento. Isso se processa aos
primeiros contatos com os agentes
químicos disseminados pela rota ilegal
do contrabando, por via dos indivíduos
inescrupulosos que não têm a mínima
consideração com seus semelhantes e
respeito pela vida do próximo.
A indústria da morte lenta por meio da
maconha, da cocaína, da morfina e
demais produtos alucinógenos exerce
tanto poder na mente dos jovens de
estrutura moral e espiritual enfraquecida
que, sem que eles percebam, vai ela
abastecendo o mercado proibido com
os pós e pílulas da degenerescência,
criando sérios problemas para a
sociedade, para a família e para os
homens de governo.
Por isso, perguntamos: - Como evitar o
tráfico dos agentes poluidores e
mortíferos dos narcóticos de toda
natureza, a fim de que a juventude não
seja alvo fácil de seus tentáculos
envolventes?
Uma das respostas acaba de nos
chegar às mãos por generosidade de
uma leitora residente em Rio Vermelho
(Minas Gerais). Ei-la:
São dez os pontos importantes que
evidenciam anormalidades a serem
pesquisadas nos jovens. Tais
observações foram transcritas da
revista “AURORA”, nº 03/80, sob o
título: COMO NÃO DEIXAR QUE
NOSSO FILHO SEJA “ADOTADO”

POR UM TRAFICANTE DE TÓXICO.
1º - Mudança brusca na conduta do
adolescente;
2º - Uma insônia rebelde que ele
começa a apresentar;
3º - Irritabilidade sem motivo (que
denota uma explosão nervosa
inconveniente);
4º - Uma inquietação motora que faça
com que o jovem não tenha paciência
para acompanhar seus familiares nas
horas das refeições... (impaciência,
inquietação, irritabilidade, agressividade
e violência nas atitudes);
5º - Depressões e angústia sem
motivos reais;
6º - O jovem vem fazendo um bom ou
regular currículo escolar e, de repente,
sem qualquer explicação, cai o
aproveitamento na escola ou, o que é
pior, desiste de estudar;
7º - O adolescente se recusa a sair de
seus aposentos, evitando qualquer
contato com amigos e familiares,
isolando-se de tudo e de todos,
mudando de hábitos, passando a
dormir de dia e ficando acordado de
noite, ouvindo seus discos com o
máximo de volume, não se
preocupando com os ouvidos dos
outros. Com cuidado, nota-se em seu
quarto a presença de seringas,
comprimidos e cigarros estranhos
entre seus pertences;
8º - Disposição para enganar sempre
aos parentes, amigos e outras pessoas
que não existe nada de anormal... que
tudo vai bem, etc.
9º - Observação freqüente da
companhia com que está andando o
jovem que, na maioria das vezes são
os indutores do adolescente ao reduto
pernicioso e nefasto do vício e,

TÓXICO: PROBLEMAS DO SÉCULO
Adésio Alves Machado
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conseqüentemente, do crime.
10º - Desaparecimento de dinheiro que
leva ao traficante.
Como é fácil de verificar-se através do
exposto acima, é dever de toda criatura
de bem dar combate sistemático (sem
cerceamento e nem violência) ao
tráfico dos  narcóticos, a fim de que
seja - senão erradicado definitivamente
do meio da juventude - ao menos
minimizado esse fator desintegrante da
personalidade humana. Entre as
religiões que cuidam desse grande
problema a ser realizado, a Doutrina
Espírtita estribada no Evangelho do
Cristo - vêm prestando a sua
esclarecida colaboração, através do
Bom Combate, procurando desse
modo orientar os pais e as pessoas

interessadas como agir por  via dos
recursos da comunicação, do diálogo e
dos sagrados direitos da mais pura
moral Cristã, no sentido de evitar
males maiores e até mesmo
irreversíveis entre os jovens.
Louvemos, portanto, as criaturas de
bem ao lançarem o brado de alerta,
principalmente entre a juventude
desvairada de hoje, ao apontar-lhe a
iluminada estrada do bem e do
cumprimento do dever, dentro do
respeito a si próprio e dos que com ela
convivem, entrelaçados pela esperança
da convivência num modo que tantos
lazeres e beleza nos proporciona, fora
do âmbito denegrido do vício e do
crime!

FONTE: Autores Diversos, REFLEXO DAS ATITUDES, EME

“Recorda que a segurança, dos aparelhos mais delicados
depende, quase sempre, de parafusos pequeninos ou junturas
inexcedívelmente singelas. Não haverá tranqüilidade no mundo,
sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. E se
a nação é conjunto de cidades, a cidade é um agrupamento de
lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações. A harmonia da
vida começará, dêsse modo, no íntimo de nossas almas ou tôda
harmonia aparente na paisagem humana será sempre simples
jogo de inércia. Comecemos, pois, a sublime edificação no
âmago de nós mesmos”.

Mensagens

“Lideramos reclamações contra o estridor de buzinas na via
pública e não nos pejamos das maneiras violentas com que
abalamos os nervos de quem nos ouve”.

EMMANUEL
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Contou-nos José Jorge, grande amigo e
excelente médium de efeitos físicos,
atualmente residindo na cidade de São
José do Rio Preto - SP, que, certa vez, já
alta madrugada, estava na fila para
cumprimentar Chico Xavier, ainda na
antiga Comunhão Espírita-Cristã, aqui, em
Uberaba. Cansado e sonolento, José
Jorge se impacientava, aguardando o
contato com o médium, o qual, como
sempre, não revelava a menor pressa no
atendimento aos que o procuravam. A fila
parecia não andar,e o visitante, bocejando
seguidamente, começara a ter estranhos
pensamentos... De pé, à ponta da mesa,
onde recebia os cumprimentos, ao fim da
reunião, ele dialogava com os necessitados
de uma palavra de conforto e orientação,
Chico se mantinha impertubável, de vez
em quando percorrendo com o olhar a
pequena multidão que se aglomerava no
recinto, da qual o companheiro que nos
referimos se destacava dos demais pela
elevada altura.
Eram já quase 2 horas da madrugada, e
José Jorge, que não se animava a ir
embora, após ter consultado pela enésima
vez o relógio, formulou, contrariado, um
pensamento mau: - “O Chico está gordo!...
E, sorrindo desse jeito, está parecendo um
sapo...”
Decorridos mais uns 30 minutos de
espera, nosso confrade estava,
finalmente, diante do Chico,. Como
sucede com todos quantos dele se
aproximam, José Jorge, esquecido o
sono, desmanchava-se em gentilezas,
apertando-lhe a mão com alegria:
- “Chico amigo, como é que você está?!”
Continuando a sorrir com o hábito de levar
a mão à boca, tendo entre os dedos a
inseparável esferográfica, Chico respondeu:
- “Gordo, meu filho, gordo e parecendo um
sapo... Mas estou bem, graças a Deus!”
Desnecessário dizer que, apesar do
estremo cansaço, naquela madrugada,

José Jorge, já em casa, não conseguiu
dormir... E quem, neste caso, o
conseguiria?!

Nosso irmão Pedro Garcia, que todos
chamamos carinhosamente Tio Pedro, é
um dos mais assíduos colaboradores de
Chico no Grupo Espírita da Prece. Certa
vez, na fila dos cumprimentos, o médium
recebera de um visitante daquela noite
uma caixa contendo potinhos da
conhecida Pomada “Vovô Pedro”,
ungüento cuja fómula espiritual devemos
à mediunidade do inesquecível João
Nunes Maia, atuante que era em Belo
Horizonte.
- “Pedro - pediu-lhe Chico, enquanto
atendia as pessoas -, guarde esta caixa
para nós... No final da reunião, você,
por favor, não me deixe esquecer de
levá-la.”
Ora, periodicamente, o Tio Pedro visita,
em Uberaba, nossos irmãos presidiários;
dentre as coisas que lhes leva, está a
afamada pomada, cujo uso é indicado
para qualquer espécie de úlcera ou
machucadura, inclusive revelando-se
excelente no tratamento de certas
infecções internas. Naqueles dias, no
entanto, seu estoque do ünguento estava
zerado e ele pensou:
- “O Chico bem que podia me dar um
pouco desta pomada...”
Pensou e... não ficou só nisso, porque, ao
lado de Chico Xavier, não se pensa à
toa... Então, passados uns 15 minutos, a
um breve intervalo que se fez na fila, o
médium virou-se para o Tio Pedro e disse:
- “Pedro, quando chegarmos em casa,
você tira a metade da pomada para
mim e fica com a outra metade para a
sua tarefa junto aos presos...”
O bom Tio Pedro, que não fuma, mas tem
o pigarro dos ex-fumantes, pigarreou mais
alto que de costume e nada pôde dizer, ou
melhor, nada mais pensou...

As lições de Chico Xavier

(Extraído de “CHICO XAVIER: O APÓSTOLO DA FÉ” de Carlos A. Baccelli, ed. DIDIER)
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