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Dona Maria Pena, que era viúva do
Raimundo, irmão do Chico, julgava que
este era um mão aberta...
Não era muito crente do dar sem receber.
E, certa manhã, em que, sobremodo,
sentia a missão do Médium, que muito
estimava, disse-lhe:
- Chico, não acredito muito nas suas
teorias de servir, de ajudar, de dar e dar
sempre, sem uma recompensa. Não vejo
nada que você recebe em troca do que
faz, do que dá, do que realiza...
- Mas, tudo quanto fazemos com
sinceridade e amor no coração, Deus
abençoa. E sempre que distribuímos,
que damos com a direita sem a esquerda
ver, fazemos uma boa ação e, mais cedo
ou mais tarde, receberemos a resposta
do Pai. Pode crer que quem faz o bem,
além de viver no bem, colhe o bem.
- Então, vamos experimentar. Tenho aqui
dois chuchus. Se alguém aqui aparecer,
vou lhos dar e quero ver se, depois,
recebo outros dois...
Ainda bem não acabara de falar, quando a
vizinha do lado esquerdo do muro, chama:
- Dona Maria, pode me dar ou emprestar
uns dois chuchus?
- Pois não, minha amiga, aqui os tem, faça
deles um bom guisado.
Daí a instante, sem que pudesse refazer-
se da surpresa que tivera, a vizinha do
lado direito, também pelo muro, ofereceu
quatro chuchus a Dona Maria.
Meia hora depois, a vizinha dos fundos
pede a Dona Maria uns chuchus e esta a
presenteia com quatro que ganhara.
A vizinha da frente, quase em seguida,
sem que soubesse o que acontecia,
oferece à cunhada do nosso querido
Médium, oito chuchus.
Por fim, já sentindo a lição seriamente,
Dona Maria é visitada por uma amiga de

poucos recursos econômicos.
Demora-se um pouco, o tempo bastante
para desabafar sua pobreza.
À saída, recebe, com outros mantimentos,
os oito chuchus...
E dona Maria diz para o Chico:
- Agora eu quero ver se ganho dezesseis
chuchus, era só o que faltava para
completar essa brincadeira...
Já era tarde.
Estava na hora de regressar ao serviço e
Chico partiu, tendo antes enviado à
prezada irmã um sorriso amigo e
confiante, como a dizer-lhe: - “Espere e
verá”.
Aí pelas dezoito horas, regressou o Chico
à casa.
Nada havia sucedido com relação aos
chuchus.
Dona Maria olhava para o Chico com ar
de quem queria dizer: “Ganhei ou não?...”
Às vinte horas, todos na sala, juntamente
com o Chico, conversavam e nem se
lembraram mais do caso dos chuchus,
quando alguém bate à porta.
Dona Maria atende.
Era um senhor idoso, residente na roça.
Trazia no seu burrinho uns pequenos
presentes para Dona Maria, em
retribuição às refeições que sempre lhe
dá, quando vem à cidade.
Colocou à porta um pequeno saco.
Dona Maria abre-o nervosa e
curiosamente.
Estava repleto de chuchus...
Contou-os: Sessenta e quatro: Oito vezes
mais do que havia, ultimamente, dado...
Era demais.
A graça, em forma de lição, excedia à
expectativa, era mais do que esperava.
E, daí por diante, Dona Maria
compreendeu que aquele que dá recebe
sempre mais.

As lições de Chico Xavier

Extraído de “LINDOS CASOS DE CHICO XAVIER”, de Ramiro Gama, LAKE
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Em “O EVANGELHO SEGUNDO O
ESPIRITISMO” cap. XIII

“A caridade, meus amigos, se faz de
muitas maneiras; podeis fazer a
caridade em pensamentos, em palavras
e em ações. Em pensamentos: orando
pelos pobres abandonados que
morreram sem ter podido mesmo ver a
luz, uma prece do coração alivia. Em
palavras: dirigindo aos vossos
companheiros de todos os dias alguns
bons conselhos; dizei aos homens
irritados pelo desespero, pelas
privações, e que blasfemam do nome
do Altíssimo: “Eu era como vós; eu
sofria, era infeliz, mas acreditei no
Espiritismo, e vede, sou feliz agora.” Aos
velhos que vos dirão: “É inútil; estou no
fim do meu caminho; morrerei como
vivi.” Dizei a estes: “Deus tem para nós
todos uma justiça igual; lembrai-vos dos
trabalhadores da décima hora.” Às
crianças que, já viciadas por suas
companhias, vão vagar pelos caminhos
prestes a sucumbirem sob as más
tentações, dizei-lhes: “Deus vos vê,
meus caros pequenos”, e não temeis
em lhes repetir, freqüentemente, essas
doces palavras; elas acabarão por
germinar na sua jovem inteligência, e,
em lugar de pequenos vagabundos,
tereis feito homens. Está ainda aí uma
caridade”.
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Pedes abrigo no tumulto que habitualmente aparece diante das
grandes renovações.
Entretanto, as possibilidades para o levantamento de semelhante
refúgio estão em ti mesmo.

***
Rememora a proteção sob a qual vieste ao Plano Físico.
De nada dispunhas, além do amor com que te acolheram, no entanto,
não te faltou apoio para o crescimento nem luz bastante para que se
te clareassem os pensamentos.

***
Relaciona os empréstimos da vida com que ao mundo te vinculaste:

oportunidades que te honraram;
afetos que obtiveste;
lições que te enobreceram.

Soma as bênçãos que te enriquecem e pensa na aplicação respectiva
que se te pede para a elevação do futuro.

***
Constrói, por dentro do próprio Ser, o abrigo de entendimento que
solicitas, no qual possas desfrutar segurança e irradiá-las de ti.
Agradece a tarefa que a vida te concedeu.
Trabalha confiando no êxito do bem.
Usa os patrimônios da vida sem desperdiçá-los.
Não retenhas vantagens com evidente prejuizo dos outros.
Se erraste, corrige-te sem precipitação nem desespero.
Não admitas o fracasso por perda definitiva e sim por ensinamento
necessário ao triunfo.
Aceita os outros como são sem violentar-lhes o modo de ser nem
permitir que te destruam as realizações e os ideais.
Segue o teu próprio caminho, compreendendo e amando sempre.
Assume as responsabilidades com que deves te conduzir, sem
qualquer intromissão no comportamento alheio.
Participa da existência, ofertando as tuas atividades ao montante do
benefício comum.
Não te retardes em sobras de ressentimentos ou irritação, contra
experiências de que ainda precisas.
Segue adiante, pensando no bem, falando para o bem, agindo no bem
e edificando para o bem, sem perder o tesouro das horas.
E suceda o que suceder, estarás em segurança, porque assim
reconhecerás que a segurança inviolável em nós é a presença de
Deus.

(psicografia F. C. Xavier)

CONVERSA BREVE

ABRIGO ÍNTIMO
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Não vamos encontrar poesia
modernista, quer dizer, versos sem
obediência à métrica, ao ritmo ou à
rima apenas em Carlos Drummond de
Andrade ou em Fernando Pessoa, não!
No texto bíblico, esta coleção de livros
religiosos e literários dos judeus e que
chegaram até ao nosso mundo cristão,
encontramos também trechos de
poesia modernista. Já nem me refiro ao
Sermão do Monte. Jesus usaria o
aramaico e, hoje, segundo a opinião de
autores britânicos, se a gente retraduzir
o Sermão do Monte para o aramaico,
aquela preleção de Jesus tomaria a
forma de expressivo poema modernista,
na reafirmação de que Jesus também
era poeta!
Mas me refiro, dizia, ao Sermão do
Monte. Não, trago ao leitor apenas um
salmo, exatamente o do Capítulo 12
versículo 2, onde lemos:
“Os céus manifestam a glória de Deus
e o firmamento anuncia a obra das
suas mãos”.
Milhões de sóis rolam na amplidão do
Universo sem limites...
Bilhões de astros gravitam em milhares
e milhares de galáxias siderais... São
corpos celestes maiores e menores,
opacos e brilhantes, aqui, ali, acolá...
Tudo atesta a presença eterna de
Deus!
Vivemos na Terra, um dos nove
planetas do Sistema Solar. Embora
pese mais de 6 sextilhões de toneladas
e apresente uma superfície de 510
milhões de quilômetros quadrados,
nem por isso é a Terra o maior deste
planetas que giram à volta do Sol.
Júpiter, por exemplo, lhe é 1.300 vezes
maior.

O Sol com seus planetas de um
conjunto de corpos celestes denominados
Via Láctea. Nesta gálaxia existe uma
infinidade de astros em que se
misturam estrelas e nebulosas,
planetas e satélites, cometas e poeira
interestelar. Tudo indica que nossa
galáxia tenha a forma lenticular com
uma aglomeração maior de astros em
sua parte central onde se destaca a
Constelação do Sargitário. O diâmetro
da Via Láctea equivale a aproximadamente
130 mil anos-luz. Como se sabe, ano-
luz é uma antiga medida usada em
Astronomia para designar a distância
entre os corpos siderais. Como a luz
tem uma velocidade de 300.000
quilômetros por segundo, um ano-luz
corresponde à distância percorrida pela
luz em um ano, espaço este igual a
nove trilhões e meio de quilômetros.
Assim, a luz leva 130 mil anos para
percorrer a Via Láctea em sua maior
extensão.
Aliás, as ga láx ias, const i tu ídas
fundamentalmente de estrelas, são
elementos básicos da massa do
Universo. Há assim agrupamentos
galáticos chamados abertos contendo
de 100 até 10.000 estrelas. Há os
agrupamentos considerados globulares
ou fechados, com forma esférica,
encerrando de 10.000 a 1 milhão de
estrelas. E há ainda galáxias maiores
com um número superior a 1 bilhão e
até de 1 trilhão de estrelas.
Por outro lado, sabe-se hoje em dia
existirem pelo Universo observável pelo
menos 10 bilhões de galáxias. Por aí se
vê como é infinito o número de estrelas
que são outros tantos sóis em torno dos
quais gravitam outros planetas e outras

COMUNICAÇÃO
À LUZ DAS ESTRELAS
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luas na imensidão do espaço sideral.
O Sol, sem dúvida alguma, é a estrela
que mais nos interessa. Diante de nós
cerca de 150 milhões de quilômetros
(distância esta que a sua luz atravessa
em 8 minutos e 20 segundos), é ele
responsável por muitos fenômenos que
ocorrem entre nós, tais como a origem
e a evolução da vida, a formação das
nuvens a partir da evaporação das
águas principalmente do mar, os
movimentos atmosféricos, as
condições de tempo, a manutenção da
vida orgânica através da fotossíntese
etc... etc... E embora tenha um diâmetro
mais de 100 vezes maior do que o da
Terra, nem por isso é ele um astro que
se destaque no Universo. Ha´estrelas
mais brilhantes cuja luz tem uma
intensidade 1 milhão de vezes maior do
que a luminosidade solar. Há estrelas
maiores cuja massa tem um valor 60
vezes maior do que a matéria do Sol.
As gigantes vermelhas são estrelas
cuja luminosidade pode ser superior a
1000 vezes a do Sol; o raio de sua
circunferência pode ser várias centenas
de vezes o raio solar.
Muitos astrônomos da atualidade
acreditam que o Universo esteja em
movimento constante, que teria a sua
origem em um núcleo inicial, a partir do
qual está se expandindo. Esta teoria da
expansão implica o afastamento
progressivo de cada galáxia em relação
a todas as demais. Ora, havendo no
espaço sideral, como já se leu, cerca
de 10 bilhões de galáxias, estando
cada uma afastando-se das restantes -
por aí se imagina que dimensões
infinitas não teria o Universo...
Há estrelas cuja luz leva 200.000 anos
para chegar até nós...
Ora, desde Kardec na segunda metade
do século passado que o Espíritismo

defende a tese da pluralidade dos
mundo habitados. No EVANGELHO
SEGUNDO O ESPÍRITISMO, lemos no
Capítulo III estas explicações: “A Casa
do Pai é o Universo. As diferentes
moradas são os mundos que circulam
no espaço infinito, oferecendo aos
Espíritos estações apropriadas ao seu
adiantamento. (...) ...Os diversos mundos
possuem condições muito diferentes
uns dos outros, quanto ao
adiantamento ou de inferioridade de
seus habitantes. Dentre eles, há os que
são ainda inferiores à Terra, física e
moralmente. Outros são do mesmo
grau, e outros lhe são mais ou menos
superiores, em todos os sentidos. Nos
mundos inferiores a existência é toda
material, as paixões reinam soberanas,
a vida moral quase não existe. (...) Nos
mundos intermediários, o bem e o mal
se misturam, e um predomina sobre o
outro, segundo o adiantamento em que
se encontram. (...) A Terra pertence à
categoria dos mundos de expiações e
provas, e é por isso que nela o homem
está exposto a tantas misérias. (...) O
progresso é uma das leis da Natureza.
Todos os seres da Criação, animados e
inanimados, estão submetidos a ela,
pela bondade de Deus, que deseja que
tudo se engrandeça e prospere. (...)
Quem pudesse seguir um mundo em
suas diversas fases, desde o instante
em que se aglomeram os primeiros
átomos da sua constituição, o veria
percorrer uma escala incessantemente
progressiva, mas em degraus insensíveis
para cada geração, e oferecendo aos
seus habitantes uma morada mais
agradável, à medida que eles também
avançam na senda do progresso. (...) A
Terra, seguindo essa lei, esteve
material e moralmente num estado
inferior ao de hoje, e atingirá, sob esses
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dois aspectos, um grau mais
avançado”.
Foi, no entanto, Camile Flammarion,
astrônomo do Observatório de Paris,
considerado “o poeta das estrelas”,
quem se dedicou a este assunto de
Codificações, tendo lançado livros a
respeito como A PLURALIDADE DOS
MUNDOS HABITADOS, NARRAÇÕES
DO INFINITO, DEUS NA NATUREZA,
URÂNIA, SONHOS ESTELARES e
outros. Deus não teria arquitetado o
Universo, construído milhões e milhões
de astros, apenas para recrear nossos
olhos com a contemplação das
estrelas... Não é possível admitir a
existência de vida e a presença de
seres inteligentes apenas num dos
menores astros do Universo. Atualmente
os astrônomos vão admitindo esta
verdade tão elementar já anunciada
pelo Espiritismo há mais de 100 anos.
Em sua obra BIOGRAFIA DA TERRA,
George Gamow teve estas palavras:
“Se, como parece agora, cada estrela
possui um sistema planetário, deve
haver, só em nossa galáxia, milhões de
planetas onde as condições físicas
sejam quase idênticas às da Terra. E
seria pelo menos estranho (palavras
textuais de Gamow) que a vida -
mesmo em formas inferiores - não se
estivesse desenvolvido nesses mundos
habitáveis”.
Por seu turno, Louis Pawels e Jacques
Bergier na revista PLANETA n.º 1, Ano
1, relativa a setembro de 1972,
anotaram estas observações que se
encaixam em nossos postulados
doutrinários: “Desde 1938 que a teoria
de Holmberg tinha localizado 60
planetas em volta das estrelas, além do
Sol. Mac Gowan chegou à conclusão
de que 67% das estrelas de nossa
galáxia são dotadas de planetas; ora,

67% significam 130 bilhões, um
número colossal, praticamente infinito à
nossa escala - mais de uma centena de
bilhões. Se assim é, esta nossa
galáxia está repleta de vida”. O grifo
é nosso.
Estes dois autores franceses citados
(Pawels e Bergier) em interessante livro
fazem exposições de um raciocínio que
gostariamos de lembrar aqui. Dizem
eles que a Terra tem mais de - 4,5
bilhões de anos - desde a sua
formação. E que a vida teve início há
mais ou menos - 2,5 bilhões de anos
atrás, tendo começado com formas
rudimentares, microscópicas, no seio
dos mares, desenvolvendo-se de modo
a alcançar as formas que conhecemos
na atualidade. Tal evolução orgânica se
deu, pois, em apenas 2 bilhões de
anos. Ora, pelo Universo há astros que
têm idade superior a 28 bilhões de
anos. Caso a vida tenha surgido por lá
também quando eles tinham uma idade
de 2,5 bilhões de anos e tenha
desenvolvido e evoluído no mesmo
ritmo como se processou aqui - claro
que a vida então estaria lá muitíssimo
mais adiante do que a nossa aqui na
Terra.
O assunto tem sido objeto de intensos
estudos ultimamente pela Astronomia,
auxiliada pela Astrofísica, pela
Astroquímica, pela Espectropia, pela
Cosmologia e pela Biologia espacial. E
os dados que estas ciências vão aos
poucos recolhendo com suas
pesquisas atestam a atualidade dos
ensinos espiritistas.
Ora, não se entende um ser vivo que
não tenha fundamentalmente em sua
composição orgânica a água e as
proteínas. São de proteínas, por
exemplo, o nosso sangue e os nossos
músculos, a nossa pele e os nossos
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hormônios, as nossas vísceras e os
nossos cromossomos, enfim, elas
tomam parte em todas as estruturas
vitais do organismo animal e também
vegetal.
Na construção de uma molécula de
proteína entram “tijolos” fundamentais
chamados ácidos aminados. há cerca
de 25 ácidos aminados; eles se reúnem
para formar um enorme número de
proteínas. Dentro de uma célula, por
exemplo, podem-se encontrar até
100.000 proteínas diferentes. Notar
ainda que cada indivíduo tem as suas
próprias proteínas.
Assim como as 23 letras do nosso
alfabeto se reúnem para formar as
sílabas e as palavras de nosso
vocabulário, também os aminoácidos
se associam para constituir proteínas.
E dentre estes ácidos podemos citar a
glicina, a alanina, a valina, o ácido
glutâmico, a serina, a leucina, o ácido
aspártico etc... Ora, estudos recentes
têm observado nas estrelas
substâncias que contém carbono,
como acontece com os ácidos
aminados. E mais - estudando os
meteoritos (que são rochas que caem
sobre a Terra, provenientes de outros
astros), a ciência tem encontrado
moléculas orgânicas semelhantes às
terrestres. Assim é que, examinando o
meteorito caído perto de Vitória
(Austrália), a 28 de setembro de 1969,
foram encontrados inclusive cinco dos
mais conhecidos ácidos aminados,
numa prova de que este meteorito
tenha provenido de algum astro onde
haja, pelo menos, substâncias
orgânicas. No meio intersestelar existe,
segundo os dados dos astrônomos da
atualidade, uma fração relativamente

alta de compostos que entram, aqui
entre nós, na estruturação dos seres
orgânicos, o que nos leva a admitir a
alta probabilidade científica da vida fora
da Terra, como ensina desde 1857 a
Doutrina do LIVRO DOS ESPIRITOS.
Diante da grandeza universal, temos de
admitir a existência de Deus como
define o Espiritismo - inteligência
suprema, causa de todas as coisas... O
acaso não poderia criar nem manter
toda esta harmonia celeste... A
natureza é uma das mais eloqüentes
provas da existência divina... Como
dizia Voltaire, se Deus não existisse -
seria preciso então inventá-lo para
explicar tudo o que existe.
Aliás, diversos cientistas da atualidade
já manifestaram sua convicção acerca
da existência de Deus. Albert
Winchester, biologista, afirmou que
“uma crença mais profunda e mais
firme em Deus é às vezes o único
resultado de uma melhor percepção da
verdade”. Lise Mietner, cientista
nuclear, declarou que só mesmo um
poder mais alto do que o homem pode
controlar as forças da energia atômica.
O físico George Davis afirmou que se
um Universo pudesse criar-se a si
mesmo, encarnaria os poderes de um
criador, e seríamos forçados a concluir
que o Universo seria um Deus.
Não basta, no entanto, entender Deus
com as luzes do intelecto ... Importa
ainda amá-lo com todas as forças do
nosso coração. E a melhor maneira de
fazê-lo é amar o semelhante tanto quanto
Jesus, nosso Irmão mais velho nos
amou...

FONTE: Martins, Celso; “NA ROTA DO ANO 2000”; Ed. Lar ABC
do interior.
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SERVIÇO

7

... LYGIA DE MELLO
“O primeiro contato que tive com o
Espiritismo aconteceu graças ao
meu péssimo comportamento.
Quando eu tinha uns 8 anos de
idade mais ou menos, comecei a
ficar insuportável: fazia malcriação
para todo mundo, não queria ir à
escola, brigava com minhas irmãs
menores, era desobediente e, por
qualquer coisa, fazia aquela birra.
Vovó decidiu levar-me à casa de
Dona Mena, para que ela me
benzesse.
Na verdade, ela bem sabia que D.
Mena era espírita, que dava passes,
que organizava sessões, mas lá em
casa não se podia falar em
Espiritismo, não só devido às
convenções da época, como em
respeito à minha tia que era católica
apostólica romana, filha de Maria.
O padre da paróquia ia visitar a
família, intrometia-se nos negócios
e assuntos particulares, e nós,
crianças, tínhamos que beijar-lhe a
mão, fazendo uma pequena
reverência.
Daí, coitada da vovó, não tinha
clima para falar abertamente em
Espiritismo e muito menos em levar-
me ao Centro de D. Mena para
tomar um passe.
Mas minha avó Carolina era fogo e
se ela havia resolvido que eu estava
precisando de um passe, não
haveria ninguém no mundo que
pudesse impedí-la, muito menos
minha tia, com todo o seu
catolicismo.

E assim, lá fomos nós. Entrei na
casa de D. Mena meio ressabiada,
mas supercuriosa. Achei a sala de
visitas ampla, clara, muito limpa:
num canapé, uma avenca  viçosa e
como único enfeite, um vaso com
margaridas.
D. Mena nos recebeu e eu levei um
susto! Todos tinham medo dela,
pela sua fama de bruxa. Mas, bota
bruxa nisso! Fisicamente era o
protótipo da bruxa, faltando apenas
a vassoura para sair voando pela
janela: magrinha, rosto comprido,
nariz adunco, cabelo preto esticado
e preso num coque, na nuca.
Logo que ela me viu, dirigiu-me um
olhar penetrante que me fez agarrar
a mão da vovó. Nós nos sentamos
no sofá, muito pertinho uma da
outra, e ela fechou as janelas e a
porta. Ficamos numa semi-
obscuridade.
D. Mena começou  a fazer uma
oração. Vovó me mandou fechar os
olhos, mas eu não obedeci.
Coloquei as mãos no rosto e fiquei
vendo tudo por entre os dedos.
Logo um espírito incorporou e a
médium deu início aos passes.
Primeiro na vovó. Eu achei esquisito
e senti vontade de dar risada, mas
vendo a médium de olhos fechados,
mãos trêmulas, inteiramente concentrada
na missão de dar passes, desisti e
permaneci quieta. Terminado o
passe na vovó, ela voltou-se para
mim, ficando bem na minha frente.
Começou a respirar fundo, a estalar
os dedos e a passar as mãos pelos

SÉRIE ACONTECEU COM...
(8ª PARTE)
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meus cabelos, meus ombros, meus
braços...
Curiosa, eu olhava para o rosto de
D. Mena e, em dado momento,
comecei a perceber que alguma
coisa estranha estava acontecendo.
Apesar de estarmos na penumbra,
vi muito bem que ela estava
mudando de fisionomia: seu rosto
foi ficando redondo, seu nariz
diminuiu, ficou bem feito, os olhos
tornaram-se grandes, calmos, e os
cabelos fartos e ondulados caíam
pelos ombros. Parecia mais alta e
mais gordinha. Sorriu para mim,
com o mais lindo sorriso de alma do
outro mundo...
Meu coração começou a bater forte
e tão alto, que podia ser ouvido até
da rua. Quis falar, mas não pude.
Engoli em seco e pensei que
estivesse sonhando. Tirei as mãos
do rosto e encarei D. Mena. Ela
estava linda! Estava transfigurada!
Perdi o medo. Senti, naquele
momento, uma paz encantadora.
Voltei-me para vovó, a fim de saber
o que estava acontecendo e a vi de
olhos arregalados, respiração
presa, assombrada! Colocou um
dedo nos lábios, pedindo silêncio.

D. Mena terminou os passes e aos
poucos foi voltando ao seu corpo
normal: magrinha, feições duras,
horrivelzinha.
Encerrou a sessão com um Pai
Nosso, abriu as janelas e a porta. O
Sol inundou a sala. Nós nos
levantamos para sair e, antes de
agradecer e nos despedir, vovó
perguntou a ela se havíamos
sonhado ou se, de fato, houvera
uma transfiguração.
D. Mena confirmou, com um sorriso
nos cantos dos lábios:
- "A moça que vocês viram durante
os passes é a minha guia, um
espírito muito puro, muito lindo,
que está sempre ao meu lado. Ela
chama-se Margarida. É este espírito
quem provoca  a transfiguração".
Disse ainda que havíamos
presenciado um fenômeno
mediúnico muito raro, que
dificilmente acontecia quando ela
dava passes.
Depois de algum tempo eu ouvi
vovó dizer que, por incrível que
pudesse parecer, depois da "bênça"
de D. Mena, eu fiquei obediente,
comportada e "aprendia o estudo
com muito mais facilidade".

Agora você pode pesquisar números anteriores 
de INFORMAÇÃO no site:

http://revistainformacao.anderung.com.br
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O nosso orbe representa a gleba onde os
espíritos procuram aprimorar as suas
qualidades. em cada Ser existe um
momento evolutivo apropriado, a refletir
num autêntico biótipo psicológico,
mostrando campos emissores de energias,
como, também, outros tantos, receptores.
Isto quer dizer que todos nós, não só
emitimos energias, mas, também,
captamos. Dessa maneira, convivemos
com vibrações, somente absorvendo
aquelas que nos são mais afins dos seres
com as quais sintonizamos; isto é, estamos
em contacto mais direto com aqueles que
nos são mais simpáticos.
A maioria das pessoas, nas constantes
trocas energéticas entre si, oscilam, sem
fixações, em face ao jogo emocional que a
todo momento varia em suas múltiplas
estruturações. O Ser encarnado, em sua
totalidade, mergulhado num mundo de
energias psíquicas, pouco se fixa pelo
estado de infância espiritual que ainda os
caracteriza. É por isso que a maioria
procura conquistar os bens materiais na vã
impressão que alcançarão a felicidade. O
setor material, com a técnica e a ciência, é
útil e necessário, é zona de utilização para
os impulsos da vida, é zona de prestação
de serviços, é meio, não é o fim da jornada.
Temos que participar do setor material,
utilizá-lo, mas, jamais transformá-lo em
nossa finalidade, em nosso Deus. É
caminho a percorrer, sem abusos, mesmo
possuindo muitas de suas posições, jamais
ser possuúdo pelas mesmas. A finalidade é
avançar. As excessivas físicas, quase
sempre são entraves. Alertemo-nos...
O grande motivo de atração entre os seres
está na simpatia. Esta é a regra geral; no
entanto;, devemos considerar as ligações
obrigatórias (cármicas) necessárias aos
nossos restabelecimento espiritual. Neste
casos, em sua maioria, as amalgamadas
ligações são indesejadas e quase sempre
repudiada e imcompreendidas. Não estamos

em condições de traduzir a gama de
aflições que envolvem esses seres. Não
gostamos dos sofimento; a nossa mente
não consegue, ainda alcançar os seus
benefícios. A nossa luta ainda é
imediatista; nossos horizontes são
limitados trazendo-nos, por isso, as
vantagens de esquecermos os acúleos
das dores vivemos, praticamente, desejando
lesar a Vida para nossas vantagens
pessoais - é o que pensamos. toda vez
que agredimos a natureza, um nosso
semelhante, ou nos revoltamos contra a
Lei Retificadora estamos, realmente, nos
atingindo. A psicosfera planetária é
consequência de nossas irradiações
mentais; seremos atingidos pela soma de
energias que criamos. A organização
cósmica é perfeita. Não existem privilégios.
Todos respondem, diante da Vida, pelo
que desenvolveu e em face ao grau de
responsabilidade que atingiu. Tudo isso
está relacionado com nossas limitações
evolutivas; o nosso livre-arbítrio ainda é
reduzido e com muito pouco espaço. O
espaço maior é o da Lei de Ação-Reação.
Isolamos essa face ainda difícil da jornada
terrena e conceituamos aqueles que, já
mais livres das reações maiores, com
sentimentos mais atilados e burilados,
mostram maior responsabilidade. Esse
grupo, embora reduzido no planeta, em
sua respectiva jornada reencarnatória
pode muito bem traduzir, na vida
quotidiana, a importância das vibrações
espirituais dos encarnados com os quais
se afinizam. São aqueles que no início de
determinada jornada na carne
(personalidade), já em pleno período da
mocidade vão mostrando as suas
tendências, em equilíbrio, com os outros
encarnados do mesmo nível. Assim, vão
desenvolvendo seus respectivos afazeres,
de acordo com os potenciais que consigo
carregam (missões), difundindo energias
que, por sua vez, vão sendo absorvidas e

SOLIDÃO E SAUDADE
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entendidas pelos seus afins.
Quando estão na posição de encontrar o
companheiro ou a companheira, o fazem
sem tempestades e com harmônica
naturalidade. Existirá, como que, um real
entrecruzamento de irradiações a se
inundarem, mutuamente, refletindo num
estado de felicidade entre dois seres.
Nasce a simpatia, não propriamente a
simpatia superficial de momentâneo bem
estar, mas a simpatia mais profunda
invadindo as comportas da alma. Passam
os dois a se nutrirem mutuamente, a
carregarem um estado de bem-estar
indefinido, à ponto de agressividades de
um mundo menor, negativo, não
alcançarem a indizível felicidade que
participam. Quase sem poderem analisar,
pela limitada zona de nosso psiquismo
consciente, o que passa em suas almas,
rompem os caminhos da vida comum
“calor” específico e sério, com uma
vontade maior e, nos interregnos de seus
passos descobrem, nos íntimos de seus
arquétipos, que estão convivendo com o
Amor. Têm pudor de confessar e gritar
para todas as latitudes o que se passa.
As maiores e mais belas emoções que
desfrutamos na vida, guardamo-las, em
nosso sacrário, com receio de perdê-las.
Estes seres, somente são reconhecidos e
avaliados por outros tantos que têm ou
tiveram a felicidade das mesmas
experiências.
De passagem, desejamos dizer que
existe um reduzido grupo humano,
igualmente responsável, arremessado,
também, em importantes tarefas, porém
sem ajuda direta de outra alma, de uma
energia de polaridade oposta. É o homem
ou a mulher que se abastece no bloco
total de energias afins, sem a especificidade
de outra alma - a alma gêmea que o
ajudaria na sua caminhada. Terá que
realizar a sua respectiva missão sozinho,
sem o alento de dois olhos amigos.
Caminhará só, chorará sozinho, embora

nutrindo-se em energias maiores que as
suas. É o momento em que serão
acolitadas pelas energias crísticas e os
seus trabalhos e realizações não são
inadiáveis obrigações, são missões que
somente os maiores podem avaliar.
O grupo harmonizado e sério, constituído
de seres que jornadeiam na Terra
acompanhados, os que têm a ventura de,
realmente, encontrar o outro lado das
emoções que lhes faltam, desfrutam de
mais calma caminhada na carne,
porquanto, os obices são facilmente
suplantados. Os indivíduos sérios e
harmonizados não se misturam com
desequilíbrios e negatividades, caminham
impávidos desfraldando a bandeira do
bem. Claro que haverá pequenos
deslizes de somenos importância; são
pequenas pedras do caminho que se
esfacelam e incorporam-se nas
experiências individuais.
Quando essas propostas de energias-
afins se encontram quando dois seres - o
homem e a mulher - se descobrem, a
felicidade será a tönica do dia-a-dia,
apesar dos tropeços e dificuldades, até o
cair da noite, até o dia da despedida. Um
deles irá um dia desencarnar. Na maioria
das vezes a falta do companheiro será
bastante “dura”, onerosa, para que ficar.
Afinal de contas num planeta de
correções, buscando, nas cores e
experiências de todos os matizes,
posições que a própria evolução impõe e
exige.
A falta do ser amado deixa o grande-
vazio, a saudade-dor que, com o suceder
dos dias, poderá ser pouco-a-pouco
compreendida e suplantada, ficando as
cicatrizes do processo. Será tônica bem
comum nestes seres, a saudade-dor, de
modo mais ou menos lento, transforma-
se em cicatrizes-de-saudade. Cada vez
mais integralizados no processo, os seres
atingidos vão transformando a saudade,
com as suas maiores ou menores
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cicatrizes, em saudade-ternura, donde
extraem ordenadas e equilibradas
energias. Revivem o passado com
compreensão e harmonia, nutrindo-se na
paz do dever cumprido.
Outros tantos, devido desenvolvimento a
ampliação do processo da vida a dois,
onde os campos de energias como que
se fundiram, por toda a vida carnal, o
desaparecimento do parceiro em plena
época da velhice, onde os processos de
reações próprios da juventude não mais
existem, deixam severo impacto em
determinadas pessoas. Sofrem, inicialmente,
a saudade-dor em feridas de difícil
cicatrização, apesar dos bálsamos que a
saudade-ternura emite; não será o
suficiente. Para eles a perda será imensa,
inenarrável. Todo o bloco de saudade
entra em ebulição, cresce, expande-se e
desemboca no caudaloso rio da tristeza.
O Ser, queira ou não, torna-se indiferente
aos processos da vida; mesmo
produzindo, a solidão é constante
imperiosa, como um Sol Interno
sustentando a tristeza em suas fornalhas.
O indivíduo sofre a ausência da presença
estruturada em saudade. É uma saudade
muito íntima, avassaladora e envolvedora;
deseja a impossível pesença de quem se
fez ausente, mesmo temporariamente.
As reações desses seres, a fim de
retomar o ritmo de vida da carne torna-se,
praticamente, impossível; não haverá
mais desvios de suas novas diretrizes.
Eles não possuem mais a nutrição do Ser
amado. Num aceitável sofrimento, de
tristeza em tristeza, desembocam na
desencarnação - morrerem de tristeza...
de saudade... apesar de terem acelerado
o processo de desencarnação, por este
modo, não devem responder por
qualquer reação cármica. A abreviação
de seus dias compensada na colheita
positiva   que o manancial das dores-
tristeza desencandeou.
Por que o quadro de tristeza acaba
açambarcando o processo?  Achamos

que o mecanismo deve estar ligado à
falta de energias que o parceiro deixou de
fornecer pela sua ausência do cenário
carnal (desencarnação).
Sabemos que a organização psíquica
humana, em simples análise, estará
constituída, em sua posição mais interna,
pelas estruturas espirituais e, na zona
mais externa, pelo corpo físico. Entre
estas duas regiões salientamos a zona
intermediária, do perispírito ou
psicossoma, em cujos limites com o
corpo físico apresenta uma faixa
específica, conhecida como sendo o
duplo-etérico, de conformidade com
muitas elucidações espirituais. Assim,
dando posição às camadas do psiquismo
humano, do centro da Vida para a
periferia material (corpo físico), teríamos:

a) zona espiritual   
b) zona perispiritual
c) zona do duplo-estérico (zona de
transição)
d) zona do corpo físico (zona consciente)

As constantes emissões de energias que
partem dos núcleos vorticosos do Espírito,
ao se transfunditrem através do corpo
físico, serão naturalmente mescladas nas
próprias energias de suas respectivas
camadas; isto é, as energias espirituais ao
atravessarem a zona perispiritual, o duplo-
etérico e os componentes materiais dos
60 trilhões de células físicas, misturam-
se, oferecendo um bloco de energias
específicas a cada Ser. No dias atuais, já
conhecemos alguns blocos dessas
energias, as mais periféricas após
passagem pelo corpo físico, isto é, as
mais densas, pelas fotografias
específicas em campos de alta
freqüência, conhecidas como sendo as
kirliangrafias ou fotgrafias da aura. A
revelação dessas energias já nos fornece
um intenso e amplo campo. Imaginemos
o bloco energético que não pode ser
registrado e que desconhecemos,

{zona do incosciente}
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exercendo as funções de abastecimento
e equilíbrio nos seres afins?
O nosso intelecto ainda não possui
condições para uma análise profunda
dessas propostas; entretanto, podemos
tirar ilações como hipóteses de
explicação. Quando o Ser representa o
grande afeto de um outro, o típico casal
harmonizado, o homem e a mulher, com
as respectivas energias de suas
polarizações sexuais (energias criativas
da alma), pelo processo desencarnatório
haverá cortes nestes campos de
energias. O encarnado ficará, sem essa
nutrição-afeto e, consequentemente,
sofrerá os efeitos. O desencarnante
entrará no natural processo de
modificações para adaptações na nova
dimensão; passando, assim, pelo
processo de cadaverização das formas
físicas, com as suas já conhecidas
transformações, como, também, seguindo-
se a “queima” do duplo- etérico, em
tempo oportuno. Ficará o espírito
desencarnado, com reduzidas ligações
com o encarnado (espírito dessa faixa
evolutiva), por não possuírem mais as
zonas do duplo-etérico e corpo físico,
regiões que forneciam muitas energias a
seus sintonizados.
Até que esse processo se equilibre e
restabeleça, o sofrimento do encarnado,
neste caso em referência, será intenso e sem
aparentes modoficações. Desencandeia-se
o processo de saudade com toda a gama
irradiativa do seu conteúdo. O Ser
caminha para a desencarnação. Nesta
fase, já começa a perceber uma outra
saudade, a mais agulhante, a saudade da
pátria espiritual; fica achando que a Terra
não precisa mais de seus serviços.
Começa a sentir-se um estrangeiro,
alguém que está ocupando lugar de
outrem. Mesmo que continue na Terra já
se considera longe da mesma; seus
sonhos já são outros; inicia  a penetração
num  amor maior, mais universal, Deus se

faz mais presente em suas entranhas.
Analisa o homem com extrema
condescendência e passa a dedicar-lhes
um amor mais afinado e expansivo, o
amor-cósmico. Sente-se um operário das
grandes forças da Vida, em face ao novos
rumos. Aguarda em silêncio o seu dia...
Deseja desatar os laços carnais, retidos e
contidos nas dignificantes missões...
Quantas almas encarnadas terão
enfrentado esse processo? Muito difícil
avaliar, porquanto, quem mergulhou nos
mares da saudade-tristeza só se sentirá
bem, em expressivo conforto espiritual,
após encontro com a sua querida “alma-
gêmea”. Esta já não poderá mais lhe
oferecer as energias próprias de outrora
quando encarnada, porém uma nova
estrutura, mais transcendente, mais sutíl,
de felicidade desconhecida...
Os que se encontram em autêntica
solidão, tristes e saudosos da pátria
espiritual, desencarnando aos poucos em
face aos acúleos de tantas emoções,
muitas vezes continuam a dar exemplos
de felicidade e de paz, embora
corroendo-se no processo de saudade
que, por maior que seja o seu impulso,
não representará infelicidade ou desdita,
por ser fase terrena a ser cumprida. A
saudade, tristeza e solidão, nestas
condições, devem representar a
antecâmara para uma nova e produtiva
vida.
O Ser já percebendo os “cânticos” da não
muito distante pátria espiritual, cônscio de
si investido no valor que representa a
Vida, de olhar perdido no infinito, lembra a
quadra popular do poeta que falou com
maestria e beleza:

Saudade palavra doce
Que traduz tanto amargor
Saudade é como se fosse
Espinhos cheirando a flor.

FONTE: Andrea, Jorge; “ENFOQUES CIENTÍFICOS NA
DOUTRICA ESPÍRITA”; Ed. SAmos; 1° edição.
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A idéia de justiça sempre esteve na
cogitação do homem, mal ou bem
entendida e aplicada, de perto dizendo
respeito ao conceito de responsabilidade,
constituindo-se num atributo da
racionalidade. Se a nossa razão admite
uma justiça, a justiça menor ou justiça
dos homens, daí nascendo as leis, os
regulamentos, os regimes de vida, os
princípios, os códigos e os deveres,
ligados à Moral, à Ética, naturalmente
deverá existir uma justiça maior,
reconhecida por seus efeitos, regida
por forças inapeláveis de um determinismo
em termos de conseqüências, determinismo
esse que seria cego, para uns, ou
promulgado por um poder supremo,
exercido por algum deus ou deuses,
em geral vingativos e facciosos, até
chegarmos ao Deus único de Akenaton
e de Moisés - O Deus Todo Poderoso
de justiça implacável que sucederia
finalmente, com a Boa Nova de Cristo,
ao equilíbrio entre a Justiça e a
Bondade.
A justiça dos homens impõe a
reparação moral. A História está cheia
desses lances. Teria Calabar traído a
pátria que ainda não existia, optando
entre duas dominações? Nosso
magnânimo imperador Pedro de
Alcântara, despojado, a dois passos da
morte física, do trono e da majestade,
versejou sua dor enquanto dizia:” -
Sereno, aguardarei no meu jazigo a
justiça de Deus na voz da História.”
É verdade que a justiça dos homens
manda repor honrarias, galardões,
títulos, troféus, direitos de herança,
ressalvando a vítima das injustiças e
elevando-a muitas vezes à glória da
posteridade. Tiradentes, enforcado,
esquartejado, infamado até a terceira
geração, é hoje o patrono cívico de

nossa nacionalidade. A Igreja Católica
ergueu a fogueira que carbonizou o
corpo da jovem Joana D’Arc e hoje,
para remir-se desse clamoroso crime,
trocou o verbo carbonizar pelo outro,
canonizar entronizou-a nos altares.
Restaria, no entanto, percebamos, um
sofrimento físico e moral, sem culpa
pelo menos aparente, que a reparação
póstuma não poderá sanar, mesmo
que se diga que sejam gratas ao
Espírito, muitas vezes, tais referências,
quanto as amáveis referências dos que
peregrinam na Terra. O sofrimento
físico e moral injustamente aplicado,
em face da vida que transcorre, tem no
entanto justificativa se consideramos as
vidas sucessivas. Deixaremos de invejar
a felicidade dos maus, compreendendo-lhe
a fragilidade e a transitoriedade de que
se reveste.
Sim! A justiça não prescinde da
eqüidade. A justiça divina não pode ser
menos eloqüente e menos perfeita que
a dos homens, individualmente falando,
portanto, todos sentimos que, na
inferioridade em que nos situamos, há
uma finalidade última a cumprir-se no
existir e essa há de ser a de
envolvermos continuamente, tendo por
meta distante a perfeição.
Se temos noção de mérito, de valor
pessoal, se a nossa razão nos diz que
“a cada um segundo suas obras, seus
méritos pessoais”, a quantos teria sido
furtada a oportunidade de adquirir
esses méritos, não por indolência mas
por morte prematura, quiçá, por
condições ligadas ao meio, à época em
que existiu, aos elementos que teve ou
que não teve  a seu dispor. Se cada Ser
é uma individualidade autônoma e
somos todos filhos de Deus, que é justo
e bom, quantos no passado e ainda

A JUSTIÇA DA REENCARNAÇÃO
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hoje, no presente, erraram ou erram
por não saber, por falta de condições
de maior discernimento? A este negaria
Deus o direito, a faculdade de agir
melhor, de aprender ainda, de reparar,
em termos de novos esclarecimentos?
Este o caso - nossos antepassados não
aproveitaram o progresso científico,
tecnológico, o avanço intelectual, a
rapidez da comunicação, a informática
de hoje. Não tiveram a visão global do
mundo e do Universo que temos hoje.
E foram eles que abriram o caminho ao
que hoje temos, ao que hoje somos.
Perguntamos: Seria ou não uma
injustiça se eles mesmos não
retornassem, reencetando o próprio
trabalho e usufruindo dos recursos que
ajudaram a desenvolver, artifíces que
somos todos do próprio progresso?
Maior absurdo seria se tivéssemos,
muito pelo contrário, de pagar pelos
desacertos dos outros ou beneficiar-
mos agora do suor dos que vieram
antes de nós, sem que desse esforço,
de algum modo, houvéssemos
participado. E por aí vige a “estória” do
pecado original... Se é, de saída, crível
que seja pecado, em eras priscas,
como ainda hoje alguém errar em
cumprimento a leis da própria natureza.
Por que uns de nós pagaríamos uma
taxa maior, outros um atributo menor,
por determinação de um Deus que,
conforme Ezequiel, “não quer a morte
do ímpio, mas que deixe de ser mau e
que viva”. Assim é que “O LIVRO DOS
ESPÍRITOS” a questão 171 - item II do
cap. IV tem exatamente este título:
Justiça da reencarnação.
Ali se fala em dogma. Não se trata
porém da fé imposta pelo crê ou morre,
a fé cega ao arrepio da razão, aquela
que se não explica. Dogma, neste

caso, é a afirmação doutrinária básica,
que se impõe por si mesma. E a
explicação é clara: - “A razão não nos
diz que seria injusto privar para sempre
da felicidade eterna aqueles cujo
melhoramento não dependeu deles
mesmos? Todos os homens não são
filhos de Deus?” “Esse pensamento
consola, inspira, norteia, levanta o
ânimo do caminheiro, não obstante a
longevidade da jornada.
A reencarnação não é, por outro lado,
uma doutrina isolada dentro do
concerto das leis universais. No
equilíbrio em que se apóia o próprio
Universo, tanto o ponto de vista físico
como moral, há um encandeamento
lógico e consequênte. Já vimos que as
existências corporais são entre si
solidárias. Não há como negar a
dependência entre os seres vivos de
todos os graus da escala evolutiva.
Que seria da vida na Terra sem as
algas, sem o verde... Como somos
frágeis ante qualquer desequilíbrio da
flora bacteriana em nosso próprio
organismo... Nenhum Ser humano
sobreviveria inteiramente só, no
mundo. Essa interdependência é lei e
lei sábia. Nenhum passo no progresso
se processa sem refletir de certo modo
no progresso do círculo a ele inerente,
seja no campo da ciência, das artes,
seja no campo afetivo e moral.
Kardec nos fala de Espíritos
integrantes de outras Humanidades
que vêm à Terra em missão de
progresso. O exemplo mais evidente é
o dos capelinos, desregrados que
foram, mas que representaram os
pródromos de nossa civilização, eles
que foram os arianos, os egipcianos,
israelenses e indu-europeus. Operários
do progresso universal, almas reencarnaram
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em diferentes mundos. Em “A
CAMINHO DA LUZ”, Emmanuel nos
fala de transmigrações dos povos; no
trabalho de associações de Espíritos
de acordo com tendência e afinidades,
para formarem nações, identificado o
que chama de personalidade coletiva.
Prossegue dizendo que a atuação do
mundo espiritual proporciona à História
humana a perfeita caracterização da
“alma coletiva dos povos” (arquétipos
de Jung): “Como os indivíduos, as
coletividades também voltam ao mundo
pelo caminho da reencarnação”.Lembra
então que a alma ateniense, com suas
elevadas indagações filosóficas, reluziu
em Paris - a Cidade - Luz - como se
manifestou depois na Itália unificada.
Os espartanos, na Alemanha. A edilidade

romana, na Grã Bretanha. Bastaria, em
apoio a esse pensamentos, lembrar de
passagem as provações coletivas, os
resgates de coletividade inteiras.
A imortalidade da alma espelha a
grandeza de Deus. A sobrevivência do
Espírito é decorrência dela. De cada
experiência teremos maior ou menor
aproveitamento. É intuitiva e natural a
idéia das vidas sucessivas. Assim
construiu Deus o seu Universo,
exigindo a colaboração mútua,
permanente, incessante, inderrogável
de todos os seres entre si. Cumpre-se
a grande lei do Amor, Amor que é o
próprio hálito do Criador.
FONTE: Rocha, Alberto Souza, PSIQUISMO E ESPIRITISMO,
Ed. Correio Fraterno

PANORAMA

15

“... só o egoismo, traduzindo apêgo da alma ao bem
próprio, é que patrocina os golpes da delinqüência, os
enganos da posse, os erros da impulsividade”...

Mensagens

“Duas atitudes fundamentais recomenda-nos o Eterno
Benfeitor se nos propormos desfrutar-lhe a intimidade -
tomar a cruz redentora de nossos deveres e seguir-lhes os
passos. Muitos acreditam receber nos ombros o madeiro
das próprias obrigações, mas fogem ao caminho do Cristo;
e muitos pretendem perlustrar o caminho do Cristo, mas
recusam o madeiro das obrigações que lhes cabem”.

“.A lição é expressiva. Não basta rogar a intervenção do
céu, em favor dos outros, com frases bem feitas, a fim de
que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Antes de
tudo, é necessário fazer de nossa parte, quanto nos seja
possível, para que o bem se realize, de modo a entrarmos
em sintonia com os podêres do Bem Eterno”.

EMMANUEL
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MANIFESTAÇÕES DO ESPIRITO SANTO
Como o Espiritismo vê a manifestação
do Espírito Santo nas igrejas? Essa
manifestação seria realmente do
Espírito de Deus ou um outro Espírito
que se comunica? Como saber se se
trata de um Espírito bom, em que se
pode confiar? (MARCELO MANZANO -
GARÇA - SP)
A questão é delicada, Marcelo. Não
pretendemos criticar ou ferir a fé de
nossos irmãos evangélicos e carismáticos,
que merecem o maior respeito. As igrejas
todas são boas quando as pessoas que
delas participam estão bem intencionadas.
Mesmo que essas pessoas não tenham
um conhecimento mais profundo daquilo
que se passa durante seus cultos, o
importante e fundamental é o que elas
trazem no coração - a sua crença, a sua fé
em Deus e as suas elevadas intenções. O
mais importante, certamente, é a
espiritualidade que elas buscam. Quando
nos alimentamos, o importante é o teor
nutritivo do alimento, seja lá qual for o
nome que se dê a esse alimento. Do
mesmo modo, o fato de conhecermos ou
não a composição química do alimento
que estamos ingerindo, não modifica suas
propriedades nutritivas. Assim é em
relação à nossa relação com Deus,
quando estamos movidos de boas
intenções. Para a Doutrina Espírita, quem
se comunica através das pessoas são
Espíritos. Muitas vezes, Espíritos
protetores e amigos, que se preocupam
em alimentar espiritualmente os fiéis, de
acordo com suas necessidades e o seu
nível de compreensão diante da vida.
Dêem a eles o nome de Espírito Santo ou
outros nomes, isso não importa. O mesmo
acontecia nos primeiros tempos do
Cristianismo, quando Paulo estava à
frente do movimento. Na sua primeira
carta aos Coríntios, por exemplo, a partir
do capítulo 12, ele fala dos dons espirituais
(para nós, dons mediúnicos) e diz que

esses dons são dádivas de Deus às
criaturas.  Não é por outra razão que Paulo
se mostra tão preocupado se os Espíritos
são de Deus  (ou seja, se eles são
verdadeiros ou dignos de confiança),
porque, por vezes, muitos são
enganadores, como acontece também
com os encarnados que, muitas vezes,
usam o nome de Deus, exploram a fé
simples do povo, para tirarem proveito em
benefício próprio. O essencial, nesse
caso, é saber se o que recebemos das
comunicações está de acordo com o
princípio do amor ao próximo, ensinado
por Jesus, para evitarmos o que o
evangelho chama de “falsos cristos” e
“falsos profetas”. O único meio de
podermos verificar se há honestidade e
verdade na comunicação é pelo valor
moral de que ela vem revestida.

PAULO: FÉ E OBRAS
Na Bíblia, Paulo ensina que somos
justificados pela fé e não pelas obras.
Em Gálatas, capítulo 2, versículo, 16,
ele diz: ‘ Sabendo que o homem não é
justificado pelas obras da lei, mas pela
fé em Jesus Cristo, temos também
crido em Jesus Cristo, e não pelas
obras da lei, porquanto pelas obras da
lei nenhuma carne será justificada’. Se
o Espiritismo diz seguir Jesus e
acreditar somente no valor das obras,
como explica essa afirmação? 
Cremos que há uma pequena confusão na
forma de interpretar esse versículo. Na
verdade, esse versículo pertence a uma
carta que Paulo dirigiu aos Gálatas,
preocupado que estava com a questão da
circuncisão. A circuncisão é a retirada do
prepúcio -  uma pele que envolve o pênis
dos meninos e que pode, muitas vezes,
causar-lhes uma série de problemas. Os
judeus, desde Moisés, consideravam a
retirada do prepúcio - ou seja, a
circuncisão - como um preceito da lei de
Deus, como um mandamento divino, uma

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS
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obrigação sagrada a que os pais não
podiam se omitir de forma alguma. Paulo
não via essa questão como fundamental e
achava mesmo que ela nada tinha a ver
com os ensinamentos de Jesus, que
estava preocupado com o Espírito e não
com o corpo.  Todavia, muitos judeus
ortodoxos, que pretendiam seguir Jesus,
sem abrir mão das práticas tradicionais do
judaísmo, também não abriam mão desse
preceito, considerando que a circuncisão
deveria continuar sendo um mandamento
divino e, portanto, uma prática obrigatória
também entre os seguidores de Jesus.
Jesus não se referira ao assunto. Embora
hoje nos pareça uma questão de pouca
importância sob o ponto de vista religioso,
naquele momento ela foi fundamental,
porque se transformou numa discussão
tão acalorada, que dividiu os primeiros
cristãos - até mesmos seus líderes -
abalando a fé de muita gente. Isso porque
os que seguiam Jesus eram quase todos
judeus e, muitos deles eram fiéis à
tradição da lei de Moisés. Portanto,
quando Paulo fala em “obras da lei” nesse
versículo, essa expressão diz respeito às
práticas recomendadas por Moisés - e ele
(Paulo) está se referindo à circuncisão,
dizendo que essa prática não tem
importância alguma para os que seguem
Jesus, que ela nada tem ver com a fé em
Jesus, pois esta, sim, a fé em Jesus, é que
identifica seu verdadeiro seguidor. Veja o
que vem mais adiante, já no capítulo 5º da
mesma carta aos Gálatas, precisamente
no versículo 6, quando Paulo diz: “Porque
em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a
incircuncisão têm virtude ( ou seja, têm
valor), mas, sim, a fé que opera por
caridade”. E, no versículo 14, ele
complementa: “Porque toda a lei se
cumpre numa só palavra: Amarás ao teu
próximo como a ti mesmo”. Paulo está
mostrando, aqui, que praticar ou não
praticar a circuncisão não tem importância
alguma sob o ângulo da crença, se não
houver verdadeiro amor, porque, onde

existe verdadeiro amor, existe a caridade -
ou seja, a prática do bem. Tanto assim que
no versículo 22, ele conclui: “ Mas o fruto
do espírito é, caridade, gozo, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fé,
mansidão, temperança.” Portanto,
prezado leitor, não podemos tirar
conclusões apenas de versículos isolados,
mas ler e saber o contexto de toda a carta
para sabermos de que assunto está
tratando e o objetivo a que ele pretende
chegar.

FENÔMENO DE TRANSPORTE
“Quando criança, eu ouvia falar sobre o
transporte espírita, isto é, o médium ia
numa viagem astral para algum lugar,
desmaterializava um objeto e trazia-o
para a sessão, onde o objetivo era
visto, apalpado por todos os presentes.
Minutos depois, o presidente da mesa
dizia: “agora , leve-o de volta”. O
médium entrava em transe e o objetivo
desaparecia da mesa. Gostaria de ouvir
algum comentário sobre o transporte. 
A sua descrição faz lembrar as sessões
espíritas de efeitos físicos, muito comuns
até cerca de 50 anos atrás, quando as
pessoas estavam mais preocupadas com
o fenômeno mediúnico do que com a
doutrina espírita. De fato, havia
fenômenos surpreendentes e médiuns
que se prestavam a esse tipo de trabalho.
Havia, na verdade, vários tipos de
fenômenos e um deles era o de
“transporte de objetos”, a que você se
refere, objetos que eram trazidos para as
sessões e outros que apareciam e
desapareciam aos olhos atônitos dos
presentes. Esse tipo de fenômeno,
conhecido como “transporte”, foi alvo de
muitos estudos por parte de
pesquisadores - dezenas deles - que se
dedicaram à fenomenologia mediúnica. O
primeiro desses pesquisadores foi o
próprio Kardec. É claro que, quase todos
eles, eram estrangeiros - ingleses,
franceses, italianos, alemães. Houve um
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caso muito interessante, que você vai
encontrar no livro “PROVAS CIENTÍFICAS
DA SOBREVIVÊNCIA” ( EDICEL), de
autoria do físico Frederich Zöllner, em que
o cientista estudou detalhadamente a
mediunidade do americano Henry Slade.
Zöllner e sua equipe se detiveram em
acompanhar, passo a passo, como se
davam esses fenômenos em que os
objetos eram transportados de um lugar
para outros - às vezes, na mesma sala; de
outras, entre lugares distantes - e que
atravessavam obstáculos materiais, como
paredes e recipientes fechados. Outro
estudioso notável foi Ernesto Bozzano
que, aliás, tem um livro intitulado
“FENÔMENOS DE TRANSPORTE”, que
trata do assunto. Zöllner e Bozzano,
embora estudando o mesmo tipo de
fenômeno, deram explicações diferentes
sobre os mecanismos naturais que
cercam esses fatos. O físico alemão
levantou a Teoria da Quarta Dimensão,
afirmando que o fenômeno só poderia ser
explicado se concebermos que, além do
espaço tridimensional que vivemos, deve
existir um outro espaço, o tetradimensional,
onde os Espíritos vivem e atuam. Neste
caso, o objeto seria transportado através
desse espaço. O italiano Bozzano,por
outro lado, afirma que nesse fenômeno de
transporte o que ocorre é a
desmaterialização e rematerialização do
objeto dentro de nossa dimensão. Na sua
obra, intitulada “PSI QUÂNTICO”,
publicada em 1986, o pesquisador
brasileiro, Hernani Guimarães Andrade,
considera que as hipóteses de Zöllner e
Bozzano se completam, porque existem
casos que podem ser explicados por uma
e casos que podem ser explicados por
outra. De qualquer forma, ainda estamos
longe de descobrir com precisão os
mecanismos que presidem esses
fenômenos, uma vez que se trata de fatos
que nos escapam à percepção comum.
Eles podem ser constatados - como o

foram em centenas de casos observados -
mas o que verificamos são seus efeitos e
não suas causas. Estão, evidentemente,
relacionados com a mediunidade, uma
vez que eles só ocorrem com a presença
de médiuns especiais. Sua pergunta é
oportuna. No entanto, temos que convir
que o movimento espírita, hoje,
principalmente no Brasil, está mais voltado
aos aspectos filosóficos e morais da
doutrina. Kardec previu isso, na conclusão
de O LIVRO DOS ESPÍRITOS, dizendo
que o período da curiosidade ou da
fenomenologia passaria e que, no futuro,
viria o período da religiosidade ou da
moralidade, ou seja, a aplicação moral dos
ensinamentos espíritas na vida das
pessoas. Não há dúvida de que aquele
período de intensa preocupação com os
fatos mediúnicos teve um papel
importantíssimo no desenvolvimento da
doutrina, mas a própria Espiritualidade
verificou que ele teve pouca influência na
moralização das pessoas. A contribuição
de Espíritos, como Emmanuel e André
Luiz principalmente, através do médium
Chico Xavier, fez com que o Espiritismo
hoje se concentrasse mais no seu aspecto
filosófico e moral. O fato de as pessoas
serem atraídas pelos fenômenos, por si
só, não as ajuda na sua transformação
moral e na solução dos problemas
humanos, que é, sem dúvida, o objetivo
maior da doutrina. Por isso, os médiuns de
efeitos físicos se escassearam, e hoje são
raros. Atualmente, em algum círculo muito
restrito, cuida-se desses fenômenos -
assim mesmo, para fins de pesquisa. Na
grande maioria dos grupos espíritas, a
preocupação maior é com o estudo da
Doutrina Espírita e sua contribuição na
transformação moral dos indivíduos e da
sociedade. No entanto, a pergunta
levantada pelo leitor é muito oportuna,
dando-nos a oportunidade de tratar desse
importante campo de investigação espírita.
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Às vezes me preocupava o mecanismo
das leis cármicas. Pensava eu que a
série de ações e reações se estendesse
em espirais infinitas pelo tempo a fora. E
isso me parecia contrário à idéia que
sempre formulei da justiça divina.
Se ontem,num momento infeliz de
desvario, estrangulei um irmão, alguém
teria que me estrangular no futuro, para
que se cumprisse a lei. Mas, o novo
crime haveria de gerar, fatalmente, uma
nova reação, abrindo ciclo e assim por
diante, “ad infinitum”. De mais a mais,
não havia, também, a dureza do “olho
por olho, dente por dente”?
Acontece, porém, que as leis divinas são
muito mais sábias e perfeitas do que
sonhamos. Ao descer até nós, vindo das
mais elevadas esferas espirituais, o
Divino Mestre nos trouxe a mensagem
da verdade suprema da vida - o amor e
como ele próprio dizia, não vinha destruir
a lei, mas fazê-la cumprir. Não se alterava
a substância dos postulados cármicos;
ficavam eles, porém, esvaziados do seu
conteúdo de inexorabilidade, para
adquirirem o suave colorido da reparação.
Ensinava o Amigo Sublime que só uma
atitude poderia quebrar o círculo vicioso:
o amor. Na verdade, colocou tão alto o
conceito e a prática do amor entre as
criaturas,  que fez disso a nota
dominante, o tema, o “leit motiv” de toda
a sua insuperável pregação. A certa
altura da vida, com o poder de síntese e
de acuidade de que era dotado, no mais
alto grau, como se quisesse deixar,
numa só idéia, toda a sabedoria da vida
- disse simplesmente: “Amai-vos uns
aos outros, como eu vos amei.” Já
meditou o amigo leitor, com seriedade,
na beleza e na profundidade daquela
simples frase? Ela ontém, não somente
o mandamento supremo da lei - que
séculos antes havia sido transmitido a

Moisés -, como, também, a afirmação de
que ele, o Cristo, viera demonstrar e
praticar a verdade do amor e não
somente pregá-la. Aqueles que vivessem
tal filosofia da vida estariam cumprindo a
lei e seguindo os ensinos revelados
pelos profetas através das idades.
Estava o Mestre oferecendo, a cada um
de nós, os recursos necessários para
que nós mesmos nos libertássemos das
imposições do “olho por olho”.
Bastava amar. Quando nos pedissem
para caminhar mil passos, caminhássemos
mais dois mil por nossa conta. Se nos
batessem em uma face, oferecêssemos
a outra. Era lícito perdoar sete vezes?
perguntaram-lhe. Não sete, mas setenta
vezes sete, foi a resposta.
Aí está o ponto onde se quebra a
corrente cármica, se o desejamos: na
prática do amor e do perdão. Bem
sabemos que é mais fácil falar que
praticar, enquanto estivermos contidos
pela nossa imperfeição, mas perdoarmos
àqueles que em nós feriu a lei e o
ajudamos a recupear-se, estaremos, por
nossas próprias mãos, partindo o círculo
de ferro. Se ainda não atingimos a
perfeição moral de oferecer a outra face,
caminharemos pelo menos a outra
milha, os outros dois mil passos, para
oferecer a nossa prece em favor
daqueles que nos ofendeu. Esse gesto
talvez represente, nas telas infinitas do
tempo, o progresso e a libertação de
irmãos aos quais provavelmente
devamos tantas outras reparações.
Graças a Deus, a despeito dos
desacertos da época em que vivemos,
há bastante beleza moral neste mundo.
Muitos espíritos se deixaram impregnar
de tal forma por esse perfume de amor e
perdão, que imprimiram a marca de sua
passagem na História.
Francisco de Assis, num transbordamento

LIBERTAÇÃO ESPIRITUAL
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de amor incontido, pregava tanto aos
homems como aos humildes seres da
criação, procurando atrair todos para a
luz. Tereza d’Ávila, em transportes de
amor sublimado pelo Mestre vivia este
mundo e o outro. Joana d’Arc, sob a
pressão desencandeada do poder terreno,
não cessou de amar e perdoar. Ghandi,
na fragilidade física, era um gigante de
força espiritual e moral no seu amor
pacifista pelos irmãos deserdados. Albert
Schweitzer, mergulhado no coração da
selva africana, cura, ensina, educa, ampara,
sem outra paga que a satisfação de
exercer o amor pelo Ser humano.
Conhecemos, pois, o caminho da
recuperação, aquele que leva para o
Alto. É preciso rogar forças para que
saibamos segui-lo; pedir a Jesus que
nos amplie a capacidade de amar e
compreender. Não que essa atitude seja
de passividade inútil. Não. Amar, no mais
puro sentido, é um programa de ação, é
um roteiro de lutas, porque implica, em
primeiro lugar, o combate ao nosso
comodismo e às tendências egoísticas,
incrustadas em nosso espírito através
dos milênios. Esse egoísmo cego talvez
fosse necessário quando, na meia luz da

consciência que despontava em nosso
Ser, nos distantes períodos encarnatórios,
ainda não sabíamos que a vida continua
depois da morte. Vivíamos, então,
agarrados ferozmente ao corpo físico e
às coisas da matéria, e por ela
lutávamos, matávamos e roubávamos.
Hoje não. Iluminados pela verdade
superior, sabemos que o corpo é mero
instrumento - e dos mais nobres - de
trabalho e de evolução e, por estranho
que pareça, quanto mais trabalhamos
para os outros, mais realizamos para
nós mesmos. Vemos, assim, que o
egoísmo se sublimou numa forma
superior de sentimento, pois que por
amor a nós mesmos e ao nosso
progresso espiritual, somos levados a
amar os outros. Então, isto tudo não é
belo e maravilhosamante perfeito?
E quando dizemos que o amor é um
programa de trabalho e de luta  é porque
temos que exercê-lo ativamente,
esclarecendo, pelejando contra o erro,
ajudando aos que precisam de ajuda,
tolerando, enfim, porque essa é a lei que
nos oferece a chave da libertação.

FONTE: Miranda, Hermínio C.; “CANDEIAS NA NOITE
ESCURA”, FEB
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“Certa vez, visitando o cemitério de
Uberaba, notei a presença de um
espírito que, rente ao seu próprio
túmulo, chorava, arrependido. Fora
um rico comerciante na cidade e
cometera suícidio. Eu o conhecera
de nome. Percebendo que podia
conversar comigo, após lamentar o
gesto infeliz, que praticara por
causa dos negócios que não iam
bem, ele me disse: - Chico, vocês,
os espíritas, são os verdadeiros
milionários da Terra!...” Fiquei com
muita pena dele, porque, de fato, o
dinheiro, para quem apenas
apreendeu a valorizá-lo, é um
transtorno muito grande.
Fazia muito tempo que ele estava
ali, preso aos despojos, se
lamentando... Conversamos por
alguns minutos, e apesar da
consciência que revelara de sua
situação, ele não se mostrava com
a menor disposição íntima de

abandonar o local; aquilo era uma
autopunição...”

***
“ À medida que os Benfeitores
Espirituais nos transmitem lições
de esperança e de aperfeiçoamento,
assinalo a distância em que me
encontro do médium evangelizado
que eu deveria ser. A luta se
estabelece em minha vida interior,
qual se eu me pusesse a rixar
comigo mesmo. Nessa luta
prossigo, sob a paciência e a
compaixão dos Benfeitores da Vida
Maior que nos orientam
caridosamente, mas, embora não
sendo o Chico Xavier que preciso
ser, continuo a trabalhar com fé em
Deus, reconhecendo as minhas
imperfeições e esperando o dia em
que serei o Chico Xavier que possa
corresponder à confiança dos
nossos Amigos da Espiritualidade
e de nossos companheiros da Terra.”

Aprendendo com Chico Xavier

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