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Em 1946, adoece de novo,
gravemente. Gastara demais o corpo.
Achava-se esgotadíssimo, fraco, febril.
Os médicos, consultados, dão-no
como tuberculoso. E em certa manhã
ensolarada, vendo-o sentado, muito
triste, à porta da casa, Emmanuel, seu
dedicado Guia, põe-lhe a mão no
ombro e lhe diz:
- Chico, procure reagir, senão você
falirá. Sua enfermidade é tanto do
corpo como do espírito. Mas não
desanime. Vai ficar bom, se Deus
quiser.
E, depois de lhe dar uma bela aula
sobre os males do dêsanimo, da
tristeza e das mágoas recolhidas,
ampliadas pelo nosso pessimismo,
diz-lhe:
- Logo, ao dormir, lembre-se de mim.
Vou levar seu espírito a um lugar muito
lindo e onde será medicado.
De fato, ao dormir, Chico lembra-se do
convite de Emmanuel, e, depois de
orar, dorme antegozando o auspicioso
passeio. Em espírito, vê-se junto ao
seu Guia. E, com ele, caminha por um
vergel esmeraldo de trevos viçosos,
floridos, como jamais vira na Terra. Ao
fim, sentado num banco envolto em
luz alaranjada, está um menino
delicado, belo. Emmanuel apresenta-o

ao Chico. E sob a surpresa do Médium
o menino, com rara facilidade, como
quem pega outra criança, segura-o e o
põe ao colo. Passa as mãos pequenas
e luminosas sobre o corpo do Chico.
Afaga-o amorosamente, estreitando-o
ao peito, e diz-lhe sorrindo:
- Pronto, está medicado
Chico despede-se do lindo
irmãozinho. E já quase a chegar em
casa e enclausurar-se, de novo, no
corpo e acordar para a realidade da
Terra, Emmanuel, abraçando-o, afirma
satisfeito:
- Chico, você recebeu hoje um
remédio de que necessitava: uma
Transfusão de Fluidos. Vai acordar,
amanhã, melhorado, sem cansaço,
sem febre e mais forte graças a Deus!
No dia seguinte, Chico acordou
diferente. ressoava-lhe aos ouvidos o
que ouvira. O coração, agradecido ao
Senhor guardava a grande Graça. E
sentia que tudo desaparecera:
cansaço, tristeza, mágoa, medo, febre,
tudo...
Sim, tudo, porque bem traduzia o que
ganhara. Agora teria de dar também
tudo, como está dando, a bem da
Grande Causa, que a todos nos
irmana e iguala na Fazenda do Pai,
que é Deus!

As lições de Chico Xavier

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

O Espiritismo vem revelar uma outra
categoria bem mais perigosa de falsos
Cristos e de falsos profetas, que se
encontram, não entre os homens, mas
entre os desencarnados: a dos Espíritos
enganadores, hipócritas, orgulhosos e
pseudo-sábios que, da Terra, passaram
para a erraticidade, e se adornam com
nomes veneráveis para procurar, graças à
máscara com a qual se cobrem,
recomendar idéias, freqüentemente, as
mais bizarras e as mais absurdas. Antes
que as relações mediúnicas fossem
conhecidas, eles exerciam sua ação de
maneira menos ostensiva, pela inspiração,
pela mediunidade inconsciente, auditiva ou
falante. O número daqueles que, em
diversas épocas, mas nos últimos tempos
sobretudo, se deram como alguns dos
antigos profetas, pelo Cristo, por Maria, mãe
de Cristo, e mesmo por Deus, é
considerável. São João adverte contra eles,
quando disse: 
“Meus bem-amados, não acrediteis em
todos os Espíritos, mas experimentais se os
Espíritos são de Deus; porque vários falsos
profetas se ergueram no mundo.” O
Espíritismo dá nos meios de os provar
indicando os caracteres pelos quais se
reconhecem os bons Espíritos, caracteres
sempre morais e jamais materiais. É no
discernimento entre os bons e os maus
Espíritos que podem sobretudo ser
aplicadas estas palavras de Jesus:
“Reconhece-se a qualidade da árvore pelo
fruto; uma boa árvore não pode produzir
maus frutos, e uma árvore má não pode
produzir bons.
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“O Senhor nunca nos solicitou o impossivel
e nem nunca exigiu da criatura falivel
espetaculos de grandeza compulsoria.
Enquanto existam numerosos desertos, a
fonte pequenina corre confiante, fecundando
a gleba em que transita”.

EMMANUEL
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Agradecer a Deus os benefícios da vida e valorizar os
recursos do próprio corpo.

Trabalhar e servir além do próprio dever, quanto lhe seja
possível.

Observar, ainda mesmo por instantes, a beleza da
paisagem que lhe emoldura a presença.

Nada reclamar.

Comentar unicamente os assuntos edificantes.

Refletir nas qualidades nobres de alguma pessoa com a
qual os seus sentimentos ainda não se afinem.

Falar sem azedume e sem agressividade na voz.

Ler algum trecho construtivo.

Praticar, pelo menos, uma boa ação, sem contar isso a
pessoa alguma.

Cultivar tolerãncia para com a liberdade dos outros sem
atrapalhar a ninguém.

Atendamos diariamente a semelhante receita de atitude e,
em breve tempo, realizaremos a conquista da paz.

ANDRÉ LUIZ

CONVERSA BREVE

EXPERIMENTE HOJE
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Allan Kardec estabeleceu o uso correto
da mediunidade e a aplicou, com mestria,
para elaborar a Codificação do
Espiritismo.
O que facilitou o trabalho de Allan Kardec
foi o grande número de médiuns com os
quais ele pôde contar. Assim, aprofundou
as suas investigações sobre as
manifestações dos Espíritos e extraiu
delas ensinamentos científicos,
filosóficos, religiosos e morais, que
compõem a Doutrina dos Espíritos.
No período de maio de 1855 a 31 de
março de 1869, em que Allan Kardec
cumpriu a missão de estabelecer o
Espiritismo, ele aproveitou as
oportunidades para avaliar todos os tipos
de médiuns e de mediunidades e as mais
diversas formas de manifestações dos
Espíritos. Assim, em suas obras,
podemos encontrar soluções adequadas
e orientações seguras para todas as
dificuldades que podem surgir na prática
da Doutrina Espírita.
A valiosa experiência que Allan Kardec
acumulou no exercício de sua missão, e
que está contida em suas obras, inclusive
na “REVISTA ESPÍRITA”, devemos
aplicá-la tal qual o Mestre o fez na
comunicação com os Espíritos e no trato
com a mediunidade.
Para isto, vamos, agora, esclarecer as
possíveis dúvidas que tenham restado,
abordando temas relativos ao
desenvolvimento e o uso da faculdade
mediúnica, seja em reuniões familiares,
seja no Centro Espírita.
As questões, apresentadas a seguir,
foram respondidas, rigorosamente, com
base nos ensinamentos de Allan Kardec,
que estavam disseminados, principalmente
em diversos números da “REVISTA
ESPÍRITA”.

Conhecendo-os, podemos nos sentir
bem mais seguros em conduzir os
nossos trabalhos práticos no campo do
Espiritismo, tal qual Allan Kardec o fez e
recomendou aos adeptos do Espiritismo.

1. Quais as qualidades que uma
pessoas precisa possuir para poder
desenvolver e educar a sua
mediunidade?
Allan Kardec tratou de um modo prático
esta questão do desenvolvimento e da
educação da mediunidade ensinando-
nos que, para desenvolvê-la,
precisamos, em primeiro lugar, ter boa
vontade para servir de intermediários aos
Espíritos. Em seguida, paciência para
ganhar habilidade, e persistência para
aprimorar e educar a aptidão inata, se ela
existir. Além disso, com o exercício
constante da mediunidade e com os
resultados comprovados, vamos
adquirindo segurança em transmitir as
comunicações dos Espíritos.

2. Como eu posso saber se sou
médium?
Segundo os ensinamentos de Allan
Kardec, é importante avaliarmos a nós
mesmos, para saber se trazermos em
nós o gérmen das qualidades necessárias
para nos tornarmos médiuns. Além disso, a
faculdade mediúnica apresenta diversos
graus de desenvolvimento, o que facilita
ou dificulta a ação dos Espíritos. Porém, o
desenvolvimento da mediunidade não
depende apenas da vontade de quem quer
ser médium, mas também da ação dos
Espíritos. Portanto, avaliando cuidadosamente
a nós mesmos, identificamos qual o grau de
desenvolvimento da nossa faculdade
mediúnica. Se ela prestar à ação fácil dos
Espíritos, devemos recorrer ao estudo
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para orientá-la para o bem e para um fim
sério e útil, visando atrair a participação
dos bons Espíritos.

3. Com que idade um jovem pode
desenvolver e educar a sua
mediunidade?
Allan Kardec serviu-se da mediunidade
da senhorita Caroline Baudin, de 16
anos, da menina Julie Baudin, de 14
anos, e da senhorita Japhet para
começar a elaborar “O LIVRO DOS
ESPÍRITOS”. Além disso, pela
“REVISTA ESPÍRITA”, constatamos o
quão maravilhoso foi o trabalho
mediúnico realizado pela senhorita
Hermance Dufaux, que, na época,
possuía apenas quatorze anos de idade.
Assim, quando a mediunidade aparece
naturalmente em um jovem, ele deve
cuidar da sua educação para poder
prestar bons serviços à humanidade.

4. Quais são as evidências claras de
que eu possuo mediunidade, e o que
devo fazer para desenvolvê-la?
As evidências principais são as
influências nítidas ou ostensivas que os
Espíritos podem exercer e a facilidade
em receber e transmitir os seus
pensamentos pela escrita ou pela
palavra. Constatado isso, devemos
estudar “O LIVRO DOS ESPÍRITOS” e
procurar outros médiuns experientes
para exercitar, junto com eles, essa
faculdade. Dessa forma, as
manifestações dos Espíritos tornam-se
cada vez mais ostensivas, embora
sempre exigindo paciência, bom senso,
discernimento, experiência, habilidade,
segurança e um fim útil e proveitoso.

5. Podemos pedir a um Espírito uma
prova de que existe mediunidade em
nós?
Sim. Allan Kardec, na “REVISTA
ESPÍRITA” de julho de 1858, publicou

um caso interessante sobre isso: um
médium que começava a desenvolver a
sua mediunidade de psicografia, e que
ainda duvidava da existência dessa
faculdade. Pediu ao Espírito São Luís
que dissipasse as suas dúvidas e
inquietações, escrevendo, por seu
intermédio, uma dissertação. Allan
Kardec afirmou que o pedido do médium
foi prontamente atendido, porque ele
havia se dirigido ao Espírito com o
coração puro e sincero, isto é, sem
segundas intenções. Além disso, o
Espírito sabia que, com essa prova, o
médium poderia se tornar útil aos
semelhantes com o bom uso que faria de
sua mediunidade.

6. Qual é o tipo de mediunidade mais
fácil de ser adquirido?
Allan Kardec nos ensinou, através do
artigo “Estudo sobre os Médiuns”, contido
na “REVISTA ESPÍRITA” de março de
1859, que “de todos os gêneros de
médiuns, o mais comum é o psicógrafo.
E isso por ser a modalidade mais fácil de
se adquirir pelo exercício. Eis por que, e
com razão, para ela se dirigem
geralmente os desejos e os esforços dos
aspirantes”.

7. Um médium deve aceitar um desafio
de alguém que quer uma prova de sua
mediunidade desenvolvida?
Não. Allan Kardec nos ensinou que a
mediunidade não é um talento pessoal à
disposição do médium. Ela depende
sempre da vontade e da disposição dos
Espíritos em promover suas manifestações
físicas ou inteligentes. Adicionalmente, os
Espíritos só agem quando querem e não
obedecem ao capricho de um médium e
nem gostam de satisfazer a curiosidade
de ninguém. Eles, geralmente,
manifestam-se quando menos se espera
e se ausentam quando uma
comunicação lhes é exigida. Além disso
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os Espíritos sentem antipatia dos que
querem submetê-los à prova e afastam-
se dos médiuns orgulhosos que julgam
ter poder de dar ordens a eles.

8. As sessões espíritas devem ser
realizadas apenas em ambientes que
tenham um público muito bem
selecionado?
Não. Allan Kardec publicou, na
“REVISTA ESPÍRITA” de maio de 1858,
a notícia da legalização da Sociedade
Parisiense de Estudos Espiritas,
afirmando que se tratava de um centro
regular de observações das crenças
espíritas. Porém, embora se tratasse de
uma sociedade composta de pessoas
sérias, sábias, isentas de prevenções e
animadas pelo desejo sincero de
esclarecimentos sobre as verdades
espirituais, estava aberta aos que
viessem a Paris interessados na doutrina
espírita, em obter informações ou
comunicar as suas próprias observações.
Além disso, no artigo “Diatribes”,
publicado na “REVISTA ESPÍRITA” de
março de 1859, Allan Kardec afirmou
que: “A Sociedade Parisiense de Estudos
Espíritas, composta de homens dignos
por seu saber e por sua posição, tanto
franceses como estrangeiros, médicos,
escritores, artistas, funcionários, oficiais,
negociantes etc, recebia diariamente as
mais altas notabilidades sociais e tinha
correspondência com todas as partes do
mundo”. Adicionalmente, Allan Kardec
acreditava que as manifestações
espíritas se tornariam cada dia mais
populares, pois os fenômenos estavam
ao alcance de todos. Assim, ninguém
teria o poder de impedir as comunicações
dos Espíritos que se produziam em plena
luz, publicamente ou na intimidade dos
lares. Além disso, surgiriam muitos novos
médiuns entre os jovens, adultos ou
idosos, popularizando as comunicações
com os Espíritos.

9. As sessões espíritas devem ser
realizadas em um ambiente especial,
silencioso, com as portas fechadas,
para um público seleto, com pouca
iluminação, num clima de preces que
facilite a sintonia com os Espíritos e
que colabore para a maior
concentração dos médiuns?
Pelo que constatamos nas informações
contidas na “Revista Espirita”, Allan
Kardec não adotava essas providências
e, pelo contrário, estimulava os espíritas
a buscarem, nas sessões, provas da
sobrevivência e da comunicabilidade da
alma, inclusive através da evocação de
Espíritos, ou do Aprofundamento das
pesquisas práticas. Por outro lado, Allan
Kardec alertava que as manifestações de
Espíritos, em sessões espíritas em
condições estranhas, geram muitas
dúvidas e suspeitas de fraudes e
mistificações. Além disso, os médiuns
ficam sujeitos a fascinação ou obsessão,
pois os resultados obtidos não são
disponibilizados para uma avaliação
aberta. Ainda, a prática tem demonstrado
que os médiuns desenvolvidos e
realmente autênticos transmitem as
comunicações dos Espíritos até em
reuniões públicas, dando provas
incontestes da manifestação dos
Espíritos em qualquer ambiente.
Exemplo disso encontra-se nas palavras
de Allan Kardec acerca do notável
médium senhor Jean Hillaire, contidas no
artigo “Os Milagres de Nossos Dias”, da
“REVISTA ESPÍRITA”, de agosto de
1864:
As faculdades de Hillaire são múltiplas: é
médium vidente de primeira ordem,
auditivo, falante, extático e ainda
escrevente. Obteve a escrita direta e
transportes admiráveis. Várias vezes foi
levantado e transpôs o espaço sem tocar
solo, o que não é mais sobrenatural do
que ver erguer-se uma mesa. Todas as
comunicações e todas as manifestações
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que obtém atestam a assistência de
muitos bons Espíritos e sempre se dão
em plena luz”.

10. O que devemos fazer para
identificar o grau de evolução moral e
intelectual dos Espíritos que se
comunicam?
Allan Kardec nos ensinou que cada
Espírito se encontra num determinado
nível de evolução intelectual e moral.
Porém, todos estão caminhando para a
perfeição espiritual, através da Lei do
progresso e da reencarnação. Tendo em
vista isso, o grau de evolução já
alcançado por cada Espírito pode ser
claramente identificado através da
linguagem que emprega e dos
ensinamentos que transmite. Dessa
forma, torna-se indispensável a análise
cuidadosa da linguagem empregada pelo
Espírito em suas comunicações, bem
como de seus ensinamentos, para
termos segurança na sua identificação e
nas suas qualidades intelectuais e
morais. Nesse sentido, Allan Kardec nos
ensinou que a linguagem dos Espíritos
bons e superiores é repleta de dignidade,
sabedoria, bondade, doçura,
benevolência e estímulo à prática do
amor, da caridade cristã e das virtudes
evangélicas.

11. Existiu pintura mediúnica na época
de Allan Kardec?
A pintura mediúnica surgiu junto com as
primeiras manifestações inteligentes dos
Espíritos. Na “REVISTA ESPÍRITA” de
março de 1858, quando Allan Kardec
tratou de “Júpiter e de alguns outros
mundo”, ele escreveu que o Espírito
Bernard Palissy, célebre oleiro do século
XVI, fez, espontaneamente, uma série de
desenhos originais, notáveis e
executados magistralmente nos menores
detalhes, retratando personagens,
animais, habitações e cenas da vida em

Júpiter. Victorien Sardou, jovem liberato e
famoso autor teatral francês, sem
nenhuma habilidade para o desenho,
serviu de médium para o
desenvolvimento desse trabalho
extraordinário.
Na “REVISTA ESPÍRITA” de agosto de
1858, Allan Kardec, no artigo “A Propósito
dos Desenhos de Júpiter”, apresentou o
desenho da fachada da casa de Mozart
em Júpiter, executado com detalhes
incríveis, mas sem nenhum modelo ou
ensaio prévio.
O mais surpreendente foi o que o
médium desenhista, Senhor Victorien
Sardou, mais tarde tornou-se um médium
gravador, embora jamais tivesse pegado
num buril. Assim, ele passou a fazer os
desenhos diretamente sobre o cobre,
permitindo que a reprodução fosse feita
sem o concurso de qualquer outro artista.
Na “REVISTA ESPÍRITA” de setembro
de 1858, Allan Kardec assim se
expressou sobre esse médium
desenhista: “Quando o vemos
trabalhando percebemos facilmente a
ausência de qualquer concepção
premeditada e de qualquer vontade: sua
mão, arrastada por uma força oculta, dá
ao lápis ou ao buril o mais irregular
movimento e, ao mesmo tempo, o mais
contrário aos elementares preceitos da
arte, pois vai incessantemente, com uma
rapidez incrível, de um extremo a outro
da prancha, sem interrupção e volta cem
vezes ao mesmo ponto. Todas as partes
são assim começadas e simultaneamente
continuadas, sem que qualquer delas
fique completada antes que se inicie
outra. Disso resulta, à primeira vista, um
conjunto incoerente, cujo fim só é
compreensível quando tudo está
acabado. Esse andamento original não é
peculiar do Sr. Sardou. Vimos todos os
médiuns desenhistas procedendo do
mesmo modo”.
Além desse fato, Allan Kardec, na
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“REVISTA ESPÍRITA” de outubro de
1858, no artigo “Médium Pintor” publicou
um texto narrando fatos sobre o médium
pintor senhor Rogers, que fazia retratos
de pessoas mortas há muito tempo, sem
que jamais as houvesse visto, mas com
confirmação da autenticidade pelos
familiares dos falecidos.
Assim, os médiuns desenhistas ou
pintores surgiram junto com o
Espiritismo.

12. Devemos não divulgar as comunicações
recebidas pelos médiuns, nas sessões
espíritas, quando elas são de Espíritos
suicidas, criminosos, maus?
Não. Allan Kardec nos alertou que “foram
os Espíritos mais vulgares que lhes
ofereceram material muito mais
interessante para estudo”. Eles
mostraram a sua situação no mundo
espiritual e atestaram o seu sofrimento,
que era a conseqüência da má conduta
praticada na vida terrena, prevenindo os
homens contra os resultados futuros da
prática de erros graves. Além disso, Allan
Kardec, na “Revista Espírita” de
dezembro de 1858, no artigo “Sensações
dos Espíritos”, mencionou que foi
ridicularizado por certos críticos ao ter
publicado comunicações do Espírito
assassino Lemaire e por ter se ocupado
com seres tão ignóbeis, quando tinha
tantos Espíritos superiores à sua
disposição.
Então, o Codificador do Espiritismo
respondeu que esses críticos não haviam
ainda compreendido o alcance da
Ciência Espírita. Além disso, relembrou
as palavras ditas por um filósofo depois
de ter conversado com um camponês:
“Aprendi mais com esse rústico do que
com todos os sábios”.
Por outro lado, se, na época de Allan
Kardec, os Centros Espíritas tivessem
mantido em sigilo as comunicações que
eram transmitidas por Espíritos inferiores

ou maus, através dos médiuns, nas suas
sessões, ele não teria conseguido fazer o
Espiritismo progredir tanto e nem a
ciência espírita teria sido tão bem
constituída.
Por isso, a divulgação do teor das
comunicações recebidas em um Centro
Espírita é importante para que outros
Centros Espíritas e estudiosos do
Espíritismo estabeleçam a universalidade
dos ensinamentos dos Espíritos.
Na “REVISTA ESPÍRITA”, de março de
1864, no artigo “Da Perfeição dos Seres
Criados”, Allan Kardec explicou como a
divulgação das comunicações dadas
pelos Espíritos foi importante para que
ele constituísse o Espiritismo:
“ Um princípio, seja qual for, para nós
adquire autenticidade pela universalidade
do ensinamento, isto é, por instruções
idênticas, dadas em todos os lugares, por
médiuns estranhos uns aos outros, sem
sofrer as mesmas influências,
notoriamente isentos de obsessões e
assistidos por Espíritos esclarecidos. (...)
Assim é que  foram controladas as
diversas partes da doutrina , formulada
no LIVRO DOS ESPÍRITOS e no LIVRO
DOS MÉDIUNS. (...) Em nossa posição,
recebendo as comunicações de cerca de
mil Centros Espíritas sérios, disseminados
em diversos pontos do globo, estamos
em condições de ver os princípios, sobre
os quais houve concordância. Foi esta
observação que nos guiou até hoje e nos
guiará igualmente nos novos campos
que o Espiritismo é chamado a explorar.
As revelações, muitas vezes em palavras
veladas, passaram inapercebidas a
muitos dos que as receberam; muitos
outros se supuseram os únicos a recebê-
las; consideradas isoladamente, para nós
não teria valor; mas a sua coincidência
lhes dá alta importância...”.

FONTE: Andrade, Jeziel; ALLAN KARDEC E A
MEDIUNIDADE; Ed. EME.

COMUNICAÇÃO

7
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... FRANCISCO DE ASSIS
Francisco peregrinava com um
punhado de discípulos por Espoleto,
Terni, Riéti e Áquila. Trazia no coração
a necessidade de integração com a
natureza, de amar não somente aos
semelhantes, como assevera o
Evangelho; também tinha fome de
amar tudo que manifestasse a vida e
palpitasse a presença de Deus.
Eram de grande valia para ele as
oportunidades de expandir o seu amor
por alguma coisa ou por algum vivente,
fosse qual fosse a sua natureza. Sabia
combinar a sua condição com aquelas
dos que com ele participavam, na linha
do progresso espiritual. Tinha razões
para isso, por encontrar na vida do
Divino Mestre, quadros que o levavam
ao Amor mais Puro e Universal. Tinha
na feição de Maria, mãe de Jesus, a
segurança do seu coração e a
disciplina dos seus mais arrojados
sentimentos. Orava sempre à Mãe
Divina, pedindo a ela as bênçãos para
os seus caminhos, tendo-a como sua
própria mãe, reconhecendo sua mãe
carnal, como irmã em caminho.
Francisco, que chegava a Terni,
ouvindo um melro a cantar, de modo a
parecer um desafio ao seu próprio
dom, aproximou-se do pássaro,
cantaram a duas vozes e, passado
longo tempo naquela arte, o poeta
humano, não suportando o ritmo da
ave canora, pediu para parar. O
pássaro deu umas voltas em torno de
seu companheiro, desdobrou-se em
uma sinfonia estridente, e desapareceu
como por encanto, em uma grande
extensão de árvores próximas. Com

mais alguns quilômetros de
caminhada, Francisco deparou com
uma multidão de peregrinos que vinha
ao seu encontro. Francisco,
emocionado com tanta gente ansiosa
pela sua palavra na palavra de Cristo,
começou a pregar o Evangelho. Em
dado momento, o melro regressou,
dirigindo um bando da mesma
espécie, milhares de pássaros, todos
cantando e voando em torno da
multidão,ficando a voz de Francisco
abafada pela cantoria. Francisco
calou-se. Os pássaros redobraram-se
em cantos, todos de uma só vez. A
certa altura, os sons tornaram-se
estridentes demais para serem
suportados, e a multidão já se
inquietava.
Francisco, em um gesto de amor à
natureza divina, na expressão divina
daquelas vidas em evolução, levantou
os braços para o alto, e em tom de
humildade, falou aos melros com
delicadeza:
-” Meus irmãos!... Estou sentindo muita
alegria em conhecê-los a todos. É para
mim grande satisfação tê-los junto a
nós, nesta festa ante a natureza. Como
é bom ouvi-los, compreendendo que
estão ajudando na harmonia da
natureza e fazendo a vontade de
Deus, na alegria do Cristo! Que a
nossa Mãe Santíssima os abençoe a
todos, agora e eternamente. Eu lhes
peço, com toda a humildade de meu
coração, no grau em que possa
ofertar-lhes, com toda a paciência
naquilo que posso lhes dar, com todo o
amor pelos poderes do Mestre Jesus,
que se calem um pouco, para que eu

SÉRIE ACONTECEU COM...
(9ª PARTE)
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possa falar do Evangelho a esse povo
que está sedento da palavra de Deus,
e, se for do agrado de todos que assim
seja, ficarei muito contente com todos
vocês, e a minha gratidão será bem
maior do que todas as alegrias que tive
no mundo até agora. Vocês, como nós,
são filhos de Deus, e o Amor do Pai
Celestial lhes deu tudo para a
felicidade: a natureza para viver, os
campos, os frutos, as sementes, as
asas para voar, e o dom de cantar para
Ele, que sempre ouve Seus filhos do
coração. Eu, como o menor de todos,
pelo-lhes que se calem, para que eu
fale aos irmãos que me desejam ouvir”!
Os pássaros silenciaram-se, espalhando-
se pelo chão e pelas árvores, e
Francisco recomeçou o seu sermão,
tendo como templo a mãe Natureza.
Discorreu sobre a vida do Cristo, no
anúncio dos velhos profetas, sobre a
missão de Moisés, e os trabalhos dos
discípulos de Nosso Senhor; recordou
a renúncia dos companheiros do
Divino Amigo e o sacrifício de muitos
deles, a morte de inúmeros seguidores
do Evangelho no Coliseu de Roma e
em praças públicas e do sangue que
foi derramado como cântico de louvor
à vida, que não tem fronteiras e
continua em todos os rumos.
Quando terminou sua prédica, as aves
alçaram vôo, como que festejando a
multidão que sempre crescia ao
passar dos minutos, e cantaram como
nunca. Francisco observou em torno
dos pássaros, luzes que se
entrecruzavam naquele ambiente livre
da vida simples e formosa. Entidades
espirituais, com mãos entrelaçadas,
cantavam hosanas ao Criador, umas

apresentando a forma de pássaros
dourados, que, ao farfalhar das asas,
desprendiam claridades benfeitoras
em forma de essências em direção aos
homens que ouviam Francisco que,
abençoando a todos, em êxtase de
emoção, disse com dignidade:
“- Meu Deus!... Como é belo ver o que
se esconde por trás da ignorância;
como é lindo sentir o que se encontra
depois do ódio, como é esperançoso
respirar onde se encontram os Anjos
cantando em louvor ao Todo Poderoso!
Jesus, abençoa todas essas criaturas
que vieram em busca do pão que
desceu do céu, o pão espiritual, e que
a Tua mãe seja a mãe de todos nós,
hoje, agora e na eternidade.
Abençoa os pássaros nas suas
trajetórias, abençoa os animais, as
árvores que nos ouvem, igualmente,
no silêncio que nos faz compreender o
segredo da vida mais profunda e que
por vezes foge ao nosso raciocínio e
escapa à maior das ciências da Terra.
Eu, na qualidade de Teu menor servo
no mundo, curvo-me como faço agora,
sobre a terra quente e benfeitora e,
beijando-a, beijo-Te o coração na
eternidade”.

... DIVALDO FRANCO
Divaldo preparava-se como sempre,
com muita unção, para a reunião
mediúnica daquela quarta-feira do mês
de outubro de 1997 no Centro Espírita
Caminho da Redenção, na esperança
de mais uma noite de bênçãos e
oportunidades de libertação para
tantos Espíritos ainda escravizados
nos pesadelos de seus crimes e
problemas. Era também uma

miolo_DEZEMBRO.qxd  18/1/2005  13:56  Page 9    (Black plate)



SERVIÇO

10

oportunidade para que os participantes
da reunião aprendessem com os
Espíritos comunicantes, sendo eles,
aliás, como Divaldo nos explica, que
exercem a caridade, nos descrevendo
como caíram nas malhas do crime e
deslizes do passado, rebelando-se
dessa maneira contra as leis de amor
do Mestre Jesus.
Essa reunião seria bem especial, pois
o plano espiritual a preparara com
muito carinho, como um ágape de
bênçãos e luzes.
Quando inúmeros Espíritos sofredores
já haviam sido socorridos e instruídos
com amor através da carinhosa atenção
dos Benfeitores da Casa Espírita,
ocorreu belíssimo fenômeno de aporte.
O Espírito Walter, antigo companheiro
espiritual do médium, estava presente
e preparou-o para o fenômeno.
Divaldo estendeu as mãos e as mais
belas angélicas - flores do campo -
foram caindo sobre elas esparzindo
beleza, perfume e bons fluidos no

ambiente.
As angélicas estavam frescas, pois
haviam sido colhidas naquele instante.
Prova mais doce e mais suave dos
laços eternos do amor, não poderia
existir. Flores alvas, belas e perfumadas
caindo do céu abençoando a Terra.
Na época de hoje, com tanta violência
e desamor, essas flores tão puras
caindo sobre as mãos de Divaldo
numa reunião fraterna como em um
novo pentecostes de luz, nos trazem
com seu perfume e beleza um sinal de
ternura dos Espíritos bons, mostrando
a gentileza desses nossos benfeitores
queridos, que nos vêm dizer que nem
tudo está perdido e que eles estão
conosco, trazendo-nos provas da
imortalidade da alma e da comunicação
com o outro lado da vida.
Algumas pessoas que estavam nesta
reunião abençoada puderam levar
para casa uma angélica como símbolo
da alegria, da paz e da união entre o
plano físico e o espiritual.
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A consciência é o centro dinâmico do Ser,
estruturado pela essência das experiências
sofridas e vividas da evolução criadora. Não
há propriamente uma ontogênese, pois o
que geralmente se define com essa
expressão é o desenvolvimento da mônada
em suas potencialidades divinas. A mônada
é a centelha do pensamento criador de
Deus que encerra em si o esquema
arquetípico do homem. Quando dizemos
homem não nos referimos a este ou àquele
homem, mas à idéia do homem, segundo a
teoria platônica. O Mundo das Idéias, de
Platão, é o pré-mundo da rés, da coisa
objetiva, sensível, passível de captação
pelo sensório. A centelha criadora do
pensamento divino (de Deus) projetada,
una e perfeita, no caos da matéria, estrutura
a mônada, partícula infinitesimal do átomo e
das partículas atômicas. A primeira
estruturação da matéria pela centelha
divina é a da mônada, que se reveste de
matéria, coisificando-a, ou seja, tornando-a
coisa, objeto sensível, material. Essa é
também a primeira manifestação do espírito
na matéria. Esse é o momento da
criação,que as religiões simbolizaram no fiat
ou faça-se, a palavra de Deus ordenando o
mundo na Gênese.
Kardec apresenta a matéria como dispersa
no espaço cósmico e sendo estruturada
pelo espírito. O mundo, que era apenas
Idéia, coisifica-se no primeiro ato de
materialização das formas ideais
produzindo a mônada e a seguir produzindo
o mundo.
Os sete dias da criação do mundo
simbolizaram sete instantes do processo
criador de toda a realidade. Tudo o que
chamamos de real (expressão que vem de
rés, coisa) é idéia transformada em coisa.
Por isso podemos dizer que a consciência é
uma coisa essencial do Homem, que
representa a natureza humana. Dessa
maneira, a consciência é em si mesma,
dinamismo interno e estático, dotado das

funções de projeção externa da mente e
da inteligência. A mente capta a realidade
através do sensório, pensa e transmite
pensamentos através do cérebro, e a
inteligência penetra no sentido dessa
captação, analisando a natureza das
coisas e estabelecendo as conotações
para a prática racional do entendimento do
mundo. É ligação direta da consciência
com o mundo arquetípico, deslocando a
mente do sensório para a superação do
mundo fragmentário da matéria.
Para Frederic Myers a mente se divide em
supraliminar, destinada a operar no plano
da realidade sensível, e na mente
subliliminar, cujas funções se referem ao
plano do inteligível ou supra-sensível,
correspondente ao mundo arquetípico.
Compreendendo este esquema, embora
toscamente esboçado, podemos avaliar os
recursos de que o homem dispõe para
enfrentar e resolver o problema do
vampirismo, no controle consciencial do
seu comportamento. A vontade, que é
potencialidade instintiva, posta em ação
pela mente, dispõe sempre de energias
vitais para repelir as tentativas de
infestação vampiresca. Pelo treinamento
da vontade, afugentamos o medo e a
covardia instintiva da animalidade, que são
os principais colaboradores do
vampirismo. Pela inteligência cultivada e
treinada arrancamos a mente dos planos
de instintos destruidores do vampirismo e
a elevamos aos planos superiores do
espírito. A batalha é longa, difícil e penosa,
mas a vitória conseguida investe o homem
nos seus poderes superiores, reajustando-
o na sua posição e no seu comportamento
humano, que os distingue das espécies
animais.
A tragédia humana decorre da contradição
constitucional do homem, na dualidade
espírito-matéria, que o obriga a carregar o
fardo da animalidade no roteiro da
angelitude. Como pode um aspirante a

DINÂMICA DA CONSCIÊNCIA
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anjo arrastar pelas encostas do Olimpo
essa carga imantada de magnetismo
terreno? O conceito de Unamuno, de que
o homem é um drama, corresponde bem
ao que chamamos de condição humana.
A dramaticidade da existência gera vários
tipos de contradição, como: sentimento
de fragilidade e ambição de poder, apego
à matéria e aspirações espirituais, instinto
vital, certeza da morte, anseio de paz e
exigência da guerra, busca da verdade e
necessidade da mentira, amor e ódio e
assim por diante, numa seqüência
infindável de oposições inconciliáveis no
Ser que só pode ser uno e tem de
desdobrar-se e multiplicar-se para atingir
a sua integridade ôntica. Camus
apresentou esse caos no Mito de Sísifo, o
Ser que rola sem cessar o tonel pela
colina acima e o deixa voltar para baixo
para de novo o levar para cima, e isso
sem interrupção. Sartre exclamou: “O
homem é uma paixão inútil.” Mas todas
essas figurações partiram de um
pressuposto único, o da natureza
exclusivamente material do homem.
Quando adicionamos a essa visão trágica
o conceito de espírito, tudo se modifica.
Foi o que fez Kardec, mostrando que
todas as contradições do homem são
dialéticas e se resolvem nas sínteses
superiores do desenvolvimento de
potencialidades divinas. O alvo da
angelitude é atingido quando o homem,
vencendo todas as contradições,
descobre em si mesmo o poder do
espírito, fazendo-se espírito na duração,
que é a imortalidade num conceito
dinâmico e não estático da imortalidade.
Por isso, Heidegger afirmou, como
filósofo do Ser e não da existência: “O
homem se completa na morte.” Ao dizer
isso, o filósofo matou a morte, o que vale
dizer que o amor da sabedoria, ou a
sabedoria do amor (como disse Platão)
matou a escravidão da carne.
René Hubert, neokantiano, sustenta hoje

que o homem é consciência em
desenvolvimento. E apresenta-nos a
dialética da consciência em termos
auspiciosos. A consciência prática do
homem comum evolui para e contra a
consciência teórica do aspirante à
sabedoria. A fusão dos contrários (Não a
contradição, mas a fusão, segundo a tese
de Hameleim) resolve-se na síntese da
consciência estética, em que predomina
o sentimento do belo e da harmonia.
Torna-se então possível na Terra a
implantação da República dos Espíritos,
fundada na solidariedade das
consciências. A perspectiva dessa
mudança, que coincide com o sonho
cristão do Reino de Deus na Terra parece
alongar-se ao infinito. Mas, de qualquer
maneira, Hubert nos acena com uma
esperança e ao mesmo tempo justifica a
situação atual como transitória.
Ingenieros, em “O HOMEM MEDÍOCRE”,
assinala a predominância asfixiante no
mundo. Não obstante, admite que a
evolução cultural possa aumentar as
fileiras dos sonhadores, que, por sua
superioridade consciencial de elite
pudessem transformar a realidade
desoladora dos nossos dias. Por outro
lado,a  teoria de Karl Mannheim sobre a
utopia, considerando-a como precognição
de realidades, pode também alentar as
nossas esperanças. Kardec, num estudo
sobre a evolução social do planeta,
acena-nos com a vitória, que considera
inevitável, da Aristocracia Intelecto-Moral,
que daria o governo do mundo aos
grupos superiores. O desenvolvimento
intelectual da Humanidade, pari passu
com o desenvolvimento moral, liqüidaria
com os últimos resquícios de barbárie no
planeta. Claro que a moral prevista não é
comum, essa moral fechada que nasce
dos costumes e das sacristias, mas a
Moral Aberta de Bergson, determinada
pela consciência estética.
Os interesses práticos dos homens são
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alimentados na ganância,na cobiça e no
egoísmo da maioria, provocando o
vampirismo voraz. Mas não há dúvida
que as condições conflitivas, no jogo das
consciências práticas não serão
resolvidas por si mesmas. E podemos
contar com as aspirações da alma
humana, essas vagas aspirações de que
trata Kardec, tornam-se mais vigorosas
na proporção em que o homem se
aproxima da sua realização como
espírito. O materialismo nada mais
oferece aos homens do que o nada
ilusório das conquistas materiais, com a
nadificação final no túmulo ou vala
comum. De outro lado, o espiritualismo
propõe a solidariedade humana na Terra
e a beleza e harmonia nas hipóstases
espirituais de Plotino, os mundos
superiores em que as utopias se tornarão
realidades vivas. Não se trata de
hipóteses ou estórias do lobo mau
inventadas por videntes alucinados ou
teólogos perturbados por visões místicas,
mas de realidades concretas confirmadas
por múltiplas e rigorosas pesquisas
científicas. Só podem duvidar dessas
realidades, em nossos dias, as criaturas
culturalmente desatualizadas, os
espíritos levianos e os espíritos
sistemáticos, ainda hoje prisioneiros no
leito de Procusto. Quem possua alguns
conhecimentos de Ciência e acompanhe
a corrida científica atual, em que se
empenham as maiores potências
mundiais e os mais respeitáveis centros
universitários do mundo, sabe, mas sabe
mesmo, com dados positivos e
irrecusáveis nas mãos e um pingo de luz
no cérebro, que a realidade da
sobrevivência do homem à morte do
corpo é tão certa como o fato de
havermos nascido e termos de morrer.
As religiões atuais, monstros
antidiluvianos, remanescentes das
épocas de terrorismo clerical, essas
pobres religiões encarquilhadas na
velhice de seus crimes assombrosos,

lutam hoje para escapar ao dilúvio de
terrores que lançaram na Terra,
desmentindo-se agora a si mesmas,
negando as supostas verdades de seus
dogmas e de suas fogueiras santificadoras
e sustentando ainda a existência do
Bicho Papão que rouba as almas de
Deus para os caldeirões do Inferno.
Representam os últimos resquícios do
misticismo do terror, tomando agora ares
de defensores da liberdade e da dignidade
humanas. Peremptas, exclerosadas,
desprovidas de uma só gota de sangue
nas veias murchas, dispõem apenas de
uma sobrevida concedida por médicos
que não acreditam em si mesmos. A
sucessão das gerações, como previu
Kardec, exterminará fatalmente os
derradeiros sinais desses vampirismos
organizados que devastaram o planeta
em nome de Deus. E tanto assim é, que
os teólogos modernos, temerosos de
enfrentar aqueles de cujo nome
abusaram por milênios, sem procuração,
resolveram instalar com urgência o
complô teológico da Morte de Deus,
tendo a frente da fanfarra festiva e
inconseqüente das novas teologias
radicais nascidas nos campos de
concentração e nas câmaras de gás da
última conflagração mundial.
Os problemas de consciência, no
tenebroso passado teológico, resolviam-
se no confessionário, onde clérigos
piedosos perdoavam pecados por conta
própria. Os homens de então se
blasonavam de serem os homens do rito,
geralmente maçons ou clérigos. Do
ritualismo das civilizações peremptas, os
rituais, os sacramentos, as bençãos e as
maldições formavam as estruturas
fictícias dos cultos tenebrosos com os
resíduos brutais, mágicas baseadas no
sangue, no cílicio masoquista e na morte.
A cruz romana, sacrifício infamante, era
transformada em símbolo sagrado
porque nela, entre dois condenados
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infelizes, os rabinos do Templo de
Jerusalém fizeram morrer, sangrando e
escarnecidos, o Redentor da
Humanidade. E se até o Messias sofrera
esse castigo infamante, por que estranha
razão os hereges comuns, desprovidos
de imunidades sacerdotais, não podiam
ser queimados vivos para, como o
suplício do fogo passageiro da Terra,
possivelmente se livrarem do fogo eterno
dos caldeirões do Diabo, onde fringiriam
por toda a eternidade? Santo Agostinho,
que se nutria em Platão, chegou a afirmar
que a maior delícia das almas bem-
aventuradas, no Céu, era ver as almas
desgraçadas em estertores, quando
mãos diabólicas ou piedosas levantavam
a tampa dos caldeirões do Inferno. De
toda esta imensa miséria cultural e moral
nascia ao mesmo tempo, como irmãs
siamesas, a fé cega, que não precisavam
das vendas da Justiça nos olhos vazios, e
o sacerdócio de paramentos doirados e a
púrpura sanguínia das matanças à
espada.
A consciência humana dormia nos
socavões do inconsciente e o vampirismo
se alastrava pela Terra de Caim nos
aleijões humanos, Falar em consciência
era ameaçar camponeses e sábios com a
condenação passageira e cruel dos
tribunais sagrados e a condenação
eterna, irremissível, da Ira de Deus.
Os traumas desse terror sem limites
esmagam ainda hoje a todos nós,
algozes e vítimas ao mesmo tempo na
esteira das vidas sucessivas. A introjeção
desses vagalhões de terror no
inconsciente coletivo foi o único dilúvio
verdadeiro que avassalou não apenas o
planeta, mas a toda a Humanidade. A
repressão dos instintos genéricos, as
autoflagelações místicas, as abstinências
forçadas pelas ameaças sobrenaturais, o
celibato obrigatório levando ao fingimento
e á hipocrisia sistemáticos produziram
frustrações, recalques, perturbações e
aviltamento da personalidade em

multidões de criaturas por quase dois
milênios. A dolorosa e pesada safra,
semeadura de aleijões, afetivos e
espirituais caiu esmagadora sobre o
nosso século. Uma psicanálise dessa
realidade escabrosa mostraria que ela fez
mais vítimas do que todas as pestes que
devastariam o mundo nesses tempos e
que, ainda hoje, intelectuais também
marcados e deformados por ela, querem
justificar e não raro até mesmo exaltar. A
cultura medieval, como denunciou
Huxley, foi um impacto da impostura no
mundo cristão em elaboração que
tentava formar-se nos alicereces do
Evangelho sonegado ao povo. A simonia
mais escandalosa corroeu as boas
intenções dos que sonhavam com o
Reino de Deus na Terra.
O homem é um ser religioso, trás em seu
íntimo a lei de adoração, que leva, ante
os obstáculos e as ciladas de uma
realidade mundial atormentada, a adorar
desde as vacas e os macacos da Índia
até os ídolos precários das religiões
vampirescas e os charlatães que se
fazem de santos e profetas gananciosos,
missionários por conta própria. Só a
dinâmica renovadora da consciência
desperta, vigilante e ativa, capaz de
integrá-lo nas suas responsabilidades
pessoais e intransferíveis, poderá salvá-
lo das novas fascinações do vampirismo
solerte nesta hora de transição para uma
nova fase histórica, o conhecimento real,
e portanto científico, da sua natureza
espiritual, é dever inalienável de todos os
que se sentem capazes de contribuir para
o despertar das consciências ainda
adormecidas. Somos nós que fazemos o
mundo dos homens em que vivemos.
Deixar que outros o façam em proveito
próprio é trair-nos a nós mesmos, à
Humanidade sofredora e ao destino
superior que Deus nos concedeu.

FONTE: Pires, J. Herculano; “VAMPIRISMO”; ED. Parga
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Em matéria de crítica, parece que não
há, no meio espírita, melhor exemplo
do que o de Allan Kardec. Ele peneirou
muito as comunicações e rejeitou
muitas delas, como se sabe. Allan
Kardec usou realmente o “olho clínico”
com toda a isenção, pois o que lhe
interessava, antes de tudo, era a
solidez da Doutrina. As mensagens do
Além não tinham para ele o caráter de
tabu ou de letras sagradas, tanto
assim que tratou os Espíritos
desencarnados com necessária
brandura, mas sem submissão
absoluta. Procedeu, em tudo por tudo,
como um homem de estudos,
sinceramente preocupado em
procurar a Verdade, e não como um
devoto que espera as graças do céu.
Recusava conscientemente tudo
quanto fosse comunicação discrepante,
trouxesse o nome que trouxesse. Por
isso mesmo, por ter deixado traços tão
fortes e indeléveis de equilíbrio e
lucidez, o exemplo do Codificador bem
poderia servir de norma básica, até
hoje, para os que desejam adotar a
Doutrina Espírita como diretriz em
todas as circunstâncias da vida.
Em que consiste, pois, o padrão
normativo de Kardec? Simplesmente
nisto: ser humilde e paciente no
intercâmbio com o mundo espiritual,
mas nunca transformar este
intercâmbio em idolatria de Espíritos
nem de médiuns. É a orientação crítica
mais condizente com o caráter do
Espiritismo.
Em todos os ramos do pensamento há
dois tipos de crítica, bem diferentes: a
crítica demolidora, que se compraz
em negar ou destruir sistematicamente,
e a crítica esclarecedora, que é uma

necessidade, porque auxilia e provoca
reflexões construtivas. Claro que o
meio espírita comporta perfeitamente
a crítica sensata, que esclarece ou faz
reparos justos, no lugar próprio. Mas
infelizmente, nem todos entendem
assim... Porque, afinal, não se pode
levantar dúvidas sobre uma
comunicação mediúnica? Porque, em
suma, não se pode discordar deste ou
daquele ponto no exame de
mensagens mediúnicas? E não foi
assim que procedeu Allan Kardec,
tantas vezes? Os Espíritos têm as
suas opiniões, como nós temos as
nossas,não é verdade? É natural que
lá uma vez por outra não estejamos de
acordo. e que mal vai nisso? Nenhum.
O fato de não aceitarmos tudo quanto
dizem certas mensagens não quer
dizer que estejamos querendo negar a
boa intenção e o valor do médium...
Mas não somos obrigados a concordar
com tudo, passivamente, como se a
comunicação mediúnica fosse um
mandamento intocável. Se abdicarmos
da Razão e desprezarmos o bom-
senso, estaremos saindo do
verdadeiro espírito da Doutrina, que
quer dizer o livre exame, e não
reverência conventual às entidades do
Além. Os guias espirituais querem o
diálogo,não querem nem exigem
atitudes devocionais.
Pois é nestes termos que devemos
colocar o problema crítico à luz da
Doutrina Espírita. Discordar de uma
comunicação ou não subscrever, por
exemplo, as opiniões de uma obra
mediúnica, sem espírito demolidor,
mas por uma questão de consciência
não significa desrespeito. Se
enveredarmos por esse caminho,

NECESSIDADE DA CRÍTICA
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achando que nem se deve fazer o
mais leve comentário para não faltar
com o respeito aos Espíritos, então
iremos chegar ao ponto extremo de
ver na crítica uma heresia, palavra
que não tem cabimento no vocabulário
espírita. Seriam heréticos todos
aqueles que, com a melhor intenção
possível, ousassem divergir de
qualquer mensagem ou livro de
origem mediúnica! Ora, o arejamento
da mentalidade atual não combinaria
com atitudes tão rígidas e atiquadas.
Mas o certo é que, às vezes, há
estranheza quando alguém faz crítica
ao  que vem do Alto, neste ou naquele
aspecto, o que, aliás, é uma
decorrência da própria abertura da
Doutrina Espírita. Há comunicações
que apenas repetem idéias ou
conselhos já divulgados. E se alguém
disser esta verdade palmar estará
profanando porventura a palavra do
Alto? Claro que não, mas apenas
observando aquilo que o bom-senso
enxerga facilmente. Não é, portanto,
uma depreciação.
É justo que se dê o valor aos trabalhos
recebidos mediunicamente, pois já
temos uma literatura apreciável, uma
literatura que está espelhando luzes e
consolo em todas as latitudes. Mas
também é justo que se dê o devido

valor aos trabalhos de elementos
ainda encarnados, trabalhos que
muitas vezes trazem mensagens,
esclarecimento e testemunho de
convicção.
Compreendemos bem a avidez, o
sentimento afetivo com que são
recebidas muitas mensagens do Além,
mas  a preferência pelo material que
vem do Alto, algumas vezes, sem
trazer qualquer tema novo ou sem
provocar qualquer indagação mais
profunda, nunca deveria chegar ao
exagero de relegar artigos,
conferências ou livros de autoria
humana. O critério unilateral contraria
frontalmente o legítimo espírito da
Doutrina. Se é verdade que do Alto
vem muita obra capaz de iluminar e
enriquecer o Espírito - também é
verdade que aqui mesmo, na Terra, se
produzem livros, que merecem ser
lidos e meditados. Aí está a grande
bibliografia espírita, representando o
trabalho humano, fruto do estudo, da
meditação e do idealismo sadio. E
tudo isto, afinal, não merece apreço e
compreensão, somente porque não foi
recebido por via mediúnica? É bom
que se medite muito a respeito disto.

FONTE: Amorim, Deolindo e Martins, Celso; “PONTO DE
ENCONTRO”, ed. Lar/ABC do Interior

Mensagens

“Nos círculos da vida, não oulvides a necessidade do ensinamento
gravado em ti mesmo.

EMMANUEL
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FREQUENTAR CENTRO ESPÍRITA
" O que quer dizer um sonho com um
ente querido desencarnado? Ele me
dá um recado; por exemplo:
freqüentar um Centro Espírita. Como
posso saber se esse sonho é
verdadeiro ou se foi apenas fruto de
minha imaginação?"
Se você quer um conselho, cara leitora,
diríamos o seguinte: não fique
preocupada se o sonho é verdadeiro ou
não. Isso não é o fundamental. Aliás, na
vida, nem sempre é fácil saber se um
fato é real ou imaginário - depende do
ângulo em que nos colocamos. O
importante é a forma como reagimos ao
sonho, a maneira como o aplicamos em
nossa própria vida. Com certeza, todos
temos o bom senso de saber o que
convém e o que não convém para nós,
medindo sempre as conseqüências
daquilo que fazemos ou que deixamos
de fazer. Isso que é fundamental. Veja,
portanto, nesse sonho, o que diz
respeito à sua vida, às suas
necessidades. Mas veja com seriedade
o compromisso com seus valores mais
elevados, a fim de que você mesma se
sinta comprometida com aquilo que
possa ajudá-la, de fato, a viver melhor e
a conviver melhor com a sua família e
com o semelhante. É possível que você
tenha captado o anseio de um ente
querido desencarnado, de querer
encaminhá-la ao Centro, mas, no fundo,
é você quem vai decidir o que é melhor.
Em matéria de Espiritismo, o que
podemos lhe dizer, com toda
segurança, é que se preocupe em
conhecer bem a Doutrina antes de tudo,
porque o importante e fundamental não
é freqüentar o Centro, mas saber por
que freqüentar, como freqüentar e para

quê freqüentar o Centro Espírita.

HUMANIDADE CONDENADA
" Basta ligar a televisão ou abrir um
jornal para que a gente só veja notícia
ruim. De um lado, a maldade, a
corrupção, a violência; de outro, a
indiferença, o individualismo. Parece
que, enquanto alguns agridem e
matam, outros sofrem e os outros
não fazem nada para evitar tudo isso.
Se a gente for examinar bem o que
Jesus ensinou, quantos cristãos
verdadeiros vamos encontrar neste
mundo? De que valeu o seu sacrifício
por um mundo que não merece a sua
compaixão? Se a gente for levar a
risca quem merece e quem não
merece ir para o céu, quase todo
mundo vai para o inferno, não é
mesmo?"
Isso aconteceria de verdade, se não
existisse a lei da evolução. Se formos
analisar o panorama do mundo pela
ótica de uma única vida na Terra, com
certeza, vamos concluir que todos
estamos perdidos, que a Humanidade
não tem mais salvação, porque, quando
sairmos desta vida, já seremos
imediatamente julgados pelo que
fizemos ou deixamos de fazer: não
haverá outra alternativa ou outra
oportunidade. No entanto, não é assim.
Todos estamos submetidos a um longo
processo chamado evolução, que não
vai ser concluído apenas depois de uma
vida ou depois de alguns milênios de
Civilização. Há um caminhar constante
da Humanidade, visando ao seu
aperfeiçoamento. Deus é paciente. A
natureza caminha sem pressa: dá-se ao
Universo conhecido a idade de 15
bilhões de anos.  Se existe pressa, a

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS
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pressa é nossa, que queremos que tudo
se transforme de um dia para outro,
como num passe de mágica. Assim,
prezado leitor, gostaríamos que todas as
pessoas fossem boas, que todos
tivéssemos bons sentimentos, que já
soubéssemos agir com respeito e
solidariedade, com amor e dedicação
uns pelos outros. Mas isso é exigir o
absurdo, é querer demais para uma
humanidade tão jovem neste planeta,
que ainda ensaia seus primeiros passos
para a regeneração. Se a Terra tem 4
bilhões de anos - como afirma hoje a
astrofísica -  o homem, na verdade, não
tem mais que 100 mil, a civilização cerca
de 10 mil anos, considerando as nossas
reencarnações no planeta, desde o
surgimento do "Homo Sapiens". Quando
Jesus recomenda "sede perfeitos", ele
está se referindo a essa nossa
capacidade de auto-aperfeiçoamento
ao longo do tempo, que depende de nós
e que precisamos impulsionar pelo
próprio esforço para chegarmos mais
depressa à meta. Mas isso dentro das
leis da natureza, onde nada se
transforma de um momento para outro,
onde as mudanças exigem trabalho e
sacrifício. Assim, o homem da
atualidade - com todos os defeitos que
ainda traz consigo - é fruto de um curto
período evolutivo, através do qual vem
tentando aprender a viver e a conviver
melhor, mas não o suficiente para que
hoje tenhamos um mundo de paz e
amor, como quer Jesus. Se realmente
houvesse céu e inferno, como pregam
as religiões, estaríamos todos perdidos,
porque, com certeza, não fizemos o
suficiente para merecermos um futuro
de felicidade eterna. Deus não seria tão
injusto e parcial a ponto de proteger

alguns só porque adotaram essa ou
aquela religião, ou levantaram altares
para glorificá-lo, mas faria um
julgamento sério e perfeito de todos,
independente da crença que adotam.
No entanto, sabemos que não é assim.
Estamos todos aprendendo na escola
da vida, de encarnação em encarnação
- como as séries de um curso - para que
possamos construir um mundo melhor,
onde seremos no futuro melhores que
hoje. O nosso esforço individual em
cultivar o bem e propagarmos a verdade
será muito importante nessa grande
obra de aperfeiçoamento humano, que
Jesus pede a todos nós. Daí
entendermos que não foi em vão o
sacrifício de Jesus pela humanidade.
Encarnando na Terra, como um Espírito
Superior, ele veio com a mais
importante e sublime missão: a de
proclamar valores espirituais capazes
de regenerar o homem, de tirá-lo do
estreito mundo do egoísmo e do
materialismo para abrir-lhe uma visão
nova de fraternidade e paz. O que Jesus
fez foi o mais extremado ato de amor,
como um pai ou uma mãe faz pelo filho,
sabendo que a sua palavra não seria
em vão, que os seus ensinos
produziriam frutos no futuro. E o  que
precisamos entender é que Jesus não
veio para nos proporcionar uma
salvação fácil e egoísta, mas para nos
ensinar a conviver melhor, porque a luta
pela nossa reabilitação e pela nossa
felicidade futura depende de nós
mesmos, como indivíduos e como
coletividade. Como mestre, seria
absurdo pensar que Jesus perderia seu
tempo ensinando a prática do amor e
dando exemplo de amor, se isso não
fosse fundamental para todos nós.
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Os pais, provavelmente, farão a grande
viagem antes dos filhos. É necesssário
torná-los independentes, integrados à
sociedade, preparados para continuarem a
sua caminhada com tranquilidade.
O egoísmo faz com que muitos pais
estimulem a submissão nos filhos, a
incapacidade de resolverem os seus
problemas sozinhos. Algumas vezes, os
pais lutam para conseguiram a
independência dos filhos, mas vários
problemas, reencanatórios, inclusive,
impedem que as crianças e jovens
consigam o seu desenvolvimento pleno.
Os pais precisam permanecer atentos,
para identificarem os processos de
desequilíbrio nos filhos, auxiliando-os com
os recursos da “horizontal” e da “vertical”,
para libertá-los dos problemas. Não
dispensamos o tratamento médico,
psiquiátrico, psicológico, pedagógico e,
sobretudo, o espiritual, para que o indivíduo
consiga a expressão necessária ao
desenvolvimento das suas potencialidades.
Para ilustrar melhor o que escrevemos,
vamos relembrar histórias reais de
indivíduos que estão com várias
dificuldades na possibilidade da conquista
da paz interior.

Mônica
A menina foi rejeitada pela mãe que já
possuía dois filhos e não queria mais
nenhum. A Ciência Oficial prova que
Mônica sentiu no útero a não-aceitação de
sua mãe e a indiferença de seu pai.
Nasceu muito miúda e chorona. A mãe
contratou uma babá e entregou a menina
para a estranha. A moça realizava toda as
tarefas com propriedade, mas sem amor.
O bebê estava sempre impecável,
limpo, bem-vestido, bem-alimentado;
tecnicamente falando, a babá era ótima;
faltava, porém, o principal: AMOR
Aos cinco anos, Mônica era uma menina

antipática, melancólica e indiferente para
com todos. Foi para a escola, onde logo
criou antipatia em relação à sua pessoa.
Não conseguia fazer amigos, não
conseguia ficar interessada nos desenhos
e brincadeiras que encantavam as outras
crianças.
A mãe demonstrava, claramente, que
amava os dois meninos, mas não
suportava Mônica. O pai agia da mesma
forma. Mônica começou a afastar-se da
vida. Continuou desinteressada pelas
lições e pelos colegas.
Na adolescência continuou isolada e
difícil; queria fazer amigos, mas não
conseguia. Desejava melhorar na escola
e parecia impossível. Considerava-se
incapaz, desagradável, indesejável;
transformou-se em uma mocinha
insuportável.
Aos dezoito anos, encontrou uma
professora bondosa que a orientou para
comparecer a uma Casa Espiritualista.
Por sorte, encontrou uma Casa na qual
alguns indivíduos especiais estavam
aprendendo a entender Jesus. Perceberam
por trás da antipatia de Mônica a
necessidade de ser amada. A jovem foi
orientada a passar por um tratamento
espiritual. Encontrou alguns jovens que
aceitaram, embora com reservas.
Começou a participar de um grupo e, pela
primeira vez, sentiu-se uma no meio de
um grupo que a amparava. Iniciou-se,
também, uma terapia com uma psicóloga
e uma mudança começou a ocorrer
lentamente. Mônica melhorou muito, mas
ainda traz as seqüelas do desamor que
enfrentou na infância e juventude. Uma
mágoa a afasta da família que não a amou
ou compreendeu. Com dificuldades, está
reconstituindo a auto-imagem positiva e a
certeza de que todos somos especiais,
dignos de amor e de respeito. Conseguiu
alguns amigos; tem medo de amar e ser

AS CRIANÇAS SÃO O FUTURO
Heloísa Pires
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rejeitada. Por causa da família, Mônica vai
enfrentar problemas dispensáveis, que
teriam sido evitados, se os pais,que
vieram preparados para a vitória,
auxiliassem Mônica em suas
necessidades básicas: amar e ser
amada, ser respeitada, para conseguir se
expressar no respeito ao próximo. Uma
encarnação que se tornou difícil, por
causa do egoísmo do grupo familiar.
Mônica luta para resolver seus conflitos,
suas inseguranças. Como a vida seria
mais fácil se entendêssemos que “é
necessário fazer aos outros o que
desejamos que  os outros nos façam...”
Apenas isso: tratar os nossos filhos com o
respeito e amor que desejamos para
nós...

Murilo
Ainda no útero materno, Murilo começou a
sentir a rejeição da mãe. Ela não o
aceitava de maneira alguma; egoísta,
achava que ele viera atrapalhar;
deformara o seu corpo e pertubava o seu
sucesso profissional. A revolta criou
dificuldades para o feto, e os problemas
aumentaram: desejava abortar e só não
tentou de forma mais eficiente com medo
de complicações físicas. Mas inúmeras
vezes expulsou Murilo pelo pensamento.
Ordenava a ele que saísse do seu corpo,
e ele retrucava, telepaticamente, que não
sairia
Foi uma guerra mental. Sete meses se
passaram, e o feto não resistiu às agressões
da mãe e nasceu. Os problemas
continuaram. A mãe continuava criança

mimada, incapaz de doar amor e
dedicação ao seu pequeno rebento.
Tentou empurrar Murilo para as avós, mas
elas não aceitaram. O pai foi embora por
não suportar o egoísmo e as agressões
daquela mulher estranha, e Murilo ficou
só.
O seu desenvolvimento foi realizado em
creches, nas quais, infelizmente, não
conseguia aceitar o amor que lhe era
oferecido, pois estava muito magoado
com o desamor que o deixara doente.
Repetiu vários anos escolares, que ainda
mais enfurecia a mãe; esta ainda não era
capaz de amar e dizia em alto e bom som
que filhos só servem para dar trabalho.
Aos doze anos, Murilo iniciou a sua
dependência com drogas; aos dezoito foi
internado em uma clínica especializada, e,
assim, começou a procurar a cura. A luta
continuou, com períodos de internação e
outros fora do hospital. Agora, iniciou,
também, o tratamento espiritual. A mãe
continua mergulhada nela mesma,
incapaz de amar. É a nossa Mônica da
outra historinha.
Vibremos para que Murilo, que foi como
diz “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”,
preparado para a vitória, consiga atingi-la;
que Mônica entenda a importância da
maternidade. E o pai? Ele vai ser o próprio
juiz, quando amadurecer mais.
Quantos problemas poderiam ser
evitados, através de atitudes maduras e
realmente civilizadas...

FONTE: Pires, Heloísa, “EDUCAR PARA SER FELIZ”, Ed
Camille Flamarion.

Agora você pode pesquisar números anteriores 
de INFORMAÇÃO no site:

http://revistainformacao.anderung.com.br
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Rosana Maria T. Lara, desencarnada em acidente
aviatório de grandes proporções nas imediações de
Fortaleza, CE.

“Mãezinha, quando tomamos o avião para
Fortaleza efetivamente nem de leve imaginei
pudéssemos ser protagonistas do acontecimento
que não sei qualificar.
Compreendendo que as Leis de Deus são exatas
e se cumprem com segurança; por isso, não desejo
grafar uma carta alarmista, em que o pânico seja
chamado a senhorear o ânimo dos que a lerem.
Renato e eu trocávamos idéias pela noite adentro,
enquanto o nosso Affonso e o nosso Júlio
descansavam. Se estivéssemos numa paisagem
de guerra, não seríamos tomados de tamanho
assombro. O primeiro estampido no choque da
máquina com o corpo da serra me pareceu o grito
lancinante de alguém anunciando-nos a morte.
Renato abraçou-se a mim evidentemente com a
idéia de proteger-me contra qualquer
eventualidade, no entanto, esse gesto dele
perdurou por um instante só. Outros brados do
avião se fizeram seguidos por uma dispersão de
tudo o que éramos nós e de toda a bagagem de
mão que havíamos acomodados no interior. Tive a
idéia de que a velocidade do avião era tamanha
que o contato indescritível do aparelho com a
dureza da terra imprimia um estranho movimento a
nós todos e a tudo o que  nos cercava. Explico-me
assim porque a ligeireza daquele engenho enorme
passou a comandar-nos, atirando-nos à distância e
nada mais vi senão a queda ao longe, na qual me
senti esfalecelar, a princípio, para depois
reconstituir-me.Ouvia vozes de criaturas
beneméritas a pedir-nos calma e fé na Divina
Providência e sem que me fosse possível retirar um
dedo sob o controle de minha própria vontade, fui
deposta em maca tipo bangüê no interior da qual
entrei num sono longo, do qual despertei num
aposento-enfermaria de grandes proporções. As
lágrimas haviam desaparecido de meus olhos, e
por mais as procurasse para exprimir o sofrimento
que me chegava à sensibilidade, após
conscientizar-me, não as encontrei. Tinha a cabeça
pesada e ocupada por visões estranhas e naquele
mal-estar indefinível que me possuiu, seria
impossível para mim coordenar idéias ou palavras
com as quais pudesse me dirigir às enfermeiras que
deslizavam ali em silêncio. Tive medo. Quis gemer, no

entanto, a minha voz morrera na garganta. Indagava
de mim própria o que teria ocorrido, mas não dispunha
de meios para qualquer manifestação. Aquelas santas
mulheres que iam e vinham perceberam que o medo
me ocupara todos os espaços da própria alma e aos
poucos, me ensinaram de novo a balbuciar palavras.
Perguntei por meus pais, pela mãe Ivonete e pelos
nossos entes amados do coração. Eram os primeiros
vocábulos que me escapavam da boca e fui
informada de que voltáramos todos, os que
viajávamos na máquina gigante, à Vida Espiritual.
Esforcei-me. Ganhei novas energias e indaguei do
Renato. Vim a saber que ele, Affonso e Júlio se
encontravam em um local diferente. Sofri o que o seu
maternal coração e a querida Mãe Ivonete podem
imaginar até que, depois de providências sobre
providências, fui transportada para perto dos amigos e
do meu irmão, a fim de vê-los. A cena que se
desenrolou não pode ser descrita, por falta de
terminologia que nos corresponda ao espanto. Amuito
custo levantei-me, necessitando de alguém que me
escorasse e as queridas Mãezinhas aqui presentes
conseguirão imaginar o sofrimento sem limites que
me tomou o coração. Em horas semelhantes apenas
a confiança em Deus me renovava as energias para
ouvir o que me contavam... Não procurei estender
minha visita. O receio de contubar-me me empolgava
a cabeça. Impossível associar idéias e traçar novos
rumos, quando estávamos abatidos, sem cousa
alguma por preservar ou defender que não fosse as
nossas almas transidas de dor. Um amigo nos exortou
à paciência de profundidade, convidando-nos a
pensar e com esse estímulo, foi possível iniciar a
nossa conversa. O Affonso e o Júlio falavam em Dulce
e Maria do Carmo, enquanto o Renato me tomava as
mãos. Então, como se as nossas formas últimas se
entrelaçassem, conseguimos chorar, qual se o pranto
fosse um poder capaz de aliviar-nos os corações. Não
mais nos achávamos nas cercanias da Aratanha,
porque o refúgio a que fôramos conduzidos era um
lugar ameno, adequado a se pensar na importância
da calma após a tempestade. Saber-nos no corpo
real, de que o corpo físico é apenas uma imperfeita
exteriorização, espantou-nos, de vez que, em nosso
entendimento, conservávamos-nos tais quais éramos.
Não nos sentíamos leves porque a dor nos pesava
em todo o Ser, entretanto, com os dias a tensão
emocional de que nos víamos possuídos cedeu lugar
a uma serenidade que atribuo à influência das preces
de muitos amigos em nosso novo ambiente.”

(Extraído de “ANTE O FUTURO”, F. C. Xavier e Rubens Germinlesi, IDEAL)

(DEPOIMENTOS ESPIRITUAIS)
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Eram oito horas da manhã de um

sábado de maio. Chico levantava-se

apressado. Dormira demais. Trabalhara

muito na véspera, psicografando uma

obra erudita de Emmanuel. Não

esperara a charrete. Fora mesmo a pé

para o escritório da Fazenda. Não

andava, voava, tão velozmente

caminhava. Ao passar defronte à casa

de D. Alice, esta o chama:

- Chico, estou esperando-o desde às

seis horas. Desejo-lhe uma explicação.

- Estou muito atrasado, D. Alice. Logo na

hora do almoço, lhe atenderei.

D. Alice fica triste e olha o irmão, que

retomara os passos ligeiros a caminho

do serviço. Um pouco adiante,

Emmanuel lhe diz:

- Volte, Chico, atende à irmã Alice.

Gastará apenas cinco minutos, que não

irão prejudicá-lo.

Chico volta e atende.

- Sabia que você voltava, conheço seu

coração.

E pede-lhe explicação como tomar

determinado remédio homeopático que

o caroável Dr. Bezerra de Menezes lhe

receitara, por intermédio do abnegado

Médium. Atendida, toda se alegra. E

despedindo-se:

- Obrigada, Chico. Deus lhe pague! Vá

com Deus!

Chico parte apressado. Quer recobrar os

minutos perdidos.

Quando andara uns cem metros,

Emmanuel sempre amoroso, lhe pede:

- Pare um pouco, olhe para trás e veja o

que está saindo dos lábios de D. Alice e

caminhando para você.

Chico olha: uma massa branca de

fluidos luminosos sai da boca da irmã

atendida e encaminha-se para ele e

entra-lhe no corpo...

- Viu, Chico, o resultado que obtemos

quando somos serviçais, quando

possibilitamos a alegria cristã aos

nossos irmãos?

E concluiu:

- Imagine se, ao invés de VÁ COM

DEUS, dissesse, magoada, “vá com o

diabo”. Dos seus lábios estariam saindo

coisas diferentes, como cinzas, ciscos,

algo pior...

E Chico, andando agora naturalmente,

sem receio de perder o dia, sorri

satisfeito com a lição recebida

entendendo em tudo e por tudo o

SERVIÇO DO SENHOR, refletido nos

menores gestos, com os nomes de

Gentileza, Tolerância, Doçura, Amor.

Chico e Emmanuel (O Aprendiz e o Mestre)

(Extraído de “LINDOS CASOS DE CHICO XAVIER”, de Ramiro Gama, ed. LAKE)
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