


Claudio Rogério A. Nascimento, desencarnado
em conseqüência de acidente com arma de
fogo.

“Graças a Deus, o rapaz que caiu sob o
projétil que se ocultava em sua própria
pasta de serviço já passou por várias
modificações. Traumas e recordações
negativas desapareceram... Consigo
conversar especialmente com a Mãezinha
Therezinha mais integrado em minha
própria personalidade. Mãe querida, peço-
lhe, tanto quanto ao Papai, se renovarem
também. Trabalhemos na Seara do Bem.
O serviço é a melhor terapêutica de toda a
vida de que dispomos. Sinto-me envolvido
de benditas esperanças, enquanto lhe falo.
Espero em Jesus que os nossos queridos
Carlos Ronaldo, Raimundinho, Carmem,
Luiz Antônio e Patrícia, com todos os
nossos, se abeirem da fonte na qual
sorvemos tanta renovação e tanta
esperança. Mamãe, o meu reencontro com
o avô Luiz e com a vovó Maria Eugênia foi
comovente demais para que eu possa
descrevê-lo. Fomos juntos às paragens
que amamos tanto, nas glebas do Norte e
creiam que chorei muito ao receber a
bênção do nosso venerável Dom Júlio, o
Monsenhor da Caridade, que ainda
prossegue, viajando em espírito, em
canoas orientadas por Amigos Espirituais,
abençoando e levantando o ânimo dos
índios maltratados e, por vezes, batidos até
os últimos sofrimentos. Pois aquele
maravilhoso líder da compaixão humana,
aconchega os índios desencarnados ao
próprio coração, encaminha-os para os
estabelecimentos socorristas junto das
águas e nos disse, com respeitoso amor,
que os nossos irmãos expulsos da terra
que amaram e retiveram durante séculos,

sem encontrarem socorro ou atendimento
da parte de nossa gente cristianizada,
renascerão, todos eles, na descência
daqueles mesmos conquistadores do
chão, em que clamavam por Deus, a fim
de recuperarem de novo na condição de
filhos e netos dos chamados pioneiros do
progresso nas regiões do Acre e do
Amazonas, então beneficiados pelo
próprio auxílio dos adversários de hoje,
que lhes serão pais ou avós e lhes
entregarão, enriquecidas de cultura e de
ações industriosas, as propriedades que
por direito humano lhes pertenciam até
agora e das quais estão sendo despojados
desapiedadamente. Admirável Dom Júlio!
Poderia alçar-se ao outros Planos, nimbar-
se do brilho que a humildade e o amor ao
próximo lhe conferiram, mas prefere
devotar-se aos companheiros da vida
primitiva pelos quais, desde muito tempo,
se fez querido. E assim, queridos pais, sigo
aprendendo nos dois Planos, como quem
vê as experiências do mundo por dois
lados - aquele do Plano Físico e aquele
outro do Plano Espiritual em que
presentemente me vejo. Perdoem-me a
digressão, mas tive o consentimento
necessário para falar-lhes dos índios
perante os nossos amigos aqui reunidos
para que eles, nossos irmãos e filhos de
Deus, recebam igualmente as nossas
vibrações de simpatia e de amizade,
compreensão e agradecimento. Mãezinha
Therezinha, muito grato pelo esforço em se
reconfortar nas saudades que são nossas.
Em outro tempo, os seus braços me
embalaram e agora procuro embalá-la
com os meus para que a carência afetiva
se nos faça menor. O papai Raimundo nos
entende e nos auxilia com os seus
abençoados suportes de amor”...

(recebida pelo médium Franscico Cândido Xavier, do livro “VIAGEM SEM ADEUS”)

DEPOIMENTOS ESPIRITUAIS
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Em “O EVANGELHO SEGUNDO O
ESPIRITISMO” cap. XIII

“Vários dentre vós dizem também:
“Ora essa! somos tão numerosos
na Terra que Deus não pode nos
ver a todos”. Escutai bem isso,
meus amigos: Quando estais
sobre o cume de uma montanha,
vosso olhar não abarca bilhões de
grãos de areia que cobrem essa
montanha? Pois bem! Deus vos
vê da mesma forma! Ele vos deixa
o livre arbítrio, como deixais esses
grãos de areia irem ao capricho do
vento que os dispersa; somente
que Deus, em sua misericórdia
infinita, colocou no fundo do vosso
coração uma sentinela vigilante
que se chama consciência.
Escutai-a; ela não vos dará senão
bons conselhos. Às vezes, vós a
entorpeceis opondo-lhe o espírito
do mal; ela se cala então; mas
estejais seguros de que a pobre
abandonada se fará ouvir logo que
lhe tiverdes deixado perceber a
sombra do remorso. Escutai-a,
interrogai-a, e frequentemente,
vos consolarei com o conselho
que dela tiverdes recebido”.
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“Não perca a oportunidade de servir aos
semelhantes. Hoje e amanhã, você precisará
de concurso alheio. Não perca tempo. Os dias
voltam, mas os minutos são outros. Não perca
a paciência. Recorde a paciência inesgotável
de Deus”.

ANDRÉ LUIZ
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Sabe você que intriga e queixa, no fundo, são resíduos de doenças da
alma, comparáveis a certas culturas microbianas que decorrem de
infecções no corpo.

*
Lamentações e pessimismo podem alastrar-se através de contágio
mental.

*
Um alarme falso assemelha-se ao estopim curto que suscita a explosão
da calamidade, capaz de ocasionar a morte e a dilapidação física de
muitas pessoas; a frase cochichada em que se expressam a leviandade
e a maledicência, ao arrastar-se, de casa a casa, é também suscetível
de ser o veneno que arrase ou prejudique existências numerosas.

*
Previna-se contra o risco, neutralizando no silêncio qualquer tóxico
verbal que alguém lhe esteja administrando.

*
Nesse trabalho de imunização, comece refletindo que todos somos
espíritos imortais e que, um dia, todos nos reencontraremos uns com
os outros.

*
Aceite os agressores por irmãos enfermos necessitados de tratamento
espiritual no pronto-socorro da oração.

*
Compreenda que nós todos, os espíritos ainda vinculados à evolução
terrestre, somos igualmente passíveis de erro.

*
Desculpe qualquer ofensa, seja de quem for ou venha de onde vier.

*
E continue trabalhando de consciência tranqüila, reconhecendo o
nosso dever de tolerar os comentários doentes, nas trilhas do
cotidiano, com a certeza de que, no mundo, por enquanto, as
conversações infelizes fazem parte do inevitável.

ANDRÉ LUIZ
(recebida  por F. C. Xavier)

CONVERSA BREVE

RECURSO ANTISSÉPTICO
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Quanto às angústias de agora,
recordemos, de algum modo, a noite de 21
de agosto de 1572, na intimidade do
Louvre.
Não obstante as festividades do casamento
do Príncipe de Navarra com a irmã de
Carlos IX, o grande palácio guarda consigo
uma sala escura e triste.
É o grande recinto em que a rainha-mãe
congrega os amigos diletos...
Catarina de Médicis está indecisa...
Paris está repleta de protestantes para as
núpcias reais.
A repressão contra Coligny deve
expressar-se agora ou nunca...
Temendo as hesitações do filho, a
soberana oculta-lhe a reunião levada a
efeito, em surdina.
A Corte deve decidir-se.
Um espetáculo disciplinar em Paris é o
único lance capaz de erguer a França à
altura da Espanha, na defesa papal.
As vitórias do Duque D’Alva, a influência de
Felipe, dão motivo às cochichadas
conversações.
Se os Países Baixos fossem
definitivamente submetidos, o prestígio
espanhol ofuscaria o mundo francês.
E a atuação do Almirante herege,
transformado em conselheiro único e
sumamente respeitado pelo rei, fornece
alimento às mais estranhas sugestões do
delito coletivo que jaz apenas esboçado...
A Duqueza de Nemours, porém, ergue a
voz, tanto quanto possível, e recomenda
que a morte é a única solução para os
sofrimentos morais da Corte humilhada.
Coligny deve desaparecer. O conselheiro
detestado é um entrave à exaltação da fé,
e um inimigo da França.
Catarina, comovida, agradece. E o Duque
de Guise aproxima-se, estendendo-lhe as
mãos. Alguém, contudo, um padre do
Louvre, pede complacência... E os
martírios do povo? E a rebelião que,
inevitável, se alastraria? O assassinio de

Coligny seria a guerra civil, cruel e
sanguinolenta... Há mães aflitas,
desventuradas... A comunidade está
exausta. Só a paz conseguiria restaurar a
segurança de todos, e a tranqüilidade
nasceria exclusivamente de recíprocas
concessões. Guise, porém, retruca,
desapiedado. A Duquesa de Nemours tem
razão. Só a morte poderia liquidar o enigma
daquela hora de provocações e incerteza.
Alguém considera:
- E meus filhos?
E a devotada amiga da soberana confessa,
com franqueza:
- Dar nossos filhos a semelhante empresa
é privilégio que devemos disputar!...
E a reunião passou, até que o rei, frágil e
doente, foi convocado pela energia
materna ao anoitecer de dois dias depois.
Acompanhado de alguns poucos amigos,
quando o Almirante já havia sido assaltado
pelos tiros de Maurevel, intimou o filho a
render-se. A matança dos huguenotes
devia processar-se de inesperado. Carlos
treme irresoluto. O coração real está
dividido entre o amor da progenitora e as
atenções do favorito. O soberano
enfermiço reage e chora... Mas, quando
Catarina cai em pranto compulsivo,
implorando-lhe organize a chacina, em
nome da França, o jovem infeliz brada,
semilouco:
- Sim, concordo, mas, então, matem todos,
matem todos!
E afasta-se, correndo...
A rainha não se deixa intimidar na previsão
de quaisquer conseqüências.
Reunida a Nemours, a Guise, a Anjou e
outros afetos particulares, mobiliza as
providências imediatas.
Autoridades são chamadas à pressa...
E quando os sinos de Saint-Germain-
l’Auxerrois começam a badalar,
sinistramente, às três horas da
madrugada, na noite ostentando a cruz
branca nos chapéus e alvas faixas nos

COMUNICAÇÃO
UM ESPINHO NA CARNE HISTÓRICA 

DA FRANÇA
(2ª PARTE)
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braços, erguendo os protestantes mals
despertos, começaram a matança
inesquecível.
O Duque de Guise dirigiu-se em pessoa à
residência de Coligny, seguido de amigos
fiéis.
Um deles, caráter duvidoso, de nome Besme
(5), foi enviado ao interior doméstico,
liquidando o Almirante, que se despediu,
dignamente, da missão que desempenhava...
Guise, contudo, cá fora, exigiu que o cadáver
fosse lançado à via pública, para que se lhe
decepasse a cabeça.
Os despojos do condutor popular foram
projetados à rua e, logo após, com o duque
à frente, a expedição punitiva atravessou o
limiar da casa e Guerchy, Téligny,
Montaumur e Rouvray, além de muitos
afeiçoados, foram mortos...
As aventuras do morticínio, no entanto, não
foram paralisadas aí...
As portas da cidade foram cerradas, e as
águas do Sena, ruborizadas de sangue,
receberam fugitivos ou feridos que
tentavam o escape. Carros repletos foram
precipitados das pontes fustigando-se os
animais espavoridos nas trevas que
precedem o renascimento do Sol...
No dia seguinte, a Corte de Carlos IX
estava efetivamente vitoriosa.
Os príncipes protestantes foram
constrangidos a modificar as diretrizes
políticas em que evoluíam para a
renovação religiosa, e Catarina de Médicis,
embora sob o luto que lhe enegreceu a
alma, conseguiu equiparar seu governo ao
prestígio da Espanha inquisitorial...
Em verdade, porém, o dia 24 de agosto de
1572 não era de triunfo, mas de queda e
compromissos morais para muitos
corações que, em troca de flagelação e

sofrimento, se lucificam, agora, para as
alegrias do Infinito Amanhã...
Minha irmã, minha amiga, aceitemos o
cálice de fel. Nele sorvemos adequada
medicação para o  nosso próprio reajuste
na vida imperecível.
“O Senhor é o nosso Pastor!... - esclarece-
nos a divina promessa -, e nada nos faltará.”
No mundo, experimentas o martírio das
Mães que aceitam a existência como
apostolado de suprema abnegação, mas,
enquanto o teu corpo de carne se consome
à feição do óleo que desaparece na
candeia viva, a tua alma, em busca do
Senhor, avança à maneira de luz
inextinguível, na direção da Eternidade!

EMMANUEL.

***

Lancemos mais luz no fato histórico
revertido aos dias que correm pela
mediunidade.
A mensagem, como vimos, é de 9-5-1953.
Em 24 de agosto de 1965 (12 anos depois),
Chico Xavier, emocionado, escreve a D.
Izabel Bittencourt de Souza (D. Bibi, na
intimidade), carta, de Paris, contando o
seguinte:
“(...) Hoje, escrevo a você com emoção que
você pode imaginar, pois, alguns poucos
dias antes da partida do nosso Antônio (6),
Dona Esmeralda e eu nos achávamos em
reunião íntima em nossa casa, junto à casa
de Luiza (7), quando, finalizadas as nossas
preces e encerrada a reunião, comentamos
as lutas que haviam ficado no mundo,
depois da perseguição aos nossos irmãos
das igrejas evangélicas na França de
Catarina de Médicis... Dona Esmeralda e
eu comentávamos os vários aspectos das
provações a que me referi, quando ela
solicitou que eu perguntasse a Agar (8),
então presente, se eu, Chico, estava
também no círculo de provas  por motivo da
perseguição aludida, ao que ela respondeu:

COMUNICAÇÃO
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(6) Filho também, desencarnado por acidente
(Nota de Dona Bibi)
(7) Irmã do médium psicógrafo.
(8) Quando em vida, filha de Dona Esmeralda

(5) Besme, aelmão, criado de François de Guise.
Conta-se que foi o primeiro a abordar Coligny. “Sois
o Almirante?” - “Sou”, respondeu, “e deverias
respeitar a minha idade e minha debilidade, moço,
porque não haverá, de nenhum modo, vida mais
curta.” O criado atravessou-lhe o peito, golpeando-
lhe a cabeça respeitável, e outros caíram sobre ele.
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- Sim, mamãe, de algum modo, embora
indiretamente...
Dona Esmeralda, então, indagou em voz
alta:
- Minha filha, quando terminarão essas
provas?
Agar respondeu, com palavras de que não
me lembro, afirmando que, quando ela, D.
Esmeralda e eu nos encontrássemos de
novo, num 24 de agosto, em uma oração
no Palácio de Louvre, isso seria o sinal de
que as nossas provações (naturalmente,
pelo menos quanto a mim, que reconheço
ser uma alma infinitamente devedora
perante as Leis de Deus, somente as
provações que se referem à perseguição
de São Bartolomeu) estariam terminadas.
Agar sorriu e despediu-se. Dona Esmeralda
e eu encerramos a conversação com bom
humor e alegria, e concordamos em que,
com certeza, isso se verificaria quando nós

ambos, ela e eu, estivéssemos no Mundo
Espiritual. Passou o tempo, e a palestra,
como tantas, ficou aparentemente esquecida.
Pois hoje, Bibi, eu que nunca imaginei
poder vir a Paris e demorar-me aqui, entre
nossos irmãos franceses, estive no Louvre
(hoje, grande museu) e, em prece rápida,
puder ver Dona Esmeralda com Dona
Izabel Cintra e outras afeições. Ela estava
de fisionomia tranqüila e feliz e, com
lágrimas que não chegavam a descer dos
olhos, apenas me disse: “Chico, meu filho,
Deus te abençõe.” O movimento no Louvre
é muito grande e a visão como a prece
foram ligeiras. Mas, você pode avaliar a
minha emoção escrevendo a você, agora à
noite, no hotel, como não podia deixar de
fazê-lo, pois você é o coração capaz de
compreender a beleza do acontecido.”
Esta a interessante carta remetida da Rue
Bonaparte, 49 - Paris. (conclue no próximo número)

COMUNICAÇÃO
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“... todos os construtores do aperfeiçoamento
espiritual não estão na Terra para vencer no
mundo, mas notadamente para vencer o
mundo, em si mesmos, de modo a servirem
ao mundo, sempre mais, e melhor”.

“Sejamos, assim, leais ao encargo que
nos compete. Qualquer engenho, para
atender com segurança, pede ordem. E a
ordem solicita se afirme cada peça em
seu justo lugar”.

EMMANUEL
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...CHICO XAVIER E JÉSUS GONÇALVES
Antes de narrar o sucedido, devo dizer para
melhor entendimento do que eu vou contar,
que ele, na última carta que me enviou, dias
antes da desencarnação, mandou-me um
retrato, - o derradeiro retrato que tive do
inesquecível amigo -, no qual aparecia ele
com algumas alterações na face e numa das
pernas. Compreendi que a moléstia física
progredia sempre e guardei a foto entre as
minhas recordações mais queridas. Depois
da carta com essa lembrança, algumas
semanas passaram sem que eu recebesse
novas notícias dele. Acontece que numa
noite do mês de março de 1947, - não me
recordo exatamente da data precisa, -
chegaram a Pedro Leopoldo os nossos
amigos Sr. Franscico de Paula Cardoso, que
residia em Santa Cruz do Rio Pardo, Estado
de São Paulo, e Dr. Raul Soares, atualmente
Diretor residente no Lar Anália Franco, da
cidade de São Manoel, no mesmo Estado.
Era uma terça-feira, em cuja noite não
tínhamos qualquer tarefa no Centro Espírita
Luiz Gonzaga, e por isso, os dois confrades
citados e eu deliberamos ir à sede do grupo,
que ainda se situava no lar de minha
cunhada, viúva do meu irmão José Cândido
Xavier, a fim de orarmos juntos. Sentei-me
entre os dois. Dr. Raul Soares fêz a prece e,
daí a minutos, Emmanuel se comunicava
conosco. Terminada a mensagem do nosso
querido orientador e quando me achava
ainda em profunda concentração mental, vi a
porta de entrada iluminar-se de suave
clarão. Um homem-espírito apareceu aos
meus olhos, mas em condições admiráveis.
Além da aura de brilho pálido que o
circundava, trazia luz não ofuscante mas
clara e bela a envolver-lhe certa parte do
rosto e da cabeça, ao mesmo tempo de uma
das pernas que surgia vestida igualmente de
luz. Profunda simpatia me ligou o coração à
entidade que nos buscava, assim de
improviso, e indaguei mentalmente se eu
podia saber de quem se tratava.
O visitante se aproximou de mim e ouvi-lhe a

voz calma e firme:
- Chico, eu sou Jésus Gonçalves! Cumpro a
minha promessa... Vim ver você!
As lágrimas me subiram do coração aos
olhos. Percebi que o inolvidável amigo
mostrava mais intensa luz nas regiões em
que a moléstia mais o supliciara no corpo
físico e quis dizer-lhe algo de minha
admiração e de minha alegria, entretanto,
não pude articular palavra alguma nem
mesmo em pensamento.
Ele, porém, continuou:
- Se possível, Chico, quero escrever por
você... dar minhas notícias aos irmãos que
deixei à distância e agradecer a  Deus as
dádivas que tenho recebido...
A custo, perguntei a ele, ainda mentalmente,
o que pretendia, querendo, de minha parte,
falar alguma cousa porque eu ignorava que
ele houvesse desencarnado e não
conseguia esconder o meu jubiloso espanto.
Ele abraçou-me. Em seguida, colocando-se
no meio da pequena sala, recitou um poema
que eu ouvia, mas não guardava na
memória... Ao terminar, pareceu-me mais
belo, mais brilhante...
Notando que o Sr. Franscisco de Paula
Cardoso e Dr. Raul Soares começavam a se
preocupar com o pranto que eu não podia
conter, rompi a expectativa, perguntando a
Dr. Raul se ele tivera conhecimento da
desencarnação do amigo que ali se nos
apresentava. Ele e o Sr. Cardoso
responderam negativamente. E como eu
dissesse que ele, Jésus Gonçalves, queria
escrever, Dr. Raul Soares ponderou que
seria justo eu tomar o lápis e obedecer,
prometendo que ele seguiria com o Sr.
Cardoso, de Pedro Leopoldo, para
Pirapitingui, a fim de averiguar o que havia
de autêntico, mesmo porque o grande poeta
estava muito espiritualizado pelas provações
de que se via acometido e talvez se achasse
ali conosco fora do corpo físico, num
fenômeno natural de desdobramento.
Segui o parecer muito justo de Dr. Raul
Soares e tomei o lápis... Jésus Gonçalves

SÉRIE ACONTECEU COM...
(12ª PARTE)
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debruçou-se sobre o meu braço e escreveu
em lágrimas os versos que ele recitara para
mim, momentos antes, em voz alta, os dois
primeiros sonetos que recebi dele e que
constam do seu livro póstumo, intitulado
“FLORES DE OUTONO”, versos esses que
peço licença para ler, de modo a que fiquem,
como inolvidável recordação do nosso
amado amigo, hoje na Vida Espiritual:  

PALAVRAS DO COMPANHEIRO
(aos meus irmãos de Pirapitingui)  

I

Irmãos, cheguei contente ao Novo Dia
E ainda em pleno assombro de estrangeiro,
Jubiloso, saltei de meu veleiro
No porto da Verdade e da Harmonia.

Bendizei, com Jesus, a dor sombria,
Na romagem de pranto e cativeiro,
Nele achareis o Doce Companheiro
Para as rudes tormentas da agonia...

Não desdenheis a chaga que depura,
Nossas horas de amarga desventura
São dádivas da Lei que nos governa!...

As escuras feridas torturantes
São adornos nas vestes deslumbrantes

Que envergamos ao sol da Vida Eterna!

II                                   
Ave, maravilhosa madrugada
Que desdobras a luz no céu aberto
Além das trevas, longe do deserto
Onde a esperança geme incontentada!

Salve, resplandecente e excelsa estrada
Sobre o mundo brumoso, estranho e incerto,
Que acolhe, em paz, o espírito liberto
Na vastidão da abóbora estrelada!

Oh! meu Jesus, que fiz na noite densa,
Por merecer tamanha recompensa
Se confundido e fraco me demoro?!

Recebe, ante a visão do Espaço Eleito,
A alegria que vaza de meu peito
Nas venturosas lágrimas que choro...

Quando a pequena reunião terminou, a
emoção não me permitiu a leitura. Dr. Raul
Soares, vivamente sensibilizado, leu os
versos e, no dia seguinte, seguiu com o Sr.
Paula Cardoso, levando a mensagem para a
cidade de Pirapitingui, de onde me escreveu,
imediatamente que Jésus havia desencarnado,
alguns dias antes de nossas preces.

FONTE: Barbosa, Elias; “NO MUNDO DE CHICO XAVIER”, ed. IDE
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“O LIVRO DOS ESPÍRITO” é rico em
ensinamentos a respeito da volta da
Inteligência Extrafísica à vida corporal. A
Espiritualidade ensina que, no momento de
encarnar-se o Ser transcendental sofre
perturbação  maior e sobretudo mais longa do
que a que experimenta ao desencarnar.
Respondendo à pergunta 339, dizem os
mestres do mundo espiritual: “pela morte o
espírito sai da escravidão; pelo nascimento,
entra para ela”.
Allan Kardec afirma: “para o espírito a
reencarnação é uma espécie de morte, ou
antes, de exílio, de clausura... À aproximação
do momento de reencarnar, sente uma
espécie de agonia”.
A respeito do assunto, o livro
“MISSIONÁRIOS DA LUZ”, escrito pelo
espírito André Luiz, através do lápis de Chico
Xavier, nos dá muitas informações. Relata
que a entidade, em vias de reencarnar-se,
antes da fecundação do óvulo, sofre uma
atuação magnética, retomando a plasticidade
que lhe é própria. Logo após, persistindo a
ação magnética dos espíritos construtores, a
forma perispiritual torna-se reduzida. Então, o
espírito fica inconsciente, num processo de
hibernação. Através da irradiação de seus
campos vibratórios, energéticos, comanda o
processo da própria reencarnação. Quanto
menos evoluído for, menor a sua participação
e intervenção na mecânica do “nascer de
novo”.
André Luiz afirma que os processos do
renascimento, como também os da morte
física, diferem ao infinito, não existindo dois
absolutamente iguais. 
A formação do corpo humano é regida por
fatores espirituais, não havendo de forma
alguma casualidade.
Na obra “PALINGÊNESE, A GRANDE LEI”,
Jorge Andréa ressalta que o espermatozóide
que “penetrou determinado óvulo trouxe
consigo o pequeno cromossoma que definirá
o sexo não de modo casual e sim
obedecendo a uma finalidade que lhe foi
imposta”.

Com efeito, a entidade reencarnante, antes
da fecundação, já se encontrava sintonizada
vibratoriamente com sua futura mãe e,
conseqüentemente, com o óvulo que aí tem
origem, atraindo, então, o espermatozóide
que lhe é afim, com cromossoma X ou Y, de
acordo com suas expressões energéticas
masculinas ou femininas, refletindo o teor de
polarização sexual que carrega, na faixa
evolutiva em que se encontra. Portanto, “o
próprio Espírito, dentro das suas
contigências sexuais, define o sexo de que
será portador”. 
Se a entidade a reencarnar exercer atração
sobre uma gameta masculino, contendo o
cromossoma X, dará vida a um corpo
feminino, se atrair o gameta com
cromossoma Y, nascerá homem.
Ao mesmo tempo o Ser reencarnante, de
acordo com a vibração destoante de seu
perispírito, pode atrair um gameta masculino,
albergando um gene patogênico ou portador
de alterações cromossômicas.
O espírito pode, também, atuar diretamente
na citogênese de sua futura mãe, dando
ensejo à formação de um óvulo contendo o
gene distônico ou com cromossomas
alterados no número ou com erro de posição
ou localização na célula reprodutora.
Outra explicação sobre o ponto de vista
espiritual, para certas patologias congênitas,
consiste na ação da entidade reencarnante
sobre o ovo, causando, de acordo com as
lesões perispíriticas, uma organogênese
imperfeita, com defeitos verificáveis em
qualquer etapa da morfogênese, gerando
malformações. Essa ação desarmônica do
Ser extrafísico, na embriogênese, explica o
grande número de afecções congênitas de
causas físicas complexas e obscuras,
apresentando-se na maioria das vezes como
casos isolados, sem a observância das
mesmas nos familiares.
A formação do embrião acontecerá imposta
por dois fatores básicos: as informações
genéticas do ovo, vindas dos pais pelos
gametas, escolhidos pelo espírito, em

REENCARNAÇÃO E BIOLOGIA
(FINAL)
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consonância com sua faixa vibratória, que
estão programadas a regular todo o
metabolismo celular (nutrição, crescimento,
divisão) e a participação modeladora ou
organizadora do corpo espiritual, servindo
de molde para as células dos tecidos
embrionários desenvolverem-se e
formarem o corpo humano.
O corpo espiritual é responsável pelas
formas que assume o embrião em seu
crescimento e progresso. Na realidade,
toda complexidade orgânica foi edificada a
partir de um dinamismo superior extrafísico.
O encontro de duas células germinativas
(espermatozóide e óvulo) proporciona a
formação de um Ser humano, constituído
por sessenta trilhões de células, que
funcionam harmonicamente, sendo que
diferentes grupos celulares estão
especializados no desempenho de
diferentes atribuições. Portanto, sessenta
trilhões de células, com funções complexas
e específicas, responsáveis por fenômenos
bioquímicos preciosos, formadas a partir da
união de apenas duas células, não podem
ser fruto do acaso. Certamente, existe um
substrato energético, agente causal da
formação do corpo físico, que preexiste ao
mesmo e lhe serve de modelo e orientador.
Um dia chegará que a ciência, saindo da
periferia analítica, penetrará na essência
das coisas, compreendendo e entendendo
a presença de um molde energético,
responsável pela formação e funcionamento
do corpo somático. Então, teremos a
explicação racional dos cientistas a respeito
das causas das doenças congênitas,
entendendo que os defeitos, vincados no
modelo perispiritual, reaparecem no corpo
de carne, sendo causa das malformações
verificadas na tela física.
Na realidade, quando a genética ensina
que as doenças hereditárias são causadas
por um gen distônico ou por cromossomas
alterados, ela está falando de uma
conseqüência, já que o espírito
reencarnante atrai o gameta do pai ou da
mãe com disfunção gênica ou anomalia

cromossomial, de acordo com suas
vibrações energéticas doentias e
desarmônicas; podendo, também, de
acordo com a lesão em seu perispírito,
exercer uma ação deletéria na formação
dos órgãos embrionários, causando
malformações, não explicadas, na sua
intimidade, pela ciência, qualificando-se
como de origem multifatorial, onde calcular-
se que muitos genes estejam ligados
(poligenes).
Num trabalho realizado sobre as origens da
deficiência mental na espécie humana, a
causa gênica bem estabelecida teve uma
percentagem de 1 a 5% (as poligênicas
com 15%); a causa cromossômica de 2 a
3% (Sindrome de Down com 10%) e as
desconhecidas 43%. 
Os gêmeos monozigóticos ou univitelinos,
que resultam da fecundação de um óvulo,
têm a mesma herança. São geneticamente
idênticos; contudo, pode um deles nascer
com doença congênita.
Embora sejam formados a partir de um ovo
ou zigoto, na realidade, os gêmeos são
espíritos reencarnados. Se um deles
estiver com sua vestimenta fluídica em
desarmonia, for uma entidade com seu
perispírito danificado pelo mau
procedimento no passado, certamente ele
será responsável pela má formação de seu
corpo físico. A ciência, não sabendo
explicar devidamente o assunto, diz apenas
que houve um defeito no mecanismo da
divisão celular de um dos gêmeos.
Novamente, o mundo científico, vendo um
efeito, não sabendo relacionar, sem a
presença de um molde espiritual, elástico,
que calca sua forma sobre a matéria, a
causa primária do fenômeno.
Quando entramos no terreno da
gemealidade imperfeita, quando os
gêmeos estão como que colados e
apresentando deformações de vulto, a
ciência se perde, sem nenhuma explicação
lógica para o fenômeno.
Há casos em que um dos gêmeos não
apresenta formação da cabeça, da cintura
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escapular e dos membros superiores. Os
cientistas apenas o definem como gêmeo
acárdico.
Alguns nascem com a cabeça; contudo, a
massa encefálica está reduzida ou ausente
(gêmeos anencéfalos). Outros vêm ao
mundo apenas com os membros inferiores
formados, o restante encontrando-se
dentro do outro gemelar.
Como sabemos que o corpo espiritual é de
constituição fluídica, elástica, alterada pelo
pensamento e pela vontade, fica mais fácil
entendermos o porquê, a verdadeira causa
do nascimento de autênticos monstros.
O espírito, vivenciando na vida além-túmulo
intenso sofrimento, o que o Evangelho
simbolicamente denomina de “inferno
eterno”, já que tem a aparência de
indeterminado, de tempo sem fim, de
acordo com a gravidade de suas faltas
praticadas no pretérito, vinca o corpo
espiritual com desequilíbrios ou distonias,
compatíveis com o grande remorso,
remoendo ou consumindo como labaredas
de fogo todo seu interior.
Então, a vestimenta fluídica danificada
plasma um corpo somático deformado.
Quando o perispírito está totalmente lesado,
perdendo sua forma humana, inteiramente
desfigurado, “renasce” no berço físico,
através de ato cirúrgico, como um tumor,
conhecido pela ciência como Corioma. Este
tumor é originado do trofoblasto, porção do
ovo que estabelece intercâmbio com o
ambiente. Pode ser benigno (Mola
Hidatiforme) ou maligno (Coriocarcinoma). A
ciência nada sabe sobre sua causa. O
Espiritismo nos ensina que espíritos suicidas
ou criminosos inveterados, trazendo o
perispírito totalmente desestruturado,
plasmam num corpo físico sem nenhuma
orientação, culminando na maior parte das
vezes em ovopatias, levando a
abortamentos espontâneos.
É importante frisar que não há organização
biológica devido ao espírito reencarnante
direcionar seu pensamento para o caos,
estando sua vestimenta fluídica

inteiramente danificada.
A Doutrina Espírita também nos ensina
que, em alguns casos, onde o produto
embrionário ou fetal é “uma simples massa
de carne” “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”,
136, a) e b)), não houve destinação à
encarnação de seres extrafísicos (“O
LIVRO DOS ESPÍRITOS”, 356).
Nesses casos, não há a presença de
substrato energético, preexistindo ao corpo
físico e lhe servindo de campo modelador.
O ingresso do espírito na dimensão física faz
com que sua deficiência, desabrochando no
corpo somático, se torne menos intensa e
com o decorrer das seguintes encarnações
desague todas as suas imperfeições
perispíriticas na vestimenta corporal.
Portanto, de imediato, evidencia-se a
importância da vida humana para o espírito
se devencilhar dos grilhões que o levaram à
chamada “prisão eterna”, que, na realidade,
ensinou Jesus ser mesmo transitória mas
onde se deveria “pagar o último ceitil” (Mt.
5:26), para ser libertado das grades do
sofrimento.
É necessário patentear que o “amor cobre
multidão de erros” (1 Pe. 4:8); portanto,
sair do presídio moral, onde se encontra a
consciência do espírito devedor, relaciona-
se a entrar em contato na matéria com os
adversários de antanho, procurando uma
reconciliação final.
A gemealidade imperfeita é conseqüência
de tenaz adversidade em diversas
existências, quando os inimigos reencarnam
unificados na matéria (gêmeos acolados), já
que se encontravam jungidos pelo ódio.
Através do amor devotado a outrem, onde
a caridade é a tônica das atitudes, vendo-
se o próximo como a si mesmo, o espírito
tem também a oportunidade de reconciliar-
se consigo mesmo, harmonizando-se seu
perispírito, através das ações boas que
pratica. Neste caso, o sofrimento deixa de
ser um acidente à evolução da criatura, já
que o amor desinteressado cobre a multidão
de erros do passado e a dor deixa de ser
compulsória para a libertação espiritual do Ser.
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Conhecer o Evangelho e praticar os
ensinamentos do Cristo é a solução, o
remédio salutar para as desarmonias
vincadas no corpo espiritual. Então, o
sofrimento compulsório será extinguido ou
atenuado de acordo com a intensidade e
sinceridade dos atos de amor para com os
semelhantes, como também concordante
com o remorso veemente que carrega
dentro de si.
Assim fazendo, a dor deixa de ser
obrigatória para o desprendimento das
imperfeições, gravadas pelo próprio espírito
em sua vestimenta fluídica. Libertar-se das
algemas do remorso, através do amor,
seria o verdadeiro caminho do resgate;
infelizmente, o homem ainda não
apreendeu as lições sábias do Cristo e
permanece criando o mal, nele se
alimentando e nele terá que se libertar,
através da reencarnação, em corpos
malformados, “em tribulações compatíveis
com os débitos que assumiram”.

No momento em que o mundo científico,
principalmente a Biologia, entender e
assimilar a presença de um substrato
energético inteligente, gerando a vida física
e renascendo na tela somática todas as
vezes que se fizer necessária, Jesus
reinará de verdade nos corações dos
homens, já que a ciência e a religião
estarão unidas, uma completando a outra,
revelando-nos que há uma finalidade maior
na vida e que a felicidade em potencial
dentro de nós será conquistada gradativamente
através do amor ou da dor.
A responsabilidade será inerente à criatura,
que compreenderá que seu infortúnio atual
tem uma causa desarmônica no passado e
a felicidade futura dependerá da sua
conduta atual.
Jesus disse:
“Conhecereis a verdade e ela vos
libertará”. (Jo. 8:32)

FONTE: Nunes, Américo Domingos“AQUEDADOS VÉUS”, Ed. CELD

Mensagens

“O apóstolo Paulo reconhece que, às vezes, atravessamos
grandes ou pequenos períodos de inibições e provações,
pelo que nos recomenda: “enquanto temos tempo,
façamos o bem a todos”; contudo, mesmo nas
circunstâncias difíceis, urge endereçar aos outros o melhor
ao nosso alcance, porque segundo as leis da vida, aquilo
que o homem semeia, isso mesmo colherá”.

“Gentileza não é artigo de mercado. Onde a vida
te situe, aí colherás, todo dia, multiplas ocasiões
de fazer o bem”.

EMMANUEL
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Churchil,na última grande guerra, teve uma frase
que passou para a história: “Nunca tantos
deveram tanto a tão poucos”. Ele se referia ao
denodo e coragem dos aviadores da Real Força
Aérea Britânica que, defendendo a pátria,
tratavam a célebre batalha da Inglaterra, sustando
a fúria conventrizadora da então invencível
Lufwaffe alemã. Quem então comandava estes
heróicos “tão poucos” era o Lord Hugh Dowding,
Marechal do Ar, que desempenhou assim o papel
de Nelson na luta contra Napoleão.
Lord Dowding, no entanto, sofreu possivelmente
muito mais do que se possa imaginar diante
daqueles quadros verdadeiramente dantescos,
em que os seus melhores homens, jovens ainda
com uma vida cheia de promessas ou pais e
maridos afetuosos, deviam decolar, sem
qualquer certeza de volta. Foram justamente
estes que não mais voltaram, aqueles que
imprimiram na personalidade do festejado herói,
uma direção que ninguém imaginaria: voltou-se
para o Espiritismo e fez da sua propagação o
motivo da sua existência, ao invés de recolher os
louros em forma de incensação pessoal. Sua
esposa, Lady Dowding colocou-se ao seu lado
como capacitada conferencista espírita,
conseguindo arrastar para o Albert Hall milhares
de pessoas ávidas de ouvi-la.
Lord Dowding começou a receber mensagens
de soldados mortos que as enviavam,
principalmente, através da médium Mrs. Hill, filha
do Cel. Gascaigne, veterano de Khartoum. Lord
Dowding não engavetava tais comunicações do
Além. Lia-as em lugares públicos e a imprensa
noticiava, com respeito, em virtude da posição
que aquele homem ocupava no coração de
todos so ingleses. Assim, marinheiros, aviadores,
soldados, começaram a contar ao público o que
é que sentiram logo após o desencarne,
causando tremendo impacto, destes que fazem
o homem pensar. Um artilheiro, morto em
batalha, diz: “O ruído da batalha perturbou-me,
mas pouco depois, fiquei fresco como alface.
Não mais senti qualquer incômodo. Era-me
impossível acreditar que eu era o artilheiro, pois
via o corpo todo esburacado e não acreditava.
Tentei, em vão, arrastar o meu próprio corpo para
longe da peça...”.
Outro combatente atingido em cheio, confessa:
“Continuei lutando, não sabendo que tinha morrido,
mas as granadas escapavam das mãos... e tudo
tinha-me um sentido assim alucinatório.”
Certo aviador, abatido nos céus da França,
acrescenta: “Só dei por fé, quendo me ví de pé

ao lado do avião destruído e dentro dos
escombros o corpo de alguém. Quando fui
libertar aquele cadáver dos escombros retorcidos
verifiquei com horror que era eu próprio. eu havia
saído fora do meu corpo...”.
Este intimorato herói de uma civilização, passou
a assinar artigos de caráter espírita para órgãos
publicitários, além de prestigiar todas as
realizações neste sentido. O que levava a esta
atitude era a necessidade que tinha de enxugar
as lágrimas de tanta gente que perdera os seus
entes queridos na guerra, em que fora um dos
comandantes. Importava que o homem
conhecesse a realidade da outra vida, acerca da
qual ele não tinha absolutamente dúvida alguma
e talvez que, em se alargando a concepção do
homem, a consciência de eternidade e de
destinos comuns a todas as raças, talvez que
nunca mais se ferissem batalhas como aquelas
apocalípticas de que participara e que marcara
profundamente, o seu espírito.
Sir Arthur Conan Doyle, o celebrado autor de
Sherlock Holmes, além do mais médico, antes
de Dowding havia tomado a mesma decisão. Ele
tinha um paciente importante, o General
Drayson, professor do Colégio Naval de
Greenwich, que o convidou para um trabalho
mediúnico em sua casa. Desde aquele
momento, Conan Doyle voltou-se para o Além e
se pôs a espreita das suas vozes. Estudou com
afinco, observou tudo e leu o que ninguém
conseguiria fazer em toda a existência. Depois
de 20 anos de estudo e observação,
praticamente deixou a literatura e saiu pelo
mundo a propagar o “novo espiritualismo”, ou
seja, a doutrina espírita que afirma a
continuidade da existência, a evolução do ser a
possibilidade de intercomunicação entre os dois
planos. Legou à humanidade uma obra
momumental chamada “História do
Espiritismo”, além de um trabalho, quase que
confiteor, “A Nova Revelação”. A sua dedicação
ao Espiritismo lhe teria causado um prejuízo ou
queda nos seus rendimentos da ordem de
duzentas mil libras! A respeito de Conan Doyle,
disse Oliver Lodge: “Às vezes, penso que lhe
faltou a sagacidade da serpente, mas a
excelsitude a bondade que os motivaram foram
derramados sobre todos que tiveram a ventura
de ouví-lo”. Eis, pois um intimorato e na hora de
clamar, mesmo que seja no deserto ,os João
Baptistas deverão fazê-lo, mesmo que as suas
cabeças sejam oferecidas, numa salva de prata,
às temperamentais e caprichosas Salomés.
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OUTROS GRANDES CHAMADOS
Maurício de Maeterlink, que se imortalizou na
literatura mundial, principalmente com “L’oiseau
bleu”, conta que certa noite se encontrava na
Abadia de Saint Wandrille, onde costumava
passar o verão. Tirava, tranqüilo, baforadas do
seu cachimbo, ao tempo que uns hóspedes
recém-chegados, a pouca distância dele,
distraíram-se ruidosamente com uma pequena
mesa que se movia de um a outro lado, dentro de
um alfabeto, respondendo voluntariosa a
perguntas, na maioria fúteis, dos assistentes que
nada tinham a fazer.
O buliçoso grupo, solicitou a um espírito-
comunicante que se identificasse, ao que ele
respondeu:
- Sou um monge do século XVII.
- Onde você morreu?
- Faleci aqui mesmo, nesta Abadia, e fui
enterrado em 1693, na galeria oriental do
claustro.
A um só tempo, todos os presentes tiveram a
mesma idéia: muniram-se de candieiros e
dirigiram-se para a tal galeria oriental da qual
ninguém ali conhecia coisa alguma. “Ao cabo da
dita galeria - conta Maeterlink -se nos deparou
uma pedra funerária, em muito mau estado,
partida, na qual se podia decifrar a inscrição A. D.
1693”.
Prefaciando a obra de Maeterlink, a “A Morte”, o
grande e conhecido filósofo Cândido de
Figueiredo, pondera que aquele notável escritor
era criatura profundamente melancólica e
insubmissa. Foi em virtude de fatos assim, de
caráter afirmativo da sobrevivência, que se lhe
rasgou uma “nesga do céu azul e a crença e a
esperança que, antes não tinha ele nenhuma,
começaram a iluminar as suas excursões de
pensador”.
A linguagem que comove um homem, faz rir a
outro. Só é pueril o que não entendemos. A cada
alma, o Alto reserva um tipo diferente de toque
para tangê-la numa determinada direção, como o
instrumentista escolherá a baqueta para tocar a
bateria, e, o arco para fazer soar o delicado violino.
Conheci um menino cujo avô montavano e que
fora ufanoso “bersaglieri” e que, por isso, o tirava
da cama às quatro da manhã, com palavrões
próprios de um sargento instrutor. O menino,
assim, prontamente levantava e cumpria as suas
obrigações. Se porém, a sua carinhosa mãe se

encarregava de acordá-lo, com palavras ternas e
carinhosas, ele dormia mais ainda.
A Ruy Barbosa, cognominado Águia de Haia,
pelo fulgor da inteligência, sucedeu fato parecido
com o de Maeterlink. Estavam descansando
numa cidade balneária, Ruy, Atibaia Nogueira,
Baptista Pereira e outras pessoas. Ruy se
recolheu às tantas, aos seus aposentos,
enquanto que o grupo se pôs a fazer o inocente
jogo do copo. Neste tipo de ensaio mediúnico, o
copo é colocado no meio de um alfabeto e o
objeto se move, em rítmo desconcertante,
apontando letras que um dos assistentes anota
num papel. Era também no caso, uma maneira
de passar o tempo. Quem liderava a brincadeira
era nada menos que o insígne historiador
Baptista Pereira, genro de Ruy. Em dado
momento, porém, o copo começou a se mover
de modo especial, pousando em letras que
reunidas não expressavam nada em português!
Verificaram estupefatos que aquela comunicação
estava vazada no melhor inglês e ela se dirigia
particularmente a Ruy Barbosa. Passemos a
palavra a uma testemunha ocular, Ataliba
Nogueira: “Levantam-se e se dirigem ao quarto de
Ruy. Batem à porta; o Conselheiro de pijama
recebe a mensagem e fica emocionado,
exclamando: É o estilo dele, o estilo perfeito! E o
assunto? O mesmo sobre o qual conversamos em
nossa despedida de Haia. Trata-se de William
Stead - explica Ruy - o meu amigo e grande
jornalista inglês, cuja morte os periódicos noticiam
hoje, no afundamento do navio “Titanic”.
Mercê de pequenas rupturas no denso véu que
oculta o outro lado da vida, Maeterlink se
iluminava, conseguindo contemplar um pouquinho
do Mundo Maior e descobrir razões para a própria
vida, pois a sua mente, anteriormente, se debatia
nos enigmas, nos desconcertos aparentes dos
destinos e, nos entrechoques violentos entre as
próprias criaturas. Quando um homem recebe
um jato de luz, mesmo que enviado através de
um copo, ele não anda mais às apalpadelas e,
ao menos, sabe que algo se encontra a sua
frente para ser decifrado com maior agudeza
intelectual. Daí Maurício de Maeterlink
obtemperar: “O que antes de mais nada importa
é prepararmos nossa alma para o recebimento
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da nossa idéia, como os sacerdotes das antigas
religiões limpavam o topo dum monte para lá
receberem o fogo do céu.”
E Ruy? Como lhe teria vibrado aquela mensagem
em inglês, de um amigo morto? Pouco sabemos.
Apenas consta que ele possuia todas principais
obras de Metapsíquica e Espiritismo, com
anotações, a lápis, do seu próprio punho! Se
conseguira elevar os seus pensamentos em
novas mundividências, não os esparziu, levou-os
consigo para o Além-Túmulo.

***
Alfred Russel Wallace foi renomado naturalista, e
se destacou na história da ciência, co-
enunciando com Darwin as leis de seleção
natural. Os fatos insólitos, inexplicáveis
cientificamente, levaram-nos a enveredar pelos
ínvios caminhos da investigação psíquica, sem
nenhum temor de que isto pudesse abalar a sua
posição de um dos nomes mais respeitados da
Sociedade Real de Londres. Perseguindo os
fenômenos, comparando-os e colocando a sua
intuição a serviço da tarefa encetada, ele
escreveu uam obra chamada “On Miracles and
Modern Spiritualism”. Ele procurou conhecer
todas as formas de manifestações paranormais e
realizou sessões com todos os médiuns que
ficaram ao seu alcance. Teve a fortuna de
acompanhar o desenvolvimento mediúnico da
célebre Miss Nichols, mais tarde Mrs. Guppy,
com a qual fez trabalhos que levaram à plena
convicção da existência de um mundo espiritual.
Numa sessão com esta senhora, pode ouvir
delicada e enternecente música soando no
espaço, sem que por alí existisse qualquer
instrumento; uma senhora de nacionalidade
alemã se apresentou materializada, cantou
várias canções em língua estrangeira, enquanto
se fazia um fundo musical como se nascesse de
uma caixa de música encantada. Alfred Russel
Wallace viu e ouviu muita coisa para que desse
de ombros e enterrasse a cabeça como o
avestruz. Certa feita, flores foram transportadas
espiritualmente e depositadas na mesa da sua
própria casa; ali estavam em profusão,
anêmonas, tulipas, crisântemos, e samambaias
de todas as qualidades. A sua falecida mãe
anunciou que se fotografaria e o fez, sob o seu

controle, e este cientista ficou verdadeiramente
abismado, mesmo porque, tal chapa não se
identificava com as fotografias que possuia da
sua mãe. Wallace faz uma confissão que valia a
pena o mundo lêsse e pensasse no seu profundo
significado:
“Eu era - diz Wallace -  um materialista tão
convencido, que não admitia absolutamente a
existência espiritual, nem qualquer outro agente
do Universo além da força e da matéria. Os fatos,
entretanto, são coisas pertinazes. A minha
curiosidade foi primeiro excitada por alguns
fenômenos ligeiros, mas inexplicáveis, que se
produziram em família antiga; o desejo de saber,
o amor da verdade forçaram-me a prosseguir
nas pesquisas. Os fatos tornaram-se cada vez
mais certos, cada vez mais variados, cada vez
mais afastados de tudo quanto a ciência
moderna ensina e de todas as especulações da
filosofia dos nossos tempos e, afinal, venceram-
me. Eles me esforçaram a aceitá-los como fatos,
muito antes de eu admitir a sua explicação
espiritual - não havia nesse tempo em meu
cérebro lugar para esta concepção - Pouco a
pouco, um lugar se fez, não por opiniões pre-
concebidas ou teóricas, mas pela ação contínua
de fatos, dos quais ninguém se podia
desembarcar de outra maneira. O Espiritismo está
tão bem demonstrado quanto a lei da gravitação”.
Este, pois, foi um nome conspícuo da ciência que
passou por aqui, Viu, estudou sem sectarismo,
não temeu tisnar-se e, com todo o fabuloso peso
da sua autoridade científica, manifestou a sua
plena convicção da existência de um mundo
espiritual.
No entanto, são em maior número as criaturas
convocadas, mas que não se aproximam do
problema da sobrevivência da alma; passam ao
largo, receosos de se macularem. Outros, têm a
oportunidade de registrar uma experiência,
sabem-na verdadeira, mas guardam a
conviccção para si próprios. Como lastimava o
célebre Barão Karl Du Prel: “É uma vergonha
científica que exista ainda desconhecimento tão
profundo da questão mais importante para a
humanidade: a imortalidade”.
FONTE: Tamassia, Mario B; “OS MORTOS ACORDAM OS

VIVOS”, ed. Circulo de Claus.

PANORAMA
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KARDEC SUPERADO?
Um ponto que muito me intriga no
Espiritismo. Em nota à questão 191-a d’ O
LIVRO DOS ESPÍRITOS, Kardec afirma que
“De todos os globos que constituem o
nosso sistema planetário, segundo os
Espíritos, a Terra é um cujos habitantes são
menos adiantados, física e moralmente.
Marte lhe seria ainda inferior e Júpiter, muito
superior em todos os sentidos”. Mas
adiante, ele diz que “O volume e o
afastamento do Sol não tem nenhuma
relação necessária com o grau de
desenvolvimento dos mundos, pois parece
que Vênus está mais adiantado que a Terra,
e Saturno menos que Júpiter”. Ora, tudo
isso nos parece hoje uma grande fantasia,
pois a ciência acaba de constatar que, no
máximo, poderemos encontrar vida primitiva
(microscópica) nesses planetas. Ao que
tudo indica, somos o único planeta habitado
por vida inteligente, pelo menos, no Sistema
Solar. Não é hora de reformular Kardec?
Kardec adotou o pensamento filosófico-
científico e sobre ele formulou os princípios da
Doutrina. O que afirmou em sua obra estava de
acordo com os conhecimentos de seu tempo e
nem poderia ser de outro modo. Dentro dessa
abordagem não cabem verdades absolutas,
uma vez que a própria ciência está progredindo
constantemente e não pode dar a última palavra
em nada. Por isso mesmo, ele afirmou,no
primeiro capítulo de “A GÊNESE”, “O
Espiritismo, marchando com o progresso,
jamais será ultrapassado, porque, se novas
descobertas demonstrarem estar em erro sobre
certo ponto, ele se modificará sobre esse ponto;
se uma nova verdade se revelar, ele aceitará”.
Essa assertiva dá à Doutrina Espírita um caráter
dinâmico e científico, caracterizando-a  como
verdade progressiva, de conformidade com o
desenvolvimento intelectual da Humanidade.
Por isso, querer tomar todas as inúmeras
afirmações de Kardec ou dos Espíritos como
verdades absolutas e incontestáveis é, com
certeza, contraria frontalmente a um dos
princípios fundamentais do Espiritismo e querer
vê-lo como doutrina estagnada, à maneira das
religiões. O que devemos ressaltar na obra de
Kardec, por conseguinte, são os princípios
básicos da doutrina e as diretrizes filosóficas de

seu pensamento, que nos encaminham para
uma verdade cada vez mais ampla e profunda,
embora muito mais voltada para o aspecto
espiritual da vida. Ademais, prezado leitor, ao
fazer tal afirmação em relação à vida fora da
Terra, Kardec teve o cuidado de colocá-la no
rodapé da página, como mera observação e de
forma condicional, não ousando apresentá-la
como respostas definitivas dos Espíritos, o que
demosntra sua notável prudência e
discernimento. Quanto às pesquisas científicas,
que se desenrolaram nos dias atuais, não
podemos afirmar nada com extremada
convicção, mas o certo é que também não
podemos descartar a hipótese de haver vida
inteligente em algum desses planetas
mencionados, conquanto invisíveis aos nossos
olhos, conforme podemos ler na questão 186 de
O LIVRO DOS ESPÍRITOS. Por último,
queremos ressaltar que a obra de Kardec deve
ser respeitada na sua expressão original, não só
porque é o fundamento da Doutrina Espírita,
mas também pelo valor histórico de suas
formulações, antecipando para a humanidade
muitas verdades que só posteriormente vêm
sendo comprovadas.

LEGÍTIMA DEFESA E OBSESSÃO
“A lei natural não permitirá que um Espírito
inicie um processo obsessivo contra aquele
que tirou sua vida física em estado de
necessidade ou legítima defesa?” (Cristiano
Ricardo Alves - Vera Cruz - SP)
A questão é um pouco mais complexa. vamos
tentar explicar o que pode acontecer, através de
uma ilustração. Vamos dizer que João - para se
defender ou para salvar a própria vida - matou
Paulo, pois não lhe restou outra saída naquele
momento. Na verdade, numa outra situação,
João não cometeria esse assassinato de livre e
espontânea vontade, porque ele não é violento:
pelo contrário, é um espírito pacífico. Mas,
naquela determinada situação, mais por impulso
instintivo do que por vontade deliberada, ele
matou. Vamos dizer que Paulo - aquele que foi
morto - é um espírito vingativo - ou seja, violento,
tanto assim que ele tentou matar João.
Certamente, Paulo-desencarnado vai querer se
vingar de João-encarnado, porque, como
dissemos, Paulo é vingativo. Contudo, João -
que é um espírito pacífico e um homem bom -

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS
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mesmo tendo passado por essa complicada
situação - continuará tendo uma proteção
natural, tanto quanto a proteção de amigos
espirituais, simplesmente porque é uma pessoa
de bons sentimentos. Com certeza, ainda que
lamentando o ocorrido, ele não terá nem mesmo
sua consciência contra si próprio, pois não
matou por livre vontade (nem queria isso), mas
apenas defendeu sua vida. Por essa razão,
estará com a consciência tranqüila nesse ponto
e não terá o que temer. Suas condições mentais
- ou melhor, suas criações mentais, seguras e
positivas - lhe servirão de proteção que
dificultará a aproximação de Paulo e favorecerá
a atuação de seus benfeitores em seu favor.
Assim, Cristiano, o que torna uma pessoa
vulnerável à ação dos obsessores são suas
fraquezas ou defeitos morais. Na Lei Natural, o
semelhante atrai o semelhante. Desse modo, o
violento atrai o violento, o bom atrai o bom, o
honesto atrai o honesto, e assim por diante. É
uma questão de sintonia de sentimentos. Um
Espírito mal intencionado teria dificuldade de
atingir um homem de bem, porque encontraria
resistência num campo em que ele não
consegue atuar. Isso nos leva a concluir que, de
uma maneira geral, sempre estamos expostos
àqueles Espíritos que vibram em nossa mesma
faixa de pensamentos: eis porque podemos
oferecer brechas para os maus, se formos
maus, ou atrair Espíritos bons, se estivermos
seguindo um bom caminho.

CORAGEM DA MUDANÇA
A história do samaritano não é difícil
compreender, porque, em certas ocasiões,
agimos por impulso como, por exemplo,
quando precisamos socorrer alguém que
está em estado de necessidade. O difícil é
agir com amor em outras situações da vida.
Acredito no bem, mas tenho dificuldade de
ser bom sempre.
A parábola do samaritano, que Jesus contou, foi
apenas uma ilustração para nos dar uma idéia
do que é amar o próximo. Mas essa situação
pode ser transportada para todos os momentos
de nossa vida, porque, nem sempre praticar a
caridade significa socorrer alguém ferido. Às
vezes, é dar um apoio, prestar uma informação,
calar para não ofender, compreender quem nos
prejudica, ser cordial, manifestar espírito de
cooperação, e assim por diante. O samaritano

representa aquele que precisa ser ajudado de
alguma forma, mesmo que seja um
desconhecido, como acontece na parábola. A
prática do bem ainda não é uma atitude muito
comum em nosso planeta. Nossas condições
espirituais ainda nos prendem ao egoísmo ou à
indiferença em relação ao semelhante. Estamos
demasiado preocupados conosco mesmos e
muito pouco com os outros. Temos dificuldades
de amar, mesmo passados 2 mil anos, desde
que Jesus enfatizou esse ponto. Mas, se
quisermos realmente aprender a amar,
precisamos, primeiramente, nos predispor a
enfrentar a um grande obstáculo - um obstáculo
que está dentro de nós mesmos, o comodismo.
Qualquer mudança requer reação. Mudar é, no
fundo, contrariar uma situação que vem
mantendo há longo tempo. Precisamos
contrariar o comodismo, sair um pouco de nós
mesmos, buscar a vida na sua expressão mais
ampla. E, para fazer isso, precisamos estar
conscientes de que fazer o bem não é facil.
Basta começar a fazê-lo e vamos encontrar toda
sorte de dificuldade. Desse modo, se alguém
pensa que pode ser bom sem sacrifícios, está
totalmente enganado. Jesus ilustrou essa
situação quando comparou a porta estreita com
a porta larga, dizendo que a larga é a porta da
perdição. Assim, se você quer mudar, vai ter que
fazer coisas que, a princípio, não lhe agradam.
Fazer somente coisas agradáveis não muda
ninguém; é como passar somente por portas
abertas, sem necessidade de abrir nenhuma. A
mudança requer reação, e reação só existe
quando há situações desagradáveis a enfrentar.
Fazer o que todo mundo faz, ser o que todo
mundo é, seguir a rotina da vida sem fazer algo
especial, deixar-se levar pelos acontecimentos -
nada acrescenta ao mundo. Aqueles que
contribuíram para o bem da humanidade,
inclusive Jesus, fizeram o que outros não tinham
coragem de fazer.

NECESSIDADE DA REENCARNAÇÃO
“Se a nossa vida, aqui na Terra, é cheia de
dificuldades, se erramos mais do que
acertamos e portanto estamos contraindo
sempre mais dívidas, não seria melhor do
que o Espírito não reencarnasse e que
progredisse vivendo somente no mundo
espiritual”?
Neste caso, nós teríamos que modificar a Lei de
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Deus, certamente. A Doutrina Espírita nos
mostra que o progresso do Espírito depende da
reencarnação, ou seja, das vidas sucessivas
nos diferentes mundos. Não é difícil perceber a
racionalidade desse processo, observando
como se deu a evolução dos seres vivos na
Terra. Na obra EVOLUÇÃO EM DOIS
MUNDOS, de André Luiz, percebemos a beleza
desse caminhar evolutivo, que veio da ameba
ao homem, num trabalho construtivo e paciente
de bilhões de anos. Essa longa escalada de
progresso é qualquer coisa de extraordinário,
que vai mostrando como tudo, na natureza, se
realiza de uma forma perfeita e tranqüila. Tudo é
um trabalho e transformação. Tudo, que Deus
fez, é para transformação, nunca para a
estagnação. Se você quiser obter uma colheita
de feijão, terá que semear feijão. Porque temos
que colocar a sementinha no seio da terra,
cuidar dessa terra e da planta que surge depois,
para colher futuramente o fruto de nosso
trabalho? O mesmo acontece em relação ao
Espírito, quer precisa vir à Terra para passar por
transformações, sofrer as vicissitudes da vida,
conhecer experiências e lutas, sonhar e
estabelecer metas, aprender e ensinar, viver e
amar nas relações mais difíceis de convivência.
E assim como a sementinha do feijão,
despertada na sua intimidade pelas condições
do solo, germina e cresce, torna-se planta e
produz, o Espírito precisa vir à Terra para
estagiar e aprender na busca de seus gloriosos
destinos. O segredo da reencarnação está no
seguinte: cada um de nós faz-se a si mesmo.
Cada um constrói o seu próprio caminho, vive
suas próprias experiências, conquista seus
próprios méritos, sem se desvincular do esforço
coletivo para o bem da Humanidade. Isso
porque o que se busca é a perfeição e essa
perfeição será necessariamente uma conquista
individual, e ao mesmo tempo coletiva, no bojo
da qual encontra-se o que chamamos de
felicidade. Na natureza, nada é de graça, tudo é
conquista, o que significa dizer que tudo tem o
seu valor e o seu preço.

O BEM FORÇADO
“Para a lei de ação e reação existe mérito
para aquela pessoa que foi forçada por
alguém a praticar uma boa ação?”
O Espiritismo, como sempre, segue o princípio
da racionalidade ou do bom senso. O bem

verdadeiro e pleno é aquele que é praticado
pela livre vontade do agente, ou seja, é aquele
que é praticado sem segundas intenções. “Não
saiba a vossa esquerda o que faz a tua
direita” - disse Jesus. Portanto, esse é o bem
ideal, o bem pleno, o bem - vamos dizer assim -
perfeito. Logo, o bem completo é aquele que é
feito com o objetivo exclusivo de beneficiar a
pessoa que está sendo ajudada. Mas isso não
quer dizer que o bem, feito de um outro modo,
não tenha valor. Pode ter, pode não ter -
depende de cada caso e mesmo da dinâmica
de cada situação. Vamos dar um exemplo para
ficar mais clara a nossa posição. Atualmente,
dentro da lei de execução penal brasileira, existe
o serviço à comunidade que o condenado pode
ser compelido a prestar. Assim, pequenos
delitos ou crimes de menor gravidade, por
implicarem em sanções mais leves, dão
margem a que os juízes sentenciem o
condenado a prestar serviço à comunidade - a
uma instituição assistencial, por exemplo -
durante um determinado tempo, que é a
duração da pena. As penas convertidas em
serviço à comunidade têm um duplo objetivo.
Primeiro objetivo: a prestação do serviço em
si, que vai trazer algum benefício social, uma
forma do condenado ressarcir prejuízos
causados, devolvendo à sociedade o que dela
tirou. Segundo objetivo: o fato de dar ao
sentenciado a oportunidade de reabilitação,
intengrando-se numa atividade que vai ajudá-lo
a desenvolver sua capacidade de trabalho e
doação. É claro que, prestando tal serviço, é
possível, em certos casos, que ele venha a
incorporar novos valores à sua vida, tome gosto
no que faz, aprenda a ver a vida por outro
prisma e desenvolva a capacidade de doação
por uma causa nobre. Vendo desse ângulo,
podemos imaginar como um bem, inicialmente
forçado e aparentemente sem valor moral,
pode, às vezes, se transformar num bem
verdadeiro, autêntico, real. E, neste caso, a
pessoa do sentenciado reuniu méritos,
aprendendo a redirecionar sua vida para algo
realmente construtivo do ponto de vista social e
espiritual. Além do mais, precisamos considerar,
ainda, que toda pessoa, quando beneficiada por
alguém, acaba por reconhecer o bem recebido
e se torna moralmente devedora daquele que a
beneficiou. Portanto, há sempre algum mérito
em fazer o bem.
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O lar, na Terra, ainda é o ponto de
convergência do passado. Dentro dele
(...) recebemos todos os serviços que o
tempo nos impõe, habilitando-nos ao
título de cidadãos do mundo.

Emmanuel*

O ano de 1989. A região do Planeta é o
Leste Europeu. O problema sóciopolítico é
o colapso do comunismo e o fim do
império montado pela União Soviética.
Neste cenário, a tragédia humana mora
dentro dos corações de milhares de
crianças, filhas de romenos, russos,
poloneses...
Abandonadas pelos pais em orfanatos,
elas cresceram em meio a disputas por
uma mamadeira, jogadas dentro do berço
por uma babá descomprometida com a
educação emocional dos pequenos, ou
desviando-se dos projéteis não explodidos
de uma guerra sem nexo, caídos nas ruas
de cidades semidestruídas.
Quase dez anos passados deste fato
histórico, uma reportagem do The New
York Times Magazine, reproduzida pelo
Estado de São Paulo (14 de junho, 1998),
de autoria de Margaret Talbot, traz à tona
uma das mais impressionantes experiências
realizadas por pais americanos junto a
menores adotados no Leste Europeu,
principalmente na Romênia e na Rússia.
É o relato sobre os sofrimentos de mais de
18 mil crianças nascidas nessa região.
Elas enfrentaram os horrores não só das
guerras que nunca terminaram, mas
também da falta de recursos econômicos,
de vínculos afetivos reais e duradouros, de
pais que fizessem algo mais do que gerá-
las.

***
A mãe está sentada de braços cruzados,
com um sorriso educado e constrangido
no rosto. É um dia frio de fevereiro, em

uma clínica nos arredores de Denver. Ela,
dona-de-casa, fala sobre o filho adotado.
Ele foi trazido da Romênia quando tinha 4
anos, em junho de 1991. A mãe havia
morrido - disse aos pais americanos o
agente de adoção  daquele país - ou seu
pai era alcoólatra, quase cego. Quando o
pai biológico não os forçava a mendigar,
tentava vendê-los a algum estrangeiro; se
nada conseguia, deixava-os à mercê do
abandono e da negligência.
Quando o casal decidiu fazer a adoção,
estava consciente de que estaria
assumindo toda a história emocional de
um menino que, ainda que com um pouco
de vida, já era herdeiro de intensa vivência
de grandes perdas. Na verdade, os futuros
pais e mães não esperavam que as coisas
ficassem mais difíceis do que as imaginariam.
O garoto era desajeitado, sofria com terrores
noturnos, não suportava que sua mãe
adotiva o tocasse e demonstrava dificuldade
para criar laços afetivos duradouros.
Na contramão destas características, ele
revelou-se uma criança não violenta e com
capacidade para demonstrar ternura;
adorava, por exemplo, segurar bebês. Na
análise de tão grave quadro clínico, os
especialistas definiram o problema por que
passam essas crianças: desordem de
vínculo, ou a incapacidade relativa de
realizar vínculos afetivos, por graves
carências vividas na primeira infância.
Os teóricos do comportamento chegaram
a conclusões marcantes, com base não só
no sofrimento enfrentado por esses filhos
sem pais, mas igualmente por outros
milhões de crianças espalhadas pelo
mundo, em países ricos ou pobres, que
passaram pelas mesmas situações.
Nosso desiderato, neste artigo, é buscar
caminhos para uma compreensão dos
fatos citados sob o prisma do estudo
espírita. Algumas dessas análises já foram
feitas por Espíritos de elevada condição,

OS FILHOS DA GUERRA
Carlos Abranches

* As mensagens de Emmanuel e de Meimei estão no livro Luz
no Lar (Ed. FEB), nos capítulos 46 e 57, respectivamente.
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que traduziram, em seu textos, a
compreensão da vida sob a ótica do
Espiritismo. Façamos uma leitura
comparada, para notar que a Doutrina
Espírita sempre esteve sintonizada com o
seu tempo histórico (quanto não caminhou
à frente dele), restando ao homem
descobrir esse manancial de valores e
conceitos de grandeza incomensurável, à
sua disposição para a efetiva ascensão
espiritual.

***
Linda Mayes e Sally Provence,
professoras de desenvolvimento infantil na
Yale University, concluíram que “a
continuidade do cuidado afetivo dado por
uma pessoa ou um grupo origina o
desenvolvimento das relações amorosas
da criança”.
O psicanalista D. W. Wiinnicott escreveu
que “sem ter alguém dedicado
especificamente às suas necessidades, o
bebê não consegue estabelecer uma
relação eficiente com o mundo externo.
Sem alguém para dar-lhe gratificações
instintiva e satisfatória, o bebê não
consegue descobrir o seu próprio corpo
nem consegue desenvolver uma
personalidade integrada”.
Na mesma linha de análise, a psicóloga
Mary Ainsworth chamou de base segura a
presença de uma pessoa cujo amor seja
confiável e para quem uma criança pode
voltar-se em busca de seu reabastecimento
emocional. Paradoxalmente - entende a
psicóloga - “poder relaxar em relação à
sua dependência é o primeiro passo na
direção da independência”.
A convivência com crianças que, anos
depois de adotadas, ainda viviam como
que reagindo às experiências traumáticas
pelas quais passaram nos orfanatos,
reforçou argumentos defendidos por
aborgadens que analisam as relações de
afeto, como a Teoria do Vínculo, por
exemplo, desenvolvida por pesquisadores

como o psiquiatra inglês John Bolby e o
psicanalista francês René Spitz.
Em seus estudos, eles demonstraram o
impacto que crianças sofrem quando são
separadas de seus pais, por motivos
variados, como o abandono ou negligência,
a separação, a necessidade de sair em
busca de emprego e de deixar o filho aos
cuidados de uma babá ou em creches etc.
Umas das mães adotivas, Thais Tepper,
relatou, na reportagem, que se revoltou
quando descobriu, só depois da adoção,
os problemas de saúde de seu filho.
Decorrido um ano depois que o trouxeram
para casa, quando ele ainda não falava e
fugia dela sempre que podia, é que Thais
chegou à conclusão de que o amor é uma
experiência que, para alguns, precisa ser
aprendida. Foi aí que ela começou a
estudar a Teoria do Vínculo.
Thais afirma que “essas crianças não têm
apenas problemas psicológicos. Se você
não tem uma mãe que senta e lê para
você, vai acabar atrasado cognitivamente”.
Neste sentido, a privação de afeto acaba
não permitindo que uma criança não se
torne apta emocionalmente. Torna-se
marcante e decisivo o fato de o bebê não
ser alimentado quando precisa, não ouvir
uma pessoa quando está começando a
balbuciar, a fazer seus primeiros contatos
com o mundo.

***
O Espiritismo entende a adoção como
uma das mais belas vivências da alma na
Terra. Dar a uma criança a oportunidade
de viver em um lar estruturado, com
chances de crescer através de uma
convivência carinhosa com pais e irmãos,
é abrir caminhos novos e altamente
positivos para a redenção espiritual. É uma
das formas de resgatar, com base no
amor, antigos vínculos do passado e
substituir velhas matrizes de ódio e
vingança por novas bases de perdão,
ternura e companheirismo.
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Quando o “novo filho” é também um dos
filhos da guerra, não só das que utilizam
armas, mas igualmente das que se travam
nas favelas da miséria sócioeconômica de
qualquer cidade, os pais ganham valiosos
reforços em suas lutas particulares de
crescimento espiritual. Não só marcantes
conquistas no campo da afetividade são
realizadas, mas também novos amigos
espirituais se apresentam para partilhar
com a família suas lutas em busca da
ascese íntima: os inimigos do passado,
que não resistem à mudança de seus
devedores, e os benfeitores espirituais dos
“adotados”, que estão, por si, lutando para
a melhora definitiva de seus queridos do
coração.
Os laços com os rebentos de sangue e os
do coração passam a ser um só.
Emmanuel afirma que o filho, sendo a
materialização dos sonhos dos pais, é
também a obra deles na Terra. Daí, a
necessidade de recebê-lo como quem
encontra a oportunidade mais santa de
trabalho no mundo.
Reforçando a atitude de quem resolveu
acalentar nos braços os filhos de outras
mães como se fossem seus, a
recomendação do Espírito Meimei é de
notável beleza, quando relembra que,
se os nossos pequeninos trazem nas
feições a perfeição dos astros, somos
incenssatemente chamados a estender as
mãos compassivas aos enfermos que
chegam à Terra como lírios contundidos
pelo granizo do sofrimento.
Esses não são apenas os doentes do
corpo ou da mente, mas também aqueles
que se tornaram machucados da emoção,

por causa do abandono de pais inscientes
de suas responsabilidades.
Segundo Meimei*, “são aves cegas que
não conhecem o próprio ninho, pássaros
mutilados esmolando socorro em recantos
sombrios da floresta do mundo!...”
Como que enviando uma mensagem
amorosa aos corações dos pais
americanos, que estão vivendo a
experiência da adoção, ela escreve ainda
que esses outros “são nossos outros filhos
do coração, que volvem das existências
passadas, mendingando entendimento e
carinho, a fim de que se desfaçam dos
débitos contraídos consigo mesmos...”

***
Enquanto escrevemos estas páginas,
imaginamos o que o conhecimento da
realidade espiritual sob a lente do
Espiritismo poderia fazer, em termos de
renovação de ânimo e de coragem, no
íntimo de tantos pais desesperançados.
De imediato, chega-nos ao coração a
vontade de orar por eles, pedindo-lhes
que, por enquanto, não aguardem dos
filhos que vieram de um mundo familiar
dilacerado respostas imediatas de
reconhecimento emocional.
No desejo de confortá-los, repetimos as
expressões de Meimei*, quando afirma
que “cada vez que lhes ofertes a hora de
assistência ou a migalha de serviço, o leito
agasalhante ou a lata de leite, a peça de
roupa ou a carícia do talco, perceberás que
o júbilo do Bem Eterno te envolve a alma
no perfume da gratidão e na melodia da
bênção”.
FONTE: REFORMADOR, nº2109

Agora você pode pesquisar números anteriores 
de INFORMAÇÃO no site:

http://revistainformacao.anderung.com.br
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“No Mundo Espiritual, muita gente
vai se surpreender... Lá, não
seremos identificados pela
importância, ou melhor, pela nossa
suposta importância no mundo...
Os espíritos nem ligam para a
gente: estão ocupados, cuidando
da sua própria evolução... Se
pudermos acompanhá-los... Caso
contrário, vamos nos sentir
profundamente decepcionados.
Gente há que desencarna
imaginando que as portas do
Mundo Espiritual irão se
escancarar... Ledo engano!
Ninguém quer saber o que fomos,
o que possuíamos, que cargo
ocupávamos no mundo. O que
conta é a luz que cada um já tenha
conseguido fazer brilhar em si
mesmo. Esse negócio de ter sido
fulano de tal interessa à
consciência de quem foi e, na
maioria das vezes, se complicou...
Os espíritos são indiferentes a
essas coisas, quase frios aos
rótulos que supervalorizamos e ao
convencionalismo - coisas que nos
fazem supor o que não somos...”

***

“Várias vezes , visitei com
Emmanuel e  André Luiz, as
regiões do Umbral... Não vi por lá
uma criança sequer, mas pude
observar muitos pais que se
responsabilizaram pela queda dos
filhos - mais pais do que mães!...
Muitas mulheres são vítimas de
seus maridos, foram abandonadas
por eles, lutando sozinhas com a
educação dos filhos... É um caso
difícil. A reencarnação para muitos
espíritos é um processo doloroso.
Quando vemos pessoas
trabalhando com a criança,
sinceramente empenhadas na
educação, são espíritos que
reencarnam com a missão do
resgate... A gente costuma dizer
que se trata de espíritos
missionários - estão na missão de
quitar os débitos!... O Umbral é a
Erraticidade, mencionada por Allan
Kardec. Os espíritos sofredores,
errantes, que não conseguem
ascender às regiões superiores,
permanecem na expectativa de
um novo corpo... Há espírito que
reencarna de qualquer jeito: não dá
para escolher família, raça, sexo...”

As lições de Chico Xavier

(Extraído de “O EVANGELHO DE CHICO XAVIER”, de Carlos A. Baccelli, ed. DIDIDER)



Que postura devemos ter perante a
eutanásia? Estando o corpo físico
sendo mantido por instrumentos, o
espírito continua ligado a ele ou não?
Chico Xavier: Os profissionais e
responsaveis por pacientes que
consentem com a prática da eutanásia,
imbuídos de idéias materialistas,
desconhecem a realidade maior quanto
à imortalidade do espírito. A morte
voluntária é entendida como o fim de
todos os sofrimentos, mas trata-se de
considerável engano. A fuga de uma
situação difícil, como a enfermidade, não
resolverá as causas profundas, já que
estas se encontram em nossa
consciência. É necessário confiar, antes
de tudo, na Providência Divina, já que
tais situações consistem em valiosas
lições, em processos de depuração do
espírito. Os momentos difíceis serão
seguidos, mais tarde, por momentos
felizes. Deve-se lembrar também que a
ciência médica avança todos os dias e
que males, antes incuráveis, hoje tem
tratamento adequado, além disso, em
mais de uma ocasião já se verificaram
casos de cura em pacientes
desenganados pelos médicos. Quanto à
outra questão, respondemos que sim, os
aparelhos conseguem fazer com que o
espírito permaneça ligado a seu corpo
por meio de laços do espírito. Isso ocorre
porque eles conseguem superar, até
certo ponto, as descompensações e

desarmonias no fluxo vital do organismo,
causadas pela enfermidade.

O que a Doutrina Espírita fala sobre
o homossexualismo? Sobre a
masturbação?
Chico Xavier: A Doutrina Espírita vê o
sexo, de uma forma geral, como uma
forma de energia sublimada voltada para
a finalidade de assegurar a
reencarnação e a comunhão entre as
almas. O caso do homossexualismo é
examinado pelos desregramentos
mentais do espírito no campo da
sexualidade, que muitas vezes tem que
passar por muitas reencarnações até
que se discipline. Para esses, as
influências espirituais podem concorrer
para piora, ou melhora, do indivíduo
conforme sua vontade. É importante
lembrar que no campo da sexualidade
devem prevalecer os sentimentos
elevados, a pureza no relacionamento
entre as pessoas, ao invés da
sensualidade e do prazer desenfreados.
Devemos compreender que existem
muitas outras coisas boas além do sexo,
e que este deve ser disciplinado desse
modo; responde-se aí o aspecto
masturbação. Na medida que
conseguimos colocar os bons
sentimentos acima de tudo, a disciplinar
nossos desejos e a canalizar essas
energias para outros propósitos edificantes,
a sexualidade assumirá outro valor.

Chico e Emmanuel (O Aprendiz e o Mestre)

(Extraído de “PLANTÃO DE RESPOSTAS”, ed. CEU)
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