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Em “O EVANGELHO SEGUNDO O
ESPIRITISMO” cap. XI

“Os tempos estão próximos, digo-
o ainda, em que a fraternidade
reinará nesse globo; a lei do Cristo
é a que regerá os homens e só ela
será o freio e a esperança, e
conduzirá as almas às moradas
bem-aventuradas. Amai-vos, pois,
como os filhos de um mesmo pai;
não façais diferença entre outros
infelizes, porque é Deus quem
quer que todos sejam iguais;
portanto, não desprezeis a
ninguém; Deus permite que
grandes criminosos estejam entre
vós, a fim de que vos sirvam de
ensinamento. Logo, quando os
homens forem conduzidos às
verdadeiras leis de Deus, não
haverá mais necessidade desses
ensinamentos e todos os
Espíritos impuros e revoltados
serão dispersados nos mundos
inferiores, de acordo com as
suas tendências. Deveis àqueles
de quem falo o socorro de vossas
preces: é a verdadeira caridade.”
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“Tudo pode ser, agora, diante de ti,
aflição e convulsão; contudo, tranqüiliza
a vida em tôrno, quanto puderes, porque
a paz chegará pelas mãos de Deus”.

EMMANUEL
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Não são os problemas da vida em si que nos agravam a tensão
nervosa. São as questões-satélite que nascem de nossas
dificuldades para aceitá-los.

*
Quantas vezes, pervagamos na Terra, sofrendo emoções
desequilibradas, diante de companheiros queridos que não
desejam, por agora, o nosso modo de ser? E em quantas
outras nos atormentamos inutilmente, perante obstáculos
complexos que claramente não nos será possível liquidar em
apenas um dia?

*
Entretanto, observemos:
enfermidades aparecerão sempre no mundo, pedindo
tratamento e não inconformidade para as melhoras precisas;
entes amados em luta são telas de rotina, solicitando
entendimento e não atitudes condenatórias para alcançarem o
reequilíbrio;
erros nossos e faltas alheias fazem parte do nosso
aprendizado na escola da experiência, exigindo calma e não
censura para serem retificados;
tentações são inevitáveis, em todos os sentidos, nos climas de
atividades indispensáveis à nossa formação de resistência,
reclamando serenidade e não agitação para serem extintas.

*
Em todas as situações aflitivas, use a prece como sendo o
nosso melhor tranqüilizante no campo do espírito.
E quando problemas apareçam, não se deixe arrastar nas
labaredas da angústia.
Você pode ficar em paz.
Para isso, basta que você trabalhe e deixe Deus decidir.

ANDRÉ LUIZ
(psicografia F.C. Xavier)
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Voltando ao passado, quando ocorreu o
desastre que vitimou, aqui no Rio, D.
Aparecida Bittencourt, D. Esmeralda
recebeu carinhosa mensagem de Chico
Xavier, datada de 17-1-1951, cheia de
conforto e portadora de vida e paz:
“Minha bondosa amiga:
Deus nos proteja.
Não sei como começar esta carta, em face
do lutuoso acontecimento de ontem. Tenho
o meu coração infinitamente dolorido e, por
mais me esforce, a palavra não traduz o
que minhalma deseja dizer. Tenho
procurado, de vários modos, estabelecer
alguma ligação telefônica, de modo a ouvir-
lhe a voz, mas debalde...
A Cia. Telefônica dá sempre um atraso de
muitas horas, impedindo-me a comunicação
com a querida amiga. Não esmorecerei.
Continuarei tentando, até podermos
estabelecer algum intercâmbio.
Esperando que o meu pobre telegrama lhe
tenha chegado ás mãos, continuo rogando
a Jesus lhe fortaleça o dileracerado
coração de Mãe, ao lado do nosso
devotado Sr. Quito, a quem desejo
igualmente muita fortaleza, na hora difícil
que vamos atravessando. Na sexta-feira
última, quando tive a alegria de abraçar
pessoalmente o nosso Antônio, no instante
de nossas preces, vi Agar com o Dr.
Bezerra de Menezes. Ela não quis
escrever, apesar de haver pedido a ela
endereçar ao seu carinhoso coração
algumas palavras, alegando que só
escreveria se pudesse escrever muito, de
acordo com o desejo de seu coração,
tomando o Dr. Bezerra a dianteira e
endereçando ao Antônio uma pequena
página.
Agora sei que o nosso abnegado
missionário estava junto de Agar para
receber mais um coração sublime que
parte...
Elevemos nossos pensamentos ao Alto
para auxiliar aquela que, tão jovem, tanto
fez pela caridade, recebendo a chamada
divina, em serviço, quando justamente se

preparava ao trabalho do bem... Dolorosas
foram as circunstâncias em que a sua
ternura de Mãe a viu partir; entretanto,
minha amiga, nós sabemos que a justiça do
Céu nunca surge sem misericórdia.
Confiemos na Infinita Bondade. Temos a
eternidade à nossa frente, e a nossa fé
representa uma luz a guiar-nos. Aquela
Mãe Sublime que chorou aos pés da cruz
virá consolá-la... Ela sabe onde se ocultam
as lágrimas dos corações como o seu, que
tudo tem dado ao bem de todos, no
verdadeiro sacrifício, recebendo da Terra
os espinhos e as aflições em troca. Ao anjo
Tutelar da Humanidade envio minhas
preces, em nosso favor. Que Ela nos
abençõe.”
Na carta de 26-1-1951, após os saudares
de conforto, escrevia o médium:
“Não mais tive notícias diretas de Agar, isto
é, a presença dela, desde a noite de 19, em
que tive o conforto de ouvir a sua voz (dela,
Esmeralda) ao telefone. Ela (Agar)
compareceu à cabina e declarou-me que
desejava aproveitar a hora para dirigir-lhe
algumas palavras. Não me cabia modificar
o programa dela, e entreguei -me. Do que
ela conversou com a bondosa amiga, não
tenho a menor idéia. Lembro-me apenas
que me achava em conversação com Bibi
quando a nossa consoladora mensageira
me envolveu num abraço fraternal e nada
mais percebi, a não ser quando me achei
escutando a sua voz. Voltei a casa, depois
do telefonema, sob forte impressão,
sentindo-me, porém, contente por haver
servido de veículo à palavra de quem nos é
tão querida e, na ligeira oração com que
faço preceder o sono, vi-a distintamente ao
meu lado. Perguntei-lhe, então, sobre a
Dra. Aparecida (9), e ela me disse que o
acontecimento se filiava ao passado e que
era uma página escura a se converter em
claridade. Afirmou que fora informada, há
muito tempo, de semelhante prova, que
não foi possível ser modificada e, na manhã
do dia 16, dirigiu-se em companhia do Dr.
Bezerra para junto dela, encorajando-a e

COMUNICAÇÃO
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(9) Desencarnada por acidente, no Rio de Janeiro
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fortalecendo-a espiritualmente, e tentando
quanto lhe era possível pela oração, para
auxiliar a todos, guardando, ainda, a
esperança de que o acontecimento fosse
desviado, mas, igualmente em lágrimas, viu
a irmãzinha tombar sob a provação que se
tornara inevitável e inflexível. Havia ou há
alguma árvore no local do acontecimento
doloroso? Assim pergunto, porque Agar me
disse que ela, Dr. Bezerra e outros amigos
permaneceram ao lado de uma árvore,
onde puderam prestar socorro à abnegada
irmã que partiu, com a urgência precisa,
afirmando que a desencarnação foi
imediata, mas que a retirada espiritual só foi
realizada em seguida a algumas horas.
Disse-me que o choque foi tão grande que
ela não registrou os fenômenos de angústia
e do sofrimento, sendo imediatamente
anestesiada por recursos espirituais, com o
Dr. Bezerra de Menezes operando na
direção. Acrescentou que a irmã achava-se
recolhida em organização da esfera
próxima, para tratamento, mas ainda
incapaz de coordenar idéias sobre o
ocorrido, mantendo-se numa situação de
alheamento de tudo. Pedi a ela que eu
desejava ver Dindinha (10), e, com a
assistência de Emmanuel, sentindo-me em
desdobramento, seguindo a ambos, como
se estivesse correndo sem fazer esforço.
Chegamos a um lugar arborizado com
grande beleza, e penetramos em edifício
enorme, cheio de movimento, mas
silencioso. Agar abriu uma porta e
entramos. Num leito muito amplo e muito
branco estava uma jovem prostrada.
Alguma cousa me pungiu o coração e nada
pude falar. Fixei-a, em pranto, e só me
lembro que a fisionomia muito delicada
assemelhava-se bastante à do Antônio.
Lembrei-me da senhora, do Dr. Mena
Barreto, do Sr. Quito e de todos nós que
tanta dor experimentamos com o fato
inesperado, e minhas lágrimas se
desataram e, com isso, notei que
Emmanuel me arrebatou do aposento.
Então, de volta, porque eu indagava sobre

a causa de tamanho sofrimento, o nosso
benfeitor espiritual, que se mostrava muito
sereno, disse-me, paternal:
- Queres, então, saber?
Abracei-me a ele, como se eu fosse uma
criança, e declarei que sim.
Ele pousou as mãos de leve na minha
cabeça, como se a magnetizasse, e
exclamou:
- Observa alguma cousa.
Senti como se uma força diferente me
impulsonasse para cima, com um estalido
que não posso descrever, e vi-me numa
cidade enorme (11), de ruas sombrias, em
estranha noite. Vozes em algazarra me
chegaram aos ouvidos. Eu estava também
naquela cena em outro corpo e, com horror,
observava um povo desvairado a matar,
com ruído e gargalhadas, os próprios
irmãos. Incêndios aqui e ali mostravam
quadros terríveis que as badaladas dos
sinos no ar tornavam mais impressionantes
(12). De chofre, retomei uma lembrança que
estava dentro de mim e que até então me
parecia perdida. Lembrei-me e corri também
para os acontecimentos. Era a Noite de São
Bartolomeu, em Paris, em 1572...
Os gritos “massacrez! massacrez! O rei
deseja! massacrez” me enchiam os
ouvidos, e eu, em desespero, recordei
alguém que talvez já estivesse nas
sombras da morte e bati às portas de uma
casa nobre, rogando socorro, reconhecendo
aí muitas pessoas do nosso meio que se
acham encarnadas. Não consegui o
socorro almejado e pus-me a correr sem
destino, mas a pertubação era enorme. As
casas particulares eram invadidas por
turmas de pessoas truculentas, e mulheres
e crianças eram trazidas para morrer em
praça pública. Muitos meninos eram
atirados às águas do rio, depois de
passarem na ponta dos sabres de homens
embriagados. Muitas vítimas eram levadas
às correntes do Sena, ainda vivas, para ali,
encontrarem a morte. Por mais de uma vez,
vi homens e mulheres, em grupos, atirando
feridos à pata dos cavalos, os quais eram

COMUNICAÇÃO
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(10) Como era carinhosamente chamada a Dra.
Maria Aparecida Bittencourt Mena Barreto.

(11) Paris, século XVI
(12) Regressão da  memória, provocada
magnéticamente por Emmanuel.
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horrivelmente mutilados sob os carros que
passavam, de quando em quando, em
disparada. Depois de longa luta comigo
mesmo, não mais suportei a situação e
senti que a consciência de mim mesmo me
faltava... Foi quando tornei a mim, sob o
olhar calmo de Emmanuel que me disse:
- Aí se encontram as nascentes da
amargura de hoje. Bendigamos a dor que
refaz o equilíbrio e reconstrói o destino.
Depois de entreter com ele uma palestra
longa, retornei à vida habitual e, apesar de
ver que esta carta está inconveniente e
longa demais, julguei melhor relatar-lhe
tudo, enquanto o assunto de minha
experiência ainda está vivo na minha
imaginação...”
E para finalizar este depoimento feito por
alguém, dotado de sensibilidade mediúnica,
assistido por tão augusta entidade, leiamos
trechos da carta que D. Esmeralda
Bittencourt recebeu, datada de 7-2-1951:
“(...) Realmente, a visão da noite de 19 de
janeiro último me sensibilizou muito. Eu me
achava na condição de uma pessoa de
quinze anos e me lembro de haver corrido
à residência de amigos do meu círculo
familiar, e recordo-me que entrei por uma
residência senhorial a dentro e a encontrei
(13) visivelmente preocupada. Lancei-me
em seus braços, rogando socorro para
alguém, mas a bondosa amiga, ao lado de
pessoas muito importantes, afetuosamente
disse:”Pobre criança! é muito tarde!”
Tentei forçá-la a dar-me atenção, mas, não
consegui, porque havia muita gente ao seu
lado. Reparei que a bondosa amiga me
enviava a uma casa, que era alguma de
sua residência, em companhia de uma
pessoa de sua confiança, um homem alto,
com um chapéu largo, onde se destacava

uma cruz branca, que não pude observar
muito bem, porque chorava muito, e de
quem me afastei, fugindo pela via pública.
Sei que o nome “Nemours” foi pronunciado
várias vezes, como designando a sua
residência. Para falar francamente, recordei
que a estimada amiga me pareceu amiga
íntima da Rainha Catarina de Médicis e,
como ela também, de origem italiana,
desposando um alto dignitário da Corte
francesa de então...”
“Ainda não tornei a ver Agar, mas o Doutor
Bezerra de Menezes explicou-me que ela
tentou materializar-se aos olhos do Dr.
Mena Barreto, no Pronto-socorro (14), mas
não conseguiu senão solicitar-lhe a atenção
para a forma ectoplásmica, indefinida, com
que ele se surpreendeu”.
Com a permissão do Alto, o fato aqui
descrito com a minudência possível dá-nos
uma idéia do que foi a “Noite de São
Bartolomeu” e seu cortejo de horrores.
No plano das formas, vitoriou-se a Corte de
Carlos IX, mas, no plano espiritual, todos os
responsáveis pelo massacre dantesco
desciam à densidade espiritual, encontrando,
na sucessividade dos séculos, expiações e
provações inenarráveis, na urdidura das
circunstâncias humanas, sem falar no
sofrimento superlativamente grande nas
esferas invisíveis.
Mas, no dizer de Castro Alves, em “PARNASO
DE ALÉM-TÚMULO”, psicografado por
Chico Xavier, no poema “Marchemos!”,

“É a dor que através dos anos, 
Dos algozes, dos tiranos, 
Anjos puríssimos faz,
Transmutando os Neros rudes
Em arautos de virtudes,
Em mensageiros de paz.”

FONTE: Boechat, Newton; “O ESPINHO DA INSATISFAÇÃO”,

FEB

COMUNICAÇÃO
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(13) O “encontrei” refere-se a D. Esmeralda,
reencarnada como Duquesa de Nemours.
(14) Tal fato se deu aqui, no Rio.

Agora você pode pesquisar números anteriores 
de INFORMAÇÃO no site:

http://revistainformacao.anderung.com.br
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Existem pessoas, principalmente, os
nossos irmãos Evangélicos, que se
apoiam no livro Deuteronônio, de Moisés, e
referem-se que Moisés proibiu a evocação
dos Espíritos, a comunicação com os
mortos. Como conciliar a Doutrina Espírita,
a mediunidade, com a proibição de
Moisés? Nós não estaremosdesrespeitando
o Antigo Testamento?

Divaldo - Examinemos por partes. Moisés
proibiu a evocação. Se a proibiu é porque
acontece. Não se proíbe uma coisa que
não ocorre. Se a proibiu é porque dela se
abusou? Merece recordarmos que o
hebreu, saindo da escravidão, no Egito,
tornara-se um povo indolente. Depois de
quase 400 anos de cativeiro, havia perdido
os seus ideais. Moisés poderia ter feito a
travessia do deserto em algumas
semanas, em alguns poucos meses. No
entanto, demorou 40 anos. Alguns
estudiosos do Moisanismo dizem que ele
assim o fez, com o desejo de refundir a
raça, criar um povo mais forte,
aproveitando os jovens, infundindo-lhes
diretrizes austeras. Porque aqueles adultos
e muitos anciãos se haviam acostumado à
vida sedentária, à falta de responsabilidade
no cativeiro. Trabalhavam, evidentemente,
mas tinham garantidas a casa e a comida,
perdendo os ideais de luta, o sentido ético;
cultuavam Deus, o Deus único, mas
haviam perdido o senso de beleza e alguns
haviam aderido às manifestações dos
deuses, que então proliferavam no Egito.
Moisés teve necessidade de remodelar
esses ideais, e, como ocorressem
constantes e variadas comunicações
espirituais, ele procurou legislar em torno
da questão, estabelecendo uma proibição
inicial. Os espíritas não violamos a
recomendação de Moisés, no Deuteronômio.
Ele proibe a evocação dos Espíritos; nós
não os evocamos. No contexto da Doutrina
Espírita, Allan Kardec, em determinadas
circunstâncias, sob a direção do Espírito
Verdade, que era encarregado de toda a

obra da Codificação Espírita, evocou
determinadas personagens desencarnadas
para delas colher informações.

Como alguém pode saber se é dotado
de mediunidade?
DIVALDO: Pelas sensações que
experimenta. A mediunidade é uma
faculdade paranormal, e todos podemos
experimentar fenômenos que não são
comuns. Quando estes fenômenos
especiais transcedem ao habitual,
refletem características de mediunidade,
tais como percepção de presenças,
visões e audições psíquicas, que seriam
identificadas como alucinações por
psiquiatras desconhecedores da mediunidade.

Diz-se, no Espíritismo, que todos temos
mediunidade e medo disso. Porquê?
DIVALDO: Por ignorar o que é a
mediunidade, por um mecanismo de
defesa, através do qual o indivíduo,
embora cientificado das possibilidades
mediunicas, bloqueia as fontes daqueles
registros psíquicos para acomodar-se ao
imediatismo.

Divaldo, como um médium pode saber
se realmente tem compromissos
mediúnicos e que deveres lhe traz essa
mediunidade?
DIVALDO: Através de sua predisposição
para o bem. A mediunidade induz o
indivíduo a uma posição consciente
perante a vida, pautando-a na moral
equilibrada. Então ele passa a receber
intuições vigorosas que o impelem a
atitudes positivas em relação ao próximo.
Aparece, de início, como lampejo de um
ideal, como reminiscências de tarefas
interrompidas ou como uma verdadeira
impulsão para realizar determinados
compromissos a benefício da criatura
humana. À medida que mergulha no
mundo interior, desdobram-se-lhes as
possibilidades e os Espíritos o induzem a
executar tarefas que, aos poucos, lhe vão

SERVIÇO
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SÉRIE ENCONTROS COM DIVALDO FRANCO
1-MEDIUNIDADE (1a PARTE)
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sendo inspiradas e conduzidas.

Qual a diferença entre intuição e
inspiração nos campos anímico e
mediúnico?
DIVALDO: Eu tive a preocupação de
consultar antes o dicionário, bem como a
Enciclopédia Britânica traduzida ao
português para identificar a diferença entre
intuição e inspiração. Os lingüistas chegam
quase a dizer, que se trata da mesma coisa.
A intuição é a penetração fora da nossa
realidade objetiva. Essa intuição pode ser o
registro do próprio Espírito adentrando-se
no conhecimento como também uma
inspiração do seu Guia ou de algum
perturbador. “Intuição é o recebimento de
idéias de Espíritos desencarnados. Às
vezes é também o mesmo que
pressentimento” - conforme o DICIONÁRIO
DE PARAPSICOLOGIA, de João Teixeira
de Paula. A inspiração pode também ser
individual, pessoal, de natureza interna, o
indivíduo contempla algo e inspira-se,
emociona-se, eleva-se no seu nível de
consciência e atinge uma faixa diferente
daquela na qual transita. Allan Kardec
refere-se em O LIVRO DOS MÉDIUNS
que a inspiração é propiciada pelos
Espíritos que nos dão assistência. Na
história da paranormalidade humana,
recordemo-nos, por exemplo, de Voltaire,
um dos célebres pais da ENCICLOPÉDIA
e filósofo da Revolução Francesa. Ele
confessou que escreveu todo um canto do
Henriade, uma das suas obras poéticas,
enquanto dormia e sonhava. Portanto,
podemos constatar os dois instrumentos,
naquele estado de parcial liberação do
Espírito do corpo através do sono. Entrava
em contato com um mundo de belezas e,
inspirado por elas, escrevia parte do
poema, ou ainda, inspirado pelo seu Guia,
realizava o trabalho. A literatura também
fala sobre um grande escritor, imortal da
Academia Francesa de Letras, Daudet,
que se tornou célebre pelo livro Cartas do
meu moinho. Igualmente escreveu outra

obra intitulada Cartas a Júlia, mencionando
tê-lo feito, enquanto dormia e enquanto
sonhava. É célebre, na chamada Patristica
- a doutrina dos pais da igreja - a história de
São João Crisóstomo, que fez a primeira
interpretação teológica das epístolas
paulinas. Ele dizia-se inspirado pelo
apóstolo Paulo, e narra a tradição que,
oportunamente, um dos monges passando
por sua cela, pôde perceber pela fresta da
porta entreaberta o próprio apóstolo da
gentilidade dobrado sobre o escritor como
se falasse ao seu ouvido. Era uma obra de
intuição e de inspiração. Genericamente
poderíamos dizer que o indivíduo está
intuído por uma percepção de natureza
extra-física, pela captação de alguma
ocorrência, que na Parapsicologia é uma
pré-cognição-de conhecimento anterior.
Pode estar inspirado pela beleza interior ou
por uma Entidade já desencarnada. No
fenômeno mediúnico, não há diferença
expressiva, isto é, qual ocorre comigo
neste momento, que posso estar inspirado
e intuído.

Como distinguir a auto-hipnose, e não
deixarmo-nos ser envolvidos por ela, do
fenômeno autenticamente mediúnico?
DIVALDO: Pela evidência dos fatos. A
melhor maneira de se distinguir uma coisa
da outra é pelos seus resultados, pelos
efeitos morais e pela comprovação dos
fatos apresentados. O Espiritismo não
nega, diga-se, que ocorra algumas vezes a
auto-hipnose. O Espiritismo não nega os
fenômenos parapsicológicos. Merece que
o digamos: foi Allan Kardec, em 1861,
quando publicou “O LIVRO DOS MÉDIUNS”,
quem primeiro aventou a hipótese do
fenômeno chamado “anímico”, o fenômeno
da própria alma, em que o inconsciente - a
palavra era desconhecida na época - podia
atuar através do próprio sensitivo.
Posteriormente, quando, em 1889, o
frânces Pierre Janet apresentou o seu,
hoje célebre livro “L’AUTOMATISME
PSYCHOLOGIQUE”, resultado das
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observações feitas na Universidade de
Paris, ao lado de Charcot, dizendo que os
fenômenos mediúnicos eram decorrência
do subconsciente, Allan Kardec já havia
abordado essa questão, esclarecendo que
há fenômenos com origem no próprio
homem, mas há, indiscutivelmente,
fenômenos que são realizados por
interferência dos Espíritos. Ainda no ano
de 1890, apareceu um livro que se tornou
célebre: são as acusações apresentadas
pelo Barão Von Hartman, em uma obra
chamada “O Espiritismo”, contra as
comunicações espirituais. O célebre
medico russo Alexander Aksakoff, depois
de haver feito pesquisas por largos anos,
no organismo da mediunidade, apresentou
a defesa do fenômeno mediúnico nesta
obra clássica “ESPIRITISMO E ANIMISMO”
em que ele documenta fenômenos
anímicos, sem nenhuma explicação dúbia,
e fenômenos outros, dentro de um
mecanismo próprio, que são os fenômenos
espíritas, portanto, mediúnicos. A melhor
maneira de distinguir o fenômeno de auto-
hipnose, ou anímico, do fenômeno de
telepatia dos Espíritos, é através do
estudo e da qualidade do próprio
fenômeno”. 

Geralmente, nos trabalhos práticos
mediúnicos, o médium adota uma atitude
passiva, como se só pudesse entrar em
estado de transe se um Espírito vier
acioná-lo. O desenvolvimento do poder
anímico, tornando o médium agente no
trabalho e não paciente, melhoraria a
qualidade da comunicação?
DIVALDO: Sem dúvida. Quando
adquirimos a técnica da concentração, e
liberamos os nossos conteúdos
conscientes, tornando a nossa mente, como

diz a tradição, o espelho no qual refletimos a
imagem do mundo espiritual, a comunicação
torna-se muito mais fácil; quando nos
deixamos levar, às vezes, sem nenhuma
preparação, pela influência dos Espíritos
para entrarmos em transe, o fenômeno,
além de mais difícil, torna-se mais
desgastante. Por esta, como por outras
razões, a educação da mediunidade é
relevante.Costuma-se chamar desenvolvimento
mediúnico, o que não me parece adequado,
porque ninguém desenvolve a faculdade
dando-lhe elasticidade, mas educar-lhe o
potencial, dar-lhe mais qualidade, melhorar-
lhe o conteúdo, isto sim. A educação do
sensitivo é fundamental para o bom
rendimento do fenômeno mediúnico. Quantas
vezes vamos ao trabalho mediúnico com a
mente atormentada, e quando alguém
propõe: vamos orar, começamos a repetir
palavras memorizadas, e com muita pressa
para acabar logo, porque a função da
prece, para muita gente, não é entrar em
contato com Deus, mas uma forma de
pagar-lhe o imposto de renda espiritual e
ficar livre. Faz-se com rapidez e diz-se: que
assim seja, pelos demais repetidos, sem
nenhuma consideração pelo conteúdo da
oração. Ao invés, deveria ser um estado de
emoção, rico de vibrações saturadas de
amor e de paz. Orar, vem do verbete latino
os, oris, que significa boca. Orar é abrir a
boca da alma, para esvaziar-se do ego e
plenificar-se de Deus. As palavras utilizadas
são apenas uma proposta para nos motivar
ao ato de orar. Allan Kardec, no último
capítulo de O EVANGELHO SEGUNDO O
ESPIRITISMO, oferece-nos algumas
sugestões que são modelos, mas não para
serem memorizadas, como  temos ouvido,
porque dessa forma perdem o conteúdo
emocional. (continua no próximo número)

ATENÇÃO: TODAS AS CITAÇÕES INSERIDAS NO BOX MENSAGENS

FORAM PSICOGRAFADAS PELO MÉDIUM F.C. XAVIER.
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Dentre os sublimes avanços da medicina,
na incessante busca de amenizar
sofrimentos físicos, de homens e até de
animais, um que tem se mostrado dos
mais vitoriosos é o que cuida dos
transplantes de órgãos. E, obviamente,
para que haja um transplante de órgão, há
que haver, precedendo-o, sua disponibilidade.
É aí que a doação insere-se no contexto.
No que diz respeito a embriões destinados
a transplantes, antecipamos aqui uma
visão espírita para quaisquer embriões:
jamais descartá-los!
O homem não cria células (espermatozóides
+ óvulo = embrião), apenas as manipula, e
são duas hipóteses em que eventualmente
a biogenética pode utilizá-las para fins
terapêuticos:
a) embriões estruturados laboratorialmente,
destinados aos processos de infertilidade
do casal (um ou os dois cônjuges). Os
subsistentes, pelo que hoje se observa,
cedo ou tarde, sofrerão descarte ou terão
destino a experiências na extração de
células-tronco para emprego em
transplante; e,
b) embriões clonados - quantos embriões-
clones se queiram, a partir de uma matriz,
para os mesmos fins do item anterior.
Num e noutro, o material restante terá que
ser descartado.
Vemos em O LIVRO DOS ESPÍRITOS
(Corpos Sem Alma):* nas questões 136-a
e 136-b, consta que podem existir corpos
sem alma, sendo apenas uma massa de
carne sem inteligência; *na questão 336,
consta que Deus proveria os casos em
que  um corpo que deve nascer não
encontrasse um Espírito para nele
reencarnar-se (embriões-clones?).
No outro capítulo, União da Alma e do
Corpo, questões 344 e 356-b, encontramos
segura orientação: * no momento da
concepção, o Espírito se une em definitivo

ao corpo, por laços ainda frágeis,
podendo haver mortes prematuras, tanto
pela imperfeição da matéria quanto,
principalmente, por tratar-se de prova,
tanto para ele quanto para os pais; * há
casos em que jamais houve um Espírito
destinado aos corpos, nada devendo se
cumprir neles (essa hipótese não autoriza
sequer reflexões tendentes a justificar
descarte de embriões, eis que é atribuição
da Espiritualidade realizar a junção
perispírito-embrião para a vida terrena do
Espírito, e essa informação jamais foi
passada a quem quer que seja na Terra).
Isto posto, todos embriões-matrizes ou
clonados - devem ser respeitados como
“vida em potencial”.

PREMISSAS ESPÍRITAS
De início, consideramos que a medicina
terrena é benção divina, acompanhada
de perto por Espíritos de elevada
caridade e competência, os quais, sob
orientação direta do Mestre Jesus, fazem
aportar no planeta Terra, no tempo certo,
benesses balsâmicas no trato das
doenças, propiciando a cura delas ou
alívio da dor que causam. Dessa forma,
os progressos da medicina têm aval
espiritual protetor. Disso não há o que
duvidar.
Os transplantes constituem uma sublime
benesse. Salvam vidas. Aliviam dores.
Deslizam sobre o fio da navalha, pois na
maioria dos casos lidam com a morte
(anunciada, para pacientes que de outra
forma morrerão a  prazo certo; ou já
acontecido, no caso dos doadores
voluntários ou eventualmente involuntários).
É justamente por isso que aos espíritas -
que bem conhecemos os desdobramentos
subseqüentes à morte do corpo físico - os
transplantes carreiam temores, quando não
verdadeiro pavor. Isso não deveria acontecer.

DOAÇÃO DE ORGÃOS E TRANSPLANTES
Eurípides Kühl
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TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E A
CODIFICAÇÃO
Com especificidade, na Codificação da
Doutrina dos Espíritos, não há menção
nem de doação de órgãos, nem de
transplantes deles. Contudo, sem forçar
uma apropriação ou um entendimento
favorável, permitimo-nos refletir sobre
três questões comentadas por Espíritos
evoluídos e registradas por Allan Kardec
em O LIVRO DOS ESPÍRTOS, as
quais, isoladas, não favorecem mesmo
eventual interligação. Contudo, essas
três questões, acopladas, permitem-nos
elucubrar que algo há sim, a respeito,
conquanto velado. Vejamo-las:
1) Questão 156: “Há casos em que há
sangue nas veias, mas não há vida”:
essa informação, promanada em 1857,
diz de situação que talvez possamos
configurar tanto como a morte
encefálica quanto a morte cerebral,
diagnósticos estes cuja precisão só
seria alcançada no crepúsculo do século
XX. Em tal estado, muito mais delicado
do que um coma, é de se supor que o
perispírito ou já está desligado ou em
avançado processo de desate do corpo
físico; numa ou noutra situação, a dor
física estará ausente de qualquer injúria
somática -  extirpação de um órgão, por
exemplo-, eis que o cérebro, então
inapelável e definitivamente “desativado”,
já não capta mais nenhuma mensagem
“de dor” emitida pelo sistema nervoso
central.
2) Questão 257: “Ensaio Teórico Sobre
Sensação nos Espíritos: o perispírito só
ouve e sente o que quer”; (aqui, quer
nos parecer que o ensinamento deixa a
descoberto que, uma vez desligado do
corpo físico, o perispírito, que é a sede
das sensações, tem plenas condições
de selecioná-las; sendo a doação de órgãos
um ato de amor, subentendendo-se que

o doador já trilha pelo desapego da
matéria, e nesse caso, não sofrerá
qualquer impressão negativa com a
retirada de algum órgão do seu - para ele
já inútil - traje carnal).
Há que se considerar,  ainda,o jamais
negado Amor do Pai a todos os seus
filhos; nesse caso, da morte recente, o
doador está com merecimento adicional,
fruto do seu desprendimento das coisas
da matéria (no caso, o corpo que o
abrigou e que agora se decomporá,
inexoravelmente).
3) Questão 723: “No  estágio da
humanidade, a carne alimenta a carne”.
Aqui, refletimos que, se a carne alimenta
a carne, nada objeta apropriarmos a
mesma idéia para dela extrair uma
ilação, mas com outro enfoque: da
mesma forma como a  carne alimenta a
carne, para o sustento da vida, um
órgão (em boas condições) substitui
outro (similar, mas danificado), para um
período de sobrevida. Deve-se considerar,
ainda, que qualquer que seja o tempo
dessa sobrevida (ou melhoria de vida),
decorrentes de um transplante, quem o
recebeu, um dia morrerá, e aí a Lei
Natural de Destruição - decomposição
dos despojos físicos - se cumprirá: a
parte transplantada terá o mesmo destino
da matriz, isto é, retorno à natureza.
Encontramos em O EVANGELHO
SEGUNDO O ESPÍRITISMO, Cap I, item
3: “O corpo não passa de um acessório
seu [do Espírito], de um invólucro, uma
veste [do Espírito], que ele deixa, quando
usada. [...] Por ocasião da morte,
despoja-se dele [do corpo físico]”.
Anexando outra assertiva espiritual, temos
Joanna de Angelis filosofando sobre o
corpo humano: “[...] Alto empréstimo
divino, é o instrumento da evolução
espiritual na Terra. [...] Por enquanto, serve
também de laboratório de experiências
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pelas quais os Construtores da Vida,
há milênios, vêm desenvolvendo
possibilidades superiores para culminarem
em conjunto ainda mais aprimorado e sadio”.
A palavra empréstimo deixa patente que
o homem, na verdade, não é dono do
corpo que utiliza na romagem terrena,
senão sim, é dele usufrutuário, ou se
quiserem, inquilino temporário; já o
servir de experiência laboratorial parece
sinalizar que o altruísmo das doações
de órgãos para transplantes intervivos,
aí tem assento.

REJEIÇÃO PSICOSSOMÁTICA
Sabemos nós, os espíritas, que cada
Ser humano tem todo um acervo de
realizações positivas e negativas ao
longo de inúmeras existências terrenas,
daí advindo a inexistência de patamares
espirituais semelhantes. Por isso
mesmo, sendo diferentes as vibrações
energéticas perispirituais do doador e do
receptor, o orgão a ser transplantado
não encontrará sintonia vibracional no
destino. Daí advém a rejeição orgânica,
que na verdade espelha diferença nos
complexos, quanto sutis sistemas vitais
de um e de outro, regulando o equilíbrio
nos interplanos - materiais e espirituais.
Nesse caso, somente com altruísmo da
parte do doador e com gratidão da parte
do receptor, acreditamos que essa
discrepância vibratória tenderá a ser
atenuada, sob supervisão de Espíritos
protetores, ocorrendo aquilo que o
Espírito André Luiz denomina de
“vibrações compensadas”. Nos
transplantes, configuramos como
equalização de fluídos, transitando nas
camadas mais profundas do psiquismo
do doador e do receptor.

D O A Ç Ã O  D E Ó R G Ã O S :
DESPRENDIMENTO MATERIAL

Somadas, as considerações acima
sinalizam que a doação de órgãos
pressupõe desprendimento dos bens
terrenos - especificamente do corpo
físico - dos quais o homem não passa
de usuário eventual. Assim, doar órgãos
é ato de amor, complementar aos que
tenham sido realizados na vida. Só trará
benefícios a quem o faça.
A Lei Divina de Ação e Reação, de ação
automática e permanentemente, muito
beneficiará o doador, além do que o
beneficiado (e seu Anjo Guardião), seus
parentes, amigos e a própria equipe
médica envolvida, estarão todos
direcionando a ele, doador, vibrações
positivas, em preces de gratidão. Para o
doador desencarnado isso é benção
incomparável.
Consideramos que o corpo físico inclui-
se no rol dos bens que o Criador coloca
à disposição da criatura humana no seu
roteiro existencial terreno, não haverá o
homem de se julgar detentor eterno
desse bem, mas apenas responsável
pela sua boa conservação, no período
de utilização. Concluída esta, pela
desencarnação, por que se preocupar
com o destino que lhe será dado? Se
nessa etapa terrena há a oportunidade
de uma última ação de amor ao
próximo, porque não investir nessa
poupança celestial?
Se no último minuto de um moribundo
pode ocorrer sua transformação moral
(O EVANGELHO SEGUNDO O
ESPIRITISMO, Cap 5, Item 28),
imagine-se que um receptor de órgão
passa a ter mais que “um minuto”, e sim
considerável sobrevida.
Pessoa alguma há que, após passar por
um transplante, continue a mesma. Dai,
a auto reforma.
NOTA: Obviamente, não doar órgãos é
um direito pleno de cada indivíduo. E
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jamais o não-doador poderá ser acusado
de egoísmo ou de falta de amor para com
seu próximo. Mas, verdade seja dita,
quem doa demonstra vivenciar louvável
posicionamento em estágio moral que só
benefícios espirituais hão de lhe ser
dispensados. O não-doador - e somente
ele - poderá responder à auto-pergunta: -
E se um dia eu precisar de um
transplante?

Conclusão
Passamos a palavra para o Professor
Doutor Raul Marino Jr., neurocirurgião e
professor titular de Neurocirurgia da
Divisão do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da USP.
Fazemos nossas, as palavras dele: “[...]
Heróis são difíceis de achar - doadores
vivos, doadores potenciais mantidos
vivos em UTIs em respiradores artificiais
e famíias esclarecidas que acabaram de
sofrer a tragédia da perda de um ente
querido.
É preciso uma alta dose de altruísmo,
solidariedade generosa, caridade cristã

para transferir a própria vida, por nossa
vontade, após nos despirmos das prisões
da carne, ou consentir que um parente
venha a compartilhar o dom da vida com
alguém da lista nacional [de pacientes
aguardando recepções de órgãos], após
um infortúnio.
[...] Os transplantes, ligados intimamente
que estão ao ato supremo das doações,
surgiram como que para testar nossas
virtudes de solidariedade humana, nosso
altruísmo, nossa generosidade, nossa
piedade, nossa compaixão, nossa
filantropia, nossa benevolência, nossa
bondade, nosso amor ao próximo, nosso
espírito humanitário, nossa indulgência,
nossa excelência moral, nossa grandeza
de alma, nossa misericórdia, nosso
espírito de socorro, amparo e auxílio e,
sobretudo, a virtude mais decantada nos
Evangelhos: o amor e a caridade”. (Folha
de S. Paulo, A3, “Opinião”, 15 de maio
de 2001).

FONTE: HARMONIA, nº121
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TSUNAMI, UM CONVITE À MEDITAÇÃO

Estranhas coisas acontecem às vezes
com a gente.
Dia 26 de outubro de 2004, concluí o
texto de uma entrevista para “A
Caridade”, orgão oficial da Congregação
Espírita Francisco de Paula, que o
publicou em dezembro. A primeira
pergunta colocada foi esta: “Dada a
situação de degradação moral por
que atravessa a Terra, o senhor
apostaria em uma limpeza do Planeta,
em futuro não muito distante? Em
caso positivo, de que forma?
Respondi que nem precisava apostar,
pois são muitas e dramáticas as
evidências de que já “estamos vivendo,
há algum tempo, o cenário descrito pelo
Cristo nas grandes advertências que
Mateus registrou no capítulo 24 de seu
Evangelho”.
Vamos rememorar, a seguir, alguns dos
versículos mais significativos:
“...não ficará pedra sobre pedra, que não
seja derrubada” (versículo 2);
“...haverá pestilências e fome e
terremotos em vários lugares” (7);
“...E todas essas coisas são o princípio
das dores” (8);
“...os que se acharem na Judéia fujam
para os montes” (16);
“...e o que se achar no telhado, não
desça para levar alguma coisa de sua
casa” (17);
“...e o que se achar no campo, não volte
para apanhar sua túnica” (18);
“...Ai das que estiverem grávidas e das
que estiverem criando seus filhos
naqueles dias” (19);
“...Orai para que vossa fuga não se dê
no inverno nem em dia de sábado” (20);
“...acontecerá então aflição tão grande
que, desde que o mundo existe até
agora, não houve nem haverá outra
semelhante” (21);
“...Se não se abreviassem aqueles dias,

não se salvaria ninguém, os dias, porém,
serão abreviados por causa dos
escolhidos” (22);
“...de dois que estivessem no campo, um
será tomado e outro será deixado” (40).
Acrescentei que, em 1938, Emmanuel já
nos prevenira que o planeta começaria a
reagir aos maus tratos.
A degradação não é apenas moral, de
vez que o paraíso terrestre que nos foi
entregue novinho em folha, há milênios
de milênios, vem sendo “sistematicamente
demolido pela agressão ao meio
ambiente físico e psíquico promovida por
generalizada insensibilidade, ganância e
egoísmo”.
Após outras considerações, concluía
esse módulo dizendo que “em situações
limite, a lei cósmica tem recursos para
dar o Basta!”.
Decorridos exatamente dois meses, em
26 de dezembro, às vesperas de
encerrar-se o quarto ano do Terceiro
Milênio, ocorreu a tragédia de cósmicas
proporções, que atingiu países asiáticos
e parte da África e levou a comunidade
humana a um estado de choque e
perplexidade.
Nada comparável existe na memória
documentada da civilização.
De um momento para outro, àguas como
que enlouquecidas, arrasaram uma
região paradisíaca privilegiada pelo
turismo internacional, do qual o povo
extraía renda suficiente para sobreviver
às agruras e incertezas dos tempos em
que vivemos.
O que ficou foram a dor, a destruição, a
morte e o caos, em escala nunca vista.
A mídia internacional fala de fúria dos
elementos, subitamente disparada por
um mecanismo de irresistível e
espantoso poder. Há quem mencione a
cólera divina. Não falta quem se ponha a
questionar a divindade pelo massacre

Hermínio C. Miranda
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generalizado, cujas proporções e
seqüelas ainda nem podemos, a esta
altura, avaliar em toda a sua extensão e
profundidade.
Não vejo, contudo, por trás disso, um
Deus enfurecido, de chibata e cutelo em
punho, a castigar suas criaturas e
demolir sua própria obra. Nem uma
natureza insensível e revoltada a vingar-
se dos maus tratos a que vem se
submetendo há séculos de abusos.
As leis cósmicas - e elas são divinas -
jamais são punitivas e sim educativas.
Não atacam num impulso momentâneo
de paixão, rancor ou destempero; pelo
contrário, elas são tolerantes e pacientes
ao nos concederem tempo e espaço
suficiente para repensar-nos como seres
humanos, abandonar a insensatez e
viver em paz com os demais seres vivos
e com o ambiente que nos cerca. Temos
de nos lembrar que o planeta é, também,
um ser vivo, um pensamento de Deus,
presente d’Ele a cada um e a todos nós,
criados como “individualizações do
princípio inteligente”. Dizem-nos, ainda,
nossos instrutores, que o efeito inteligente
provém de uma causa inteligente.
Não se quer dizer com isso que o
planeta “pensa”, mas é evidente que
reage aos estímulos e aos cuidados,
tanto quanto às agressões a que fica
exposto. As leis cósmicas são programadas
para restabelecer automaticamente o
equilíbrio ameaçado, o desvio epsódico.
Se assim não fosse , o Universo iria, de
crise em crise, até o caos final, de onde
teria vindo, segundo o sentido original do
termo grego (cháos).
Nada, pois, de fúria, cólera ou vingança
e nem mesmo impaciência, simplesmente
um dispositivo de correção, que opera,
não raivoso ou cegamente, mas sob
impulso causal de um comando
automático retificador (1).

Em outras palavras: estamos recebendo,
como civilização, uma resposta e ao
mesmo tempo, uma advertência. Nosso
futuro depende do que fizermos daqui
em diante, uma vez que não se pode
mudar o passado, apenas revisitar suas
lições para corrigir os erros cometidos.
Mesmo porque há outros “gatilhos”
cósmicos que a nossa incúria pode
destravar a qualquer momento.
Um exemplo basta, entre tantos outros:
a muito discutida e famosa falha
geológica de San Andreas, que sobe na
direção sul-norte, pelo território da
Califórnia, nos Estados Unidos, desde
San Diego, na fronteira mexicana, até
San Francisco, já uma vez destruída,
aliás, no terremoto de 1906. São cerca
de 1.300 quilômetros de extensão por 16
de profundidade. 
O tema figura em profecias e
especulações de teor nem sempre
confiável, mas, também, em pesquisas e
cogitações de respeitáveis especialistas
pelo mundo afora. A opinião dominante é
a de que existe ali uma enorme e
poderosa bomba relógio, equivalente a
uma rede articulada de artefatos
nucleares correspondentes a um
número incalculável de megatons, que, a
qualquer momento, poderá mudar o
perfil  geopolítico de uma vasta e
populosa região. Geólogos e estudiosos
em geral, acham mesmo que o
fenômeno já está “overdue”, ou seja,
atrasado, pois já era para ter acontecido.
Se podemos deter ou reverter esse
processo demolidor? Acho que sim, mas
nem preciso manifestar minha ignara
opinião. Recorro, em vez disso, a Chet
B. Snow, PhD (2), autor de Mass dreams
of future, que comentei em artigo
intitulado “Lembranças do futuro”, que a
Lachâtre lançou em separata, em 1995.
Acha o dr. Snow (“Lembranças do
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futuro”, página 36) que, em vez de
corrermos para áreas de segurança ou
buscar fuga “no alcool, nas drogas e em
outros tipos de  escapismo”, devemos
“elevar, em todo o planeta, o nível de
conscientização de nossa verdadeira
identidade imortal e espiritual”.
E conclui:
“A prece ou meditação individual e
coletiva, se praticadas com sinceridade e
diligência, são capazes de produzir
milagres. Isso tem sido provado ao longo
da História humana em época de crise. E
poderá produzi-lo novamente”.
Como eu dizia naquele artigo, “Não
estávamos acostumados, até bem
pouco tempo, a ler tais coisas em textos
pesquisados e produzidos por tantos PhD...”
O grande problema, dizia eu, para
concluir, está em “convencer bilhões de
seres pelo mundo afora, e logo, de que
são espíritos imortais e que uma
poderosa corrente de vibrações positivas
poderia, talvez ainda a tempo, produzir
uma inflexão no traçado que já desenhou
a alternativa da demolição reconstrutiva,
se me permitem o paradoxo”.

Enquanto sombrias reflexões como
estas nos povoam a mente e desafiam a
sensibilidade, oremos pelos milhões de
seres que perderam a vida ou passaram
a vagar angustiados pela desoladora
paisagem, em busca de si mesmos e de
cacos e farrapos com os quais possam
reconstruir alguma coisa - muito pouca -
do que lhes restou.

*
(1)Vejamos o que diz o “Aurélio”, no verbete caos:
“1. Hist. Filos. Nas mitologias e cosmogonias pré-
filosóficas, vazio obscuro e ilimitado que precede e
propicia a geração do mundo; abismo. 2. Grande
confusão ou desordem. 3 Fís. Comportamento
praticamente imprevisível exibido em sistemas
regidos por leis deterministas, e que se deve ao fato
de as equações não-lineares que regem a evolução
desses sistemas serem extremamente sensíveis a
variações, em suas condições iniciais; assim, uma
pequena alteração no valor de um parâmetro pode
gerar grandes mudanças no estado do sistema, à
medida que este tem uma evolução temporal. Caos
primordial: Cosm. Concepção de que ao princípio o
Universo pode ter sido altamente irregular e
heterogêneo.”
(2) Snow fez algumas progressões de memória com
Helen Wambach, também PhD em Psicologia, e
acabou engajado, com ela, no projeto do qual
resultou seu livro.

FONTE:SEI. nº1920 

Mensagens

“Se procuras o melhor, não desprezes a paciência de trabalhar
para que o melhor te encontre e ilumine. Em todo caminho,
sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição”.

EMMANUEL

“Onde a vida te situe, aí recolherás, todo dia, multiplas
ocasiões de fazer o bem. Nem sempre movimentarás bolsa
farta para mitigar a penúria alheia, mas sempre disporás da
frase confortadora, da oração providencial, da referência
generosa, do gesto amigo”.
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O PASSE
Fátima Guedes (Presidente Alves - SP)
pergunta o que vem a ser exatamente o
passe, se passe e  benzimento são a
mesma coisa, se qualquer pessoa pode
dar passe.
A palavra “passe” é utilizada no meio
espírita como sinônimo de passagem,
transmissão de fluidos ou energias, ainda
desconhecidos da ciência. Trata-se,
portanto, de um fenômeno natural. Não
existe nada sobrenatural no passe. Essa
concepção parte do princípio de que todos
nós seres humanos - e também os animais
e vegetais, assim como minerais - têm a
propriedade de liberar e receber energias
da natureza, que são necessárias para o
equilíbrio de cada corpo. Tudo na natureza
se encaminha para o equilíbrio: daí porque
o nosso corpo, quando doente, aciona
diversos mecanismos de auto-cura. A
enfermidade se caracteriza pelo
desequilíbrio ou desarticulação das forças
naturais no corpo e no Espírito. A
manipulação dessa ordem de fenômeno
depende, em grande parte, de nossas
atividades mentais, ou seja, de nosso
pensamento. Toda pessoa tem
capacidade de dar e receber esses
recursos fluídicos. Em algumas pessoas a
capacidade de liberar é maior que em
outras: são aquelas mais indicadas para
aplicar o passe. Mas, a primeira condição
para o passe é a boa intenção de que é
movida a pessoa que o aplica, para que a
sua ação mental realmente ajude o
necessitado. Por isso, o passe é sempre
acompanhado de uma prece mental, em
que o passista entrega-se de coração,
com humildade e fé em Deus, no firme
propósito de beneficiar o receptor.
Entretanto, em geral, o receptor também
tem uma participação ativa no passe, na
medida em que se coloca em condições
de receber. Para isso, a sua fé e o

recolhimento espiritual a que se entrega,
no momento do passe, são requisitos
indispensáveis. Um ponto importante, para
a eficácia do passe, é o fator preparação.
Quanto melhor preparado o passista,
quanto melhor preparado o paciente,
maior a probabilidade de o passe atingir
seu objetivo. Preparar significa dar
condições: para quem vai doar e
condições para quem vai receber. Quem
vai doar precisa estar consciente de suas
possibilidades e contar com a assistência
de bons Espíritos. Quem vai receber
precisa ter confiança no que vai receber e
contribuir com o pensamento em Deus.
Por isso a condição espiritual do ambiente
é fundamental. Isso explica porque, no
Centro, antes do passe se faz uma
explanação sobre o Evangelho. É que não
existe nada mais sublime no mundo do
que as recomendações de Jesus para que
nos amenos uns aos outros. Por isso
mesmo é importante que as pessoas, que
querem receber o passe, cheguem ao
Centro em tempo de ouvir e refletir sobre
os ensinamentos do Evangelho. Durante o
tempo em que se ocuparem com isso,
estarão emitindo pensamentos elevados,
estarão elevando seu padrão vibratório e,
portanto, colocando-se em sintonia com o
plano superior, para facilitar o acesso de
recursos espirituais de que mais
necessitam. Muitas vezes, quando as
pessoas estão ouvindo a explanação,
naquele momento, já estão recebendo o
passe, porque antecipam as condições
para que ele ocorra. O passe tem efeito
sobre o Espírito e sobre o corpo - mais
sobre o Espírito do que o corpo, uma vez
que, via de regra, esses recursos fluídicos
não são tão grosseiros a ponto de causar
alguma mudança visível e imediata no
tecido orgânico. Em geral, quando as
condições espirituais melhoram por efeito
do passe, o próprio corpo, na sua estrutura

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS
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funcional, passa a receber uma carga
energética positiva que pode beneficiar o
funcionamento dos orgãos comprometidos.
Por isso, em alguns casos, obtêm-se até
mesmo curas através do passe. Os
espíritas instituíram o passe como recurso
auxiliar de atendimento às pessoas que
procuram o Centro. Portanto, aplica-se o
passe em caso de doenças físicas e
distúrbios emocionais, causados pelos
mais variados tipos de problemas. Os
espíritas não tem a pretensão de resolver
tudo pelo passe. Por isso, o consideram
como recurso auxilar. A maior mudança
sempre será no interior de cada um, à
medida que se conscientiza de seu papel
e de suas responsabilidades perante as
situações que está vivendo. Fora do meio
espírita também se utiliza o passe, embora
com outros nomes. Jesus, ao aproximar-
se de um enfermo, estendia as mãos
sobre sua cabeça, pedia o amparo de
Deus e dava uma ordem ou sugestão
positiva para que acreditasse na cura.
Essa técnica é importante, porque tem por
objetivo reerguer o ânimo do paciente e
fazer com as suas energias latentes - até
então adormecidas - sejam despertadas
para mobilizar seus recursos espirituais.
Por essa razão, Jesus sempre dizia, “a tua
fé te curou”, ou seja, Jesus tinha
consciência de que a maior parte de toda
cura é sempre realizada pelo próprio
doente, até mesmo aquela cura viabilizada
pelos recursos da medicina.

OBSESSÃO EM FAMÍLIA
Zilda Domingues (SP) nos faz seguinte
pergunta: “É possível o espírito de um
pai obsedar seu filho, levando o filho a
ficar doente?”
Depende das relações que existiam entre
pais e filho, quando o pai era vivo. Na
verdade,a  obsessão nada mais é do que
o resultado de uma relação entre as
pessoas. Se a relação, que existe entre

duas pessoas, aqui nesta vida, é de afeto,
de carinho - quando ambos estão
encarnados - elas continuarão sendo de
afeto e de carinho. Mas, se essa relação é
de ódio e de conflito, é possível que
prossiga assim, quando um deles
desencarna. A desencarnação em si não
muda os indivíduos e, em geral, não muda
suas disposições e seus sentimentos. No
entanto, devemos ter muito cuidado para
não atribuirmos aos Espíritos as nossas
próprias falhas, fraquezas ou dificuldades,
apenas para justificar nossos erros e fugir
às responsabilidades de nossos atos. Em
geral, as relações familiares, principalmente
quando são relações de aproximação -
portanto, de afeto - elas continuam no
plano espiritual, mesmo que o familiar
desencarnado não esteja por perto. Os
espíritos têm a faculdade de nos perceber
de longe, eles podem receber nossos
pensamentos, podem perceber o que
sentimos por ele e, da mesma forma,
podem nos retribuir com seus sentimentos,
embora nem sempre demos conta disso.
Mas também pode acontecer que um
familiar desencarnado se aproxime de nós
- não para nos fazer mal - mas porque ele
está precisando de nossa companhia.
Muitas vezes, ele nos busca, pedindo a
nossa presença e o nosso apoio; mas,
como não está bem,  ele acaba nos passando
mal-estar, sensações desagradáveis.
Neste caso, ele não é um obsessor, mas
um Espírito necessitado de atendimento.
Devemos, portanto, diferenciar o obsessor
- que é um Espírito mal intencionado -
daquele que está apenas pedindo socorro
e, portanto, passando para nós sensações
de desconforto. Por tudo isso, a prece
pelos desencarnados tem muito mais
eficácia quando parte da própria família,
das pessoas que por eles têm verdadeira
afinidade. Não devemos descuidar disso,
mas podemos obter assistência e
orientação num Centro Espírita, que vai
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mostrar como lidar com a situação
especifica de cada caso.

OS MENDIGOS E REENCARNAÇÃO
Temos aqui uma questão muito
interessante que nos foi formulada
pessoalmente por uma leitora de
INFORMAÇÃO. Ela fez a seguinte
colocação: “Tenho visto pessoas, que
pedem esmola, e que são pessoas
doentes, incapacitadas para uma vida
normal. Mas tenho visto também
homens fortes, inteligentes, que ficam
mendigando de casa em casa,
morando na rua. Tenho visto poucas
mulheres que mendigam, a maioria é
homem. Por que isso? Há uma
explicação na reencarnação, sob o
ponto de vista espírita? É verdade que
eles já foram homens importantes e
agora estão rastejando a procura de
migalhas?”
É claro que deve haver uma explicação.
Talvez não haja uma situação mais
deprimente para o Ser humano como a de
chegar na condição de mendigo. É a
completa inutilidade, é a perda da
dignidade, do amor próprio, é a declaração
máxima da descrença na vida e na fuga de
toda e qualquer responsabilidade, a
começar do compromisso consigo mesmo.
Mas devemos considerar que o problema
é mais intrincado do que podemos
imaginar. Há muitos fatores que levam
uma pessoa a esse estado deplorável de
condição sub-humana. Seria ingenuidade
afirmar, no entanto, que todos os casos se
explicam simplesmente pela reencarnação.
Explicam-se, sim, pela lei de causa e
efeito, que é mais ampla. Nem todas as
situações que vivemos hoje decorrem de
causas em vidas passadas. Muitas delas -
e, provavelmente, a maioria delas,
decorrem de causas presentes, ou seja,

desta mesma existência. Assim, é possivel
que um problema criado em existência
passada, gerando profundos sentimentos
de culpa, venha ser a principal causa de
uma situação de completo desprezo pela
vida ou de fuga da realidade. Mas é
possível também que essa causa tenha
nascido de problemas atuais, que
envolvem traumas emocionais, desprezo
ou negligência. Há casos e casos. Há
situações completamente irreversíveis,
como as que se referem a pessoas
mentalmente deficientes, desajustadas ou
doentes, que exigiriam uma atuação mais
responsável, que a nossa sociedade
infelizmente ainda não conseguiu assumir.
Mas há casos de alcoolismo, de
desistência da vida que, na maioria das
vezes, decorrem de problemas de
relacionamento: carência de amor. Talvez
isso explicasse porque há mais homens
que mulheres na mendicância.
Afetivamente, os homens são mais
dependentes, mais orgulhosos também.
Guardam para si os problemas, não
querem dividi-los com outras pessoas e se
negam a pedir ajuda, suportando sozinhos
pesadas cargas aflitivas. Preferem
refugiar-se na bebida ou na ociosidade,
vitimados por forte depressão. Algumas
vezes, a situação de mendigo não é senão
um mecanismo de auto-punição de que
lançam mão, por se julgarem culpados ou
condenados à essa condição deplorável. É
certo que hoje, quando passamos por uma
grande crise social, o problema se
agiganta - alimentado por fatores externos,
como o desemprego, por exemplo; mas o
fenômeno da mendicância não é próprio
de países pobres; nos países ricos, até
mesmo onde há recursos, ele também
existe, razão pela qual o problema em
grande parte decorre da condição do
Espírito rebelde e inconformado.
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Ouvir um elogio, geralmente feito à queima-
roupa, por alguém que nos admire, embora
nos deixe meio sem jeito, com um sorriso
amarelo nos lábios, é algo muito gratificante.
Agrada ao nosso ego porque, no fundo
acaba como incensando a nossa vaidade
pessoal. E quem de nós não tem lá no
coração, bem escondida, uma pontinha de
vaidade pessoal, que se sente então
lisonjeada diante de uma referência
elogiosa? Tudo isso é muito natural, faz
parte da condição humana. Por isso mesmo
é que, uns mais, outros menos, todos
gostamos de ser elogiados.
Ao contrário, ouvir uma crítica, escutar uma
observação, atentar para o reparo construtivo
de alguém sinceramente interessado em
nosso progresso moral, bem, aí a coisa
muda de figura. Rapidamente amarramos a
cara! Torcemos o nariz! Achamos que o
interlocutor não nos entendeu direito. Não é
bem assim como ele está dizendo, não!
Perdão, mas ele exagerou. Quer dizer, nós
nos desculpamos com toda a presteza.
Como sabemos ser advogados de nossa
própria causa nessas horas! Tudo porque lá
no fundo do coração sentimos ferido o nosso
amor-próprio. O que também é natural, faz
parte da condição humana, é uma espécie
de mecanismo de defesa da personalidade.
Por saberem disto é que os nossos amigos,
de um modo geral, salvo raríssimas
exceções, evitam apontar os nossos erros.
Muitos têm medo de fazê-lo porque
poderiam até perder a nossa amizade caso
ousassem declarar isso ou aquilo a nosso
respeito, ainda que em reservado (como
mandam os ensinos cristãos) e estando
imbuídos dos melhores propósitos.
É também por igual motivo que não
suportamos os inimigos que não são
injuriosos ou maledicentes quando acabam
dizendo, de nós, certas verdades que não
aceitamos, não queremos que sejam ditas.
Verdades que não desejamos ouvir.
No entanto, como já dizia Montaigne, se nós
nos examinássemos de vez em quando, o

resultado seria a nossa maior perfeição.
Com efeito, muito mais do que o elogio
fraternal vale a crítica construtiva. Ela
equivale por uma oportuna advertência,
fazendo com que olhemos para dentro de
nós mesmos, no espelho da consciência,
desapaixonados. Com isso, podemos melhorar
o nosso comportamento nesse ou naquele
particular, desde que tenhamos humildade
bastante para ouvir o reparo e coragem para
empreender, sem complexo de inferioridade,
nem mania de perfeição ou laivos de
perfeccionismo, a corrigenda que se impõe!
Muitas e muitas vezes a desarmonia
conjugal pode ser perfeitamente sanada se
a criatura (tanto o homem como a mulher)
analisar-se a si mesma desapaixonadamente!
Se a criatura a si mesma se indagar se não
teria sido aquela desarmonia resultante de
sua intolerância, de sua omissão, de sua
frieza, de sua instabilidade emocional, numa
palavra, de seu egoísmo e de seu orgulho.
Indaguemos se não somos nós mesmos
que estaremos infernizando a vida de
nossos familiares, com as nossas manias
descabidas, com os nossos preconceitos
irracionais, com a nossa tirania absurda,
desejando mandar na vontade alheia!
A título de simples curiosidades apresento
aos leitores um teste. Será um teste para
todos nós. Para mim também. Não é
original. Quer dizer, não fui eu quem o
elaborou, não. Copiei-o nem mais sei de
onde, tantos livros já andei lendo nesta vida
pelo mundo. Dependendo das respostas
sinceras dadas a estas perguntas,
poderemos transformar os nossos lares num
pequeno paraíso, ainda que dentro das
limitações das coisas terrenas. Ei-lo pois:
I - PARA AS ESPOSAS
1º) A senhora se interessa pelo seu esposo?
Procura elogiá-lo? Procura estimulá-lo?
Realça sempre os seus pontos positivos?
2º) A senhora se interessa pelo trabalho
dele? Coopera com seus ideais? Ouve-o
com interesse? É admiradora de seus
trabalhos e qualidades?

UM TESTE PARA TODOS NÓS
Celso Martins
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3º) A senhora o acompanha em seus
divertimentos?
4º) Colabora com seus hábitos sadios?
5º) Coloca-o sempre para cima de todos,
inclusive dos filhos?
6º) Dá atenção às opiniões dele? Fá-lo
sempre respeitado no lar?
7º) Fala-lhe com meiguice e brandura?
Mantém-se livre para atendê-lo quando está
em casa? Recebe-o carinhosamente?
Demonstra-lhe o seu amor?
8º) Protege-o quando enfermo ou cansado?
Procura distraí-lo quando aborrecido? Tenta
acalmá-lo quando irritado?
9º) Elogia-o e trata dele com ternura diante
de seus parentes e familiares?
10º) Enfeita-se para ele e ao gosto dele?
11º) Evita queixas e reclamações? Evita
cenas de ciúmes e de desconfianças
infundadas? Jamais admite seja ele capaz
de traições?
12º) A senhora procura sempre ser alegre e
otimista? Não o deixa exposto a tentações?
Não lhe faz azedas críticas diretas? Vive se
queixando de falta de dinheiro?
13º) Evita falar-lhe quando está irritado?
Evita falar-lhe sempre de doenças, de
problemas aborrecidos, principalmente
quando ele chega da rua cansado?
II - PARA OS MARIDOS
1º) O senhor sabe, ou pelo menos procura,
ser cavalheiro e gentil, como seria com a
mais digna das mulheres? Ser galanteador e
cortês para com ela? É o senhor romântico,
como no início do namoro?
2º) O senhor admira-lhe as roupas e os
adornos? Elogia-lhes as qualidades físicas,
morais e espirituais?
3º) Procura chamá-la por palavras ternas?
Sabe ser carinhoso também em público?
Jamais a desautoriza? Jamais a  critica, dela
discordando diante de terceiros?
4º) O senhor se preocupa com as suas
aspirações e seus ideais?
5º) O senhor concede-lhe alguma
independência financeira?

6º) Aprecia a arrumação que ela dá ao lar?
O senhor é amigo de seus filhos? É amigo
de seus familiares? Preocupa-se com a
saúde de suas senhora?
7º) Seria capaz de demovê-la da prática
abortiva?
8º) Procura defendê-la e atendê-la em todas
as situações? Fá-la participante de suas
preocupações, de seus labores e idéias?
9º) O senhor procura fazê-la sua confidente?
Solicita-lhe sempre a opinião?
10º) Procura cultivar gostos comuns?
11º) Procura o amigo tornar-se digno da
admiração de sua companheira?
12º) Considera a mulher em pé de igualdade
com o homem?
13º) Ou vive infernizando a vida do lar por
causa de coisas miúdas, coisas de somenos
importância?
Talvez algum leitor já esteja a conjecturar
com seus botões:
- Ora, ora, tudo isso é muito romãntico, muito
poético, até utópico. Puro pieguismo de
Celso Martins. Nada disto tem razão de ser.
Na minha casa nada disto funciona.
Ouso discordar do caro leitor, ainda que não
queira trazê-lo para o meu ponto-de-vista.
Senão, vejamos mais ainda.
Na obra O EVANGELHO SEGUNDO O
ESPIRITISMO, de Kardec, encontramos
uma página sobre o homem no mundo; pois
bem, nessa mensagem aparece esta
orientação, que se ajusta ao nosso raciocínio:
“Não penseis, porém, que ao vos exortar
incessantemente à prece e à evocação
mental, queiramos levar-vos a viver uma
vida mística, que vos mantenha fora das leis
da sociedade em que estais condenados a
viver. Não. Vivei com os homens do vosso
tempo, como devem viver os homens:
sacrificai-vos às necessidades, e até mesmo
às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com
um sentimento de pureza que as possa
santificar”.

FONTE: Martins, Celso; “O SEXO E O AMOR EM NOSSAS
VIDAS”, ed. ABC do Interior.

Leia, Assine, Divulgue “INFORMAÇÃO”
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