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Em “O EVANGELHO SEGUNDO O
ESPIRITISMO” cap. XVII

“Aquele que pode ser, com razão,
qualificado de verdadeiro e sincero
espírita, está num grau superior de
adiantamento moral: o Espírito, que
domina mais completamente a
matéria, lhe dá a percepção mais
clara do futuro; os princípios da
doutrina fazem vibrar nele as fibras
que permanecem mudas nos
primeiros; numa palavra, ele é
tocado no coração; também é a sua
fé inabalável. Um é como músico
que se comove com certos acordes,
ao passo que o outro não houve
senão sons. Reconhece-se o
verdadeiro espírita pela sua
transformação moral, e pelos
esforços que faz para domar
suas más inclinações; enquanto
que um se compraz em seu
horizonte limitado, o outro, que
compreende alguma coisa de
melhor, se esforça para dele se
libertar e sempre o consegue
quando tem vontade firme”.
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“ O mundo em si é sempre um
parlatoreo de proporções gigantescas
onde as almas se encontram para
falar, combinando fazer... Raras, no
entanto, conversam para ajudar”...
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Não permita que o seu modo de falar se transforme em agressão.

Quando alguém nos solicite repetir nomes ou frases, atendamos a
isso, pacientemente, sem alterar a própria voz.

Ao falar, evite comentários ou imagens contrárias ao bem, longe de
qualquer interesse para quem ouve.

Desprimorar os outros é o mesmo que desprimorar-nos.

Trazer assuntos infelizes à conversação, lamentando ocorrências
que já se foram, significa requisitar a poeira ou o lodo de caminhos
já superados, complicando paisagens alheias.

Atacar alguém será destruir hoje o nosso provável benfeitor de
amanhã.

Diante de ofensas ou injúrias, coloque semelhantes pedras do
desequilíbrio na santa sexta do perdão, para que se desfaçam nas
fontes do esquecimento.

Abstenha-se de exagerar sintomas ou deficiências com os fracos e
com os doentes, por que isso viria fazê-los mais doentes e mais fracos.

Sem qualquer afetação ou bajulice, na base da esperança e da
bondade, não existe ninguém que não possa ajudar conversando.

Observe que do campo mental aos lábios temos um trajeto
claramente controlável para as nossas manifestações e, por isso
mesmo, tão-logo a idéia negativa nos alcance a cabeça, busquemos
arredá-la, de vez que um pensamento pode ser substituído, de
imediato, no silêncio do espírito, ao passo que palavra solta é sempre
um instrumento ativo em circulação.

Sempre que nos decidirmos a usar esse processo de imunização
muitos males e provações serão automaticamente afastados para a
sustentaçáo da paz em nós mesmos.

ANDRÉ LUIZ
(psicografia F. C. Xavier)

CONVERSA BREVE

VACINAS DA ALMA
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“Colônias espirituais com vida social
organizada, governadorias, ministérios,
problemas de alimentação, de sexo,
veículos de transportes, ruas e quarteirões,
fábricas de preparação de sucos, de
tecidos e artesanatos em geral, que dão
trabalho a mais de cem mil criaturas,
músicas, jardins, etc., são detalhes das
descrições da obra NOSSO LAR, elaborada
pelo espírito André Luiz, recebida pelo
médium Francisco Cândido Xavier, que
abriram um novo horizonte para os olhos
limitados da visão humana.
Estamos, afinal, nos tempos em que a
alegoria cede lugar à explicação direta.
Sabemos pelos ensinamentos espíritas
que a revelação não é abrupta, mas
progressiva e contínua, atendendo às
necessidades de tempo e de lugar.
Solicitamos, todavia, aos nossos
orientadores espirituais levantassem um
pouco, na medida do possível, o véu que
encobre diversos assuntos que nos
pareceram de interêsse comum a grande
parte da nossa comunidade, rogando
respostas às questões que seguem
relacionadas”. Na presente entrevista, os
diretores do ANUÁRIO ESPÍRITA do IDE,
em 1964, obtiveram respostas de André
Luiz pelo médium Waldo Vieira (perguntas
impar) e F.C. Xavier (perguntas par).
1 - Qual a quantidade aproximada, de
habitantes espirituais - em idade racional
- que se desenvolvem, presentemente,
nas circunvizinhanças da Terra?
ANDRÉ LUIZ: “Será lícito calcular a
população de criaturas desencarnadas em
idade racional, nos círculos de trabalho em
tôrno da Terra, para mais de vinte bilhões,
observando-se que alta percentagem ainda
se encontra nos estágios primários da
razão e sendo êsse número passível de
alterações constantes pelas correntes
migratórias de espíritos em trânsito nas
regiões do Planêta”.
2 - A quantidade de espíritos que vivem

nas diversas esferas do nosso Planêta
tende, atualmente, a aumentar ou a
diminuir?
ANDRÉ LUIZ: “Qual acontece na Crosta
Planetária, as esferas de trabalho e
evolução que rodeiam a Terra estão muito
longe de quaisquer perspectivas de
saturação, em matéria de povoamento”.

3 - Considerando-se que as criaturas
dos reinos vegetal e animal, dêste e de
outros planos, absorvem elementos de
economia planetária, pergunta-se: o
nosso planêta dispõe de recursos para a
manutenção e sustentação de uma
comunidade de número ilimitado de
indivíduos, ou a despensa celeste do
nosso domicílio cósmico se destina a
uma sociedade de proporções limitadas,
ainda que de dimensões desconhecidas?
ANDRÉ LUIZ: “Certo, nos limites do orbe
terreno, não é justo conceituar os
problemas da vida física fora do pêso e
medida, entretanto é preciso considerar
que as ciências aplicadas à técnica, à
indústria e à produção, nos vários domínios
da natureza, assegurarão confôrto e
sustento a bilhões de espíritos encarnados
na Terra, com os recursos existentes no
Planêta, por muitos e muito séculos ainda,
desde que o homem se disponha a
trabalhar”.

4 - Espíritos originários da Terra, têm
emigrado, nos últimos séculos, para
outros orbes?
ANDRÉ LUIZ: “Seja de modo coletivo ou
individual, em todos os tempos, espíritos
superiores têm saído da Terra, no rumo de
esferas enobrecidas, compatíveis com a
elevação que alcançarem. Quanto a
companheiros de evolução retardada,
principalmente os que se fizeram necessitados
de corretivo doloroso por delitos conscientemente
praticados, em muitos casos, sofrem temporária
segregação em planos regenerativos”.

COMUNICAÇÃO
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5 - Espíritos originários de outras
plagas costumam estagiar na Terra em
encarnações de exercício evolutivo?
ANDRÉ LUIZ: “Isso acontece com
freqüência, de vez que muitos espíritos
superiores se reencarnam no planêta
terrestre a fim de colaborarem na educação
da Humanidade e criaturas inferiores
costumam aí sofrer curtos ou longos períodos
de exílio das elevadas comunidades a que
pertencem, pela cultura e pelo sentimento,
porquanto, a queda moral de alguém tanto
se verifica na Terra quanto em outros
domicílios do Universo”.

6 - Considerando-se a enorme distância
geométrica existente entre dois ou mais
orbes de um sistema solar, ou entre dois
ou mais sistemas solares, pergunta-se:
a) os espíritos, em seu desenvolvimento
evolutivo, ligam-se, necessàriamente, a
determinados orbes? b) na imensidão
dos espaços que separam dois ou mais
corpos celestes vivem, também,
inteligências individuais?
ANDRÉ LUIZ: “a) Em seu desenvolvimento,
sim, qual acontece com a pessoa que em
determinada fase da experiência física se
vincula, transitóriamente, à certa raça ou
família.
b) Isso é perfeitamente compreensível;
basta lembrar as milhares de criaturas que
atendem aos interêsses de um país ou de
outro nas extensões do oceano”.

7 - Quais os processos de locomoção
utilizados na migrações interplanetárias,
considerando-se a possibilidade de
migrações de entidades de categoria até
mesmo criminosa, como parece ser o
caso dos imigrantes da Capela?
ANDRÉ LUIZ: “Êsses processos de
locomoção, no plano espiritual, são
numerosos. A técnica não se relaciona com
a moral. Os maiores criminosos do mundo
podem viajar num jato sem que isso ofenda
os preceitos científicos”.

8 - Onde começa o Umbral?
ANDRÉ LUIZ: “Arigor, o Umbral, expressando
região inferior da Espiritualidade, pelos
vínculos que possui com a ignorância e
com a delinqüência, começa em nós
mesmos”.

9 - Onde se situa “Nosso Lar”?
ANDRÉ LUIZ: “Não possuímos têrmos
terrestres para falar em tôrno da geografia
no plano espiritual, mas podemos informar
que as primeiras fundações da cidade de
“Nosso Lar” por espíritos pioneiros da
evolução brasileira, se verificaram no
espaço do território hoje conhecido como
sendo o Estado da Guanabara”.

SEXO
10 - Porque a disciplina sexual é
recomendada pelo Plano Espiritual
Cristão?
ANDRÉ LUIZ: “Claramente que a disciplina
sexual é recomendável em qualquer plano
da vida, para que a degradação não arruíne
os valôres do espírito”.

11 - Há alguma relação entre sexo e
mediunidade?
ANDRÉ LUIZ: “Tanto quanto a que existe
entre mediunidade e alimentação ou
mediunidade e trabalho, relações essas nas
quais se pede morigeração ou equilíbrio”.

12 - As funções reprodutoras do sexo se
destinam, sómente, à vida na Terra?
ANDRÉ LUIZ: “Em muitos outros orbes,
compreendendo-se, porém, que mundos
existem nos quais as funções reprodutoras
não são compreensíveis, porquanto, na
terminologia terrestre”.

13 - Espíritos sensuais mantêm atividades
de natureza sexual após a desencarnação?
ANDRÉ LUIZ: “Aos milhões, reclamando
educação dos recursos do sentimento e
das manifestações afetivas, como acontece,
nos caminhos da Humanidade”.

COMUNICAÇÃO
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14 - Os perispíritos das entidades
espirituais, que se localizam nas
vizinhanças da Terra, conservam o
órgão do aparelho sexual humano?
ANDRÉ LUIZ: “Sim, e por que não? O
órgão sexual é tão digno quanto o ôlho e
como não se deve atribuir ao ôlho os
horrores da guerra, o órgão sexual não
pode ser responsável pelo vício”.

15 - Os espíritos conservam, para sempre,
as condições de masculino e feminino?
ANDRÉ LUIZ: “Respondamos com os
orientadores espirituais de Allan Kardec
que na questão número 201, de “O LIVRO
DOS ESPÍRITOS” afirmaram, com
segurança, que o espírito, tanto se
reencarna no corpo de formação masculina
quanto no corpo de formação feminina”.

16 - Como explicar os homossexuais?
ANDRÉ LUIZ: “Devemos considerar que o
espírito se reencarna, em regime de
inversão sexual, como pode renascer em
condições transitórias de mutilação ou
cegueira. Isso não quer dizer que
homossexuais ou intersexos estejam
nessa posição, endereçados ao escândalo
e à viciação, como aleijados e cegos não se
encontram na inibição ou na sombra para
serem delinqüêntes. Compete-nos entender
que cada personalidade humana permanece
em determinada experiência, merecendo o
respeito geral no trabalho ou na provação
em que estagia, importando anotar, ainda,
que o conceito de normalidade e
anormalidade são relativos. Lembramo-nos
de que se a cegueira fôsse a condição da
maioria dos espíritos reencarnados na
Terra, o homem que pudesse enxergar
seria positivamente considerado minoria e
exceção”.

17 - Se vivemos tantas vêzes,
participando da formação de casais
freqüentemente diversos, como explicar
o ciúme?
ANDRÉ LUIZ: “O ciúme é característico de

nossa própria animalidade primitiva,
sombra que a educação dissipará”.

18 - O espírito desencarnado também
está sujeito a crises prolongadas de
ciúmes?
ANDRÉ LUIZ: “Como não? Adesencarnação
é um acidente no trabalho evolutivo, sem
constituir por si qualquer solução aos
problemas da alma”.

19 - Como explicar a paixão que, tantas
vezes, cega o indivíduo? (A paixão é,
somente, uma doença humana?)
ANDRÉ LUIZ: “Ainda aqui, animalidade em
nós é a explicação”.

20 - O adultério é, sempre, causa de
conflitos, quando da volta dos
cúmplices ao Plano Espiritual?
ANDRÉ LUIZ: “Sim”.

REENCARNAÇÃO
21 - A reencarnação é lei imperativa em
todos os orbes do Universo?
ANDRÉ LUIZ: “Mais razoável dizer que a
reencarnação é princípio universal,
compreendendo-se que existem esferas
sublimes nas quais a reencarnação, como
recurso educativo, já atingiu características
inabortáveis ao conhecimento humano
atual”.

22 - Se a medicina da Terra aumentar -
num futuro não muito distante - a média
da vida humana na crosta, do ponto de
vista educacional, uma única existência,
de 500 anos, por exemplo, bastaria para
libertar o espírito das necessidades da
escola terrena?
ANDRÉ LUIZ: “Cabe-nos aguardar o apoio
mais amplo da medicina à saúde humana,
com vista à longevidade, entretanto, em
matéria de libertação espiritual, o problema
se relaciona com a vontade acima do
tempo. Quando a pessoa se decide ao
burilamento próprio, com ânimo e decisão,
a existência física de cinqüenta anos vale

COMUNICAÇÃO
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muito mais que o tempo correspondente a
cinco séculos, sem orientação no
aprimoramento moral de si mesma”.

23 - É de se esperar que nos próximos
milênios, quando a Terra se tornar um
centro de solidariedade e de cultura, seja
dispensado o processo de reencarnação,
como elemento indispensável de
experiências e estudos?
ANDRÉ LUIZ: “Digamos, com mais
propriedade, que o espírito, alcançando a
sublimação, não mais se encontra sujeito
ao processo da reencarnação, por medida
educativa, conquanto prossiga livre para se
reencarnar, como, onde e quando deseje
em auxílio voluntário aos semelhantes”.

24 - A duração média de vida dos
encarnados racionais de outros orbes,
corresponde à terrena?
ANDRÉ LUIZ: “Não. Essas etapas de
tempo variam de mundo a mundo”.

25 - Tôdas as reencarnações, mesmo as
do indivíduos vinculados a condições
inferiores, são objeto de um
planejamento detalhado, por parte dos
administradores espirituais?
ANDRÉ LUIZ: “Há renascimentos quase
que automáticos, principalmente se a
criatura ainda permanece fronteiriça à
animalidade, entendendo-se que quanto
mais importante o encargo do espírito a
corporificar-se, junto da Humanidade, mais
dilatado e complexo o planejamento da
reencarnação”.

26 - As organizações espirituais que
pautam as suas atividades dentro de
programas alheios aos princípios
cristãos, também procedem a execução
de programas para a reencarnação de
tarefeiros determinados em suas
organizações?
ANDRÉ LUIZ: “Sim”.

27 - Reencarnações de espíritos de

ordem superior, presididas por espíritos
elevados, em meio inferior, estão
sujeitas a represálias da parte de
organizações espirituais interessadas
na ignorância humana?
ANDRÉ LUIZ: “Natural que assim seja.
Recordemos o próprio Jesus”.

28 - Se um espírito encarnado com
propósitos cristãos pode, pela má
conduta, transformar-se num instrumento
das trevas, é de se perguntar se um
espírito encarnado sob os vínculos de
organizações ainda não cristianizadas
no Espaço, pode, também, transformar-
se num instrumento ostensivo do
programa do bem?
ANDRÉ LUIZ: “Perfeitamente. Assim
ocorre porque o íntimo de cada um
prevalece sôbre o rótulo que caracterize a
pessoa no ambiente humano”.

ATUALIDADES
29 - Sabemos que outras civilizações
terrenas se desfizeram em épocas
remotas. Diante do perigo atual de uma
conflagração atômica, é de se
perguntar: estamos às portas da Nova
Jerusalém ou no comêço de um novo
fim?
ANDRÉ  LUIZ: “Na condição de espíritas-
cristãos encarnados e desencarnados,
pensemos no futuro da Humanidade em
têrmos de evolução, otimismo, confiança,
progresso. De tôdas as calamidades, a
civilização sempre surgiu em novos surtos
de fôrça para o burilamento geral, ao influxo
da Providência Divina, ainda mesmo
quando pareça o contrário”.

30 - Habitantes de outros orbes
conhecem a Humanidade terrena, sua
história, costumes, etc.?
ANDRÉ LUIZ: “Sim”.

31 - Diante dos progressos alcançados
pela ciência, conseguirá o homem
aportar a outros corpos de nosso

COMUNICAÇÃO
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sistema solar?
ANDRÉ LUIZ: “Ninguém pode traçar
fronteiras às conquistas da ciência
humana. Quanto mais dilatados o serviço e
a fraternidade, a educação e concórdia na
Terra, maiores as possibilidades do homem
nas conquistas do Espaço Cósmico”.

32 - Se a ciência humana se servir de
seus recursos, pondo em risco a
estabilidade do Planêta, é de se esperar
esteja a Humanidade da Terra sujeita a
uma intervenção direta da parte de
outros planetas?
ANDRÉ LUIZ: “Nossa confiança na
Sabedoria da Providência Divina deve ser
completa. Ainda mesmo que a Terra se
desintegrasse numa catástrofe de natureza
cósmica, Deus e a Vida não deixariam de
existir. Uma cidade arrasada num
cataclisma não significa a destruição de um
povo inteiro. Justo que, em nos
considerando coletivamente, temos feito

por merecer longas aflições e duras provas
na Terra, entretanto, diante da Infinita
Bondade, devemos afastar quaisquer
idéias sinistras da cabeça popular
carecedora de harmonia e esperança para
evoluir e servir. Amemo-nos uns aos outros.
Realizemos o melhor ao nosso alcance.
Convençamo-nos de que o bem vive para o
mal como a luz para a sombra. Edifiquemos
o mundo melhor, começando em nós
mesmos, e confiemos na palavra fiel do
Cristo que prometeu amparar-nos e
auxiliar-nos “até o fim dos séculos”. E assim
nos expremindo, não nos propomos afirmar
que, a pretexto de contar com Jesus,
podemos andar irresponsáveis ou
desatentos. Não. Forçoso trabalhar e
cumprir as obrigações que a vida nos trace,
a fim de sermos amparados e auxiliados
por êle, sejam quais forem as
circunstâncias”.

FONTE: ANUÁRIO ESPÍRITA 64, IDE.

COMUNICAÇÃO
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“Quem sabe o que deve fazer e não faz, deserta
dos deveres que lhe competem, caindo em
omissão lamentável, e, se intenta atrapalhar
quem procura fazer, certamente responderá com
dobradas obrigações pelo que não fizer”.

“Se desejamos recolher amor e paciência, nas
manifestações do próximo, saibamos distribuí-
los com todos aqueles que nos partilham a
marcha. Bondade forma bondade. Abnegação
gera abnegação”.

EMMANUEL
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SERVIÇO
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Você poderia nos esclarecer sobre a
relação entre a glândula epífise e
mediunidade?
DIVALDO: Na verdade, tudo se processa
no  corpo pineal, um cone de células
localizado acima da raiz do cérebro. Área
cerebral ainda incompreendida em sua
finalidade, a glândula pineal é a responsável
pelo sincronismo das mudanças rítmicas do
corpo, funcionando a partir de uma coleta
de dados realizada sobre a luz que
atravessa os olhos, regulando o
desenvolvimento sexual até os sete anos
de idade e, provavelmente, auxiliando a
pituitária no controle do ciclo reprodutivo.
Segundo informações dos espíritos, a
glândula epífise, localizada no corpo pineal,
é a sede filosófica de todos os fenômenos
mediúnicos. Desprezada pela ciência, que
afirma ser a epífise tão somente a veladora
do sexo, desintegrando-se a partir dos sete
anos de idade, a desintegração deve ser
entendida, segundo a teoria espírita, como
transubstanciação: a epífise passa a
controlar outros centros por meio do seu
potencial energético, tornando-se um
prisma de captação de energias
específicas, por meio das quais o espírito
encarnado libera idéias e pensamentos
transmitidos pelos mentores espirituais.
Utilizando-se uma linguagem esotérica, a
epífise seria o centro coronário das
informações e tradições ocultistas, a sede
da supraconsciência, do controle da
mediunidade, dos registros arcaicos e
divinos, sendo o centro emissor de energias
que dominam os demais órgãos do corpo
humano”. 

Como é que alguém pode sentir que há
outrem ao seu lado?
DIVALDO - Por uma série de percepções
de natureza extrafísica. A sensibilidade se
expressa através das emoções oriundas
nas glândulas do sistema simpático e
genericamente por percepções especiais.

Pequisadores modernos da Parapsicologia
chegaram até a cronometrar determinado
tipo de célula, de natureza foto-áudio-
perceptora capaz de registrar as emoções e
as vibrações do mundo parafísico. Então
através de específicas sensações, e
intuições percebe-se a presença dos seres
espirituais ao lado.

O médium sente o que está escrevendo
ou só se apercebe do que escreveu
depois de ler?
DIVALDO - No meu caso, não tenho a
menor noção do que escrevo. No entanto, o
fenômeno da mediunidade pode
manifestar-se em três estágios: perfeita
consciência (a mediunidade inspirativa),
semi-inconsciente (a mediunidade em
que o indivíduo toma parte), e a
sonambúlica, em que ele é inconsciente,
um médium automático. Quando estou
escrevendo por exemplo, somente me
inteiro do assunto posteriormente. Quando
se trata de um romance, eu tenho a
sensação psíquica de que estou a ver
cenas que se desenrolam pelo lápis; ao ler,
depois, o que escrevi, constato que aquilo
que eu via é exatamente o que eu
escrevera. Sendo que tenho uma visão
muito mais ampla do que o que foi grafado.

Uma indagação que fazemos apenas
para registrar a informação: quanto de
seu tempo, um médium seguro
totalmente entregue à Doutrina
permanece mediunizado no dia-a-dia?
DIVALDO - Embora não haja uma regra
geral, diríamos que um médium seguro
infatigável no trabalho da seara passaria
85% de seu tempo sob a influência
mediúnica de seus Espíritos Benfeitores.
“Nos restantes 15% é que os médiuns
seguros, às vezes, cometem suas gafes”.

Qual o tempo necessário entre a morte
do corpo e a comunicação do Espírito,

SÉRIE ENCONTROS COM DIVALDO FRANCO
1-MEDIUNIDADE (2a PARTE)
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através da mediunidade, com os que
aqui ficaram?
DIVALDO - Tem acontecido esse
fenômeno logo após o instante da
desencarnação. No livro “O CÉU E O
INFERNO”, de Allan Kardec, o mestre
lionês faz uma abordagem sobre a questão,
narrando fatos sobre pessoas que se
comunicaram poucos minutos depois da
morte. Outras ocorrências, no entanto,
somente sucedem após meses, anos e até
mesmo séculos. Tudo se encontra
relacionado com a capacidade de
desprendimento do Espírito em relação aos
seus despojos materiais, conforme seu
estado evolutivo. Não há prazo.

“Eu sou uma pessoa sem movimento.
tenho a vida presa a uma cadeira de
rodas; gostaria de movimentá-la em
comunicações com os Espíritos. Não
tenho mediunidade, como desenvolvê-
la?”
DIVALDO - A própria cadeira de rodas lhe
dará o ensejo de fazer o que chamaríamos
de mergulho para dentro de si mesma.
Você poderá utilizar-se da expiação
redentora e aprimorar as suas faculdades
psíquicas mediante profundas reflexões e
estudos sobre a dor. Poderá desprender-se,
relativa e parcialmente, e em estado de
transe locomover-se, porque só é paralítico
o corpo, não o Espírito. Poderá desenvolver
a mediunidade, educá-la através de
exercícios mentais, de uma boa
planificação moral e, principalmente, por
meio da vivência dos postulados do Cristo,
estudando o Espiritismo.

Quando há o fenômeno da
materialização, o Espírito que se
materializa volta a ser como era antes de
morrer?
DIVALDO - Exatamente como era. É nesse
processo que se dá a exteriorização mais
evidente do perispírito. Este pode ser
considerado, de acordo com os

parapsicólogos, o modelo gerador da
forma. Nasce com o Espírito. Durante o
fenômeno da materialização, o Espírito
absorve os fluídos do médium, o
ectoplasma se condensa e a Entidade se
apresenta como era quando na última ou
em encarnação anterior.

Divaldo, uma criança de seis anos pode
trabalhar mediunicamente?
DIVALDO - Não, não convém, mesmo
possuindo mediunidade. Uma criança,
nessa faixa etária, não dispõe dos recursos
defensivos, a fim de transitar com
segurança pelos meandros de uma
faculdade mediúnica. Sua personalidade
ainda se encontra em formação, inclusive, a
reencarnação não se completou totalmente.
É muito perigoso.

Como se pode testar quando é truque a
‘sessão do copo’?
DIVALDO - Através do estudo das
respostas fornecidas, que às vezes não
passam de trivialidades, de banalidades.
Quando, no entanto, nos dão respostas de
profundidade, nos afirmam coisas
desconhecidas do círculo e que podem ser
constatadas, tem-se a prova da
interferência de uma inteligência não
encarnada, ali presente, produzindo o
fenômeno.

Fale-nos, se possível, acerca dos
débitos do médium que vende sua
mediunidade.
DIVALDO - A tradição concebeu uma
palavra, “simonia”, como sendo a da venda
das coisas sagradas. Na mediunidade,
particularmente entre nós, na Terra do
Cruzeiro, seguindo a recomendação de dar
de graça o que de graça recebemos, o
exercício da mediunidade não pode ter
outra conotação senão a da gratuidade.
Convém consignar aqui que a venda de
recursos mediúnicos não se consuma
exclusivamente por dinheiro, porque se
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pode trocá-la por presentes, por
concessões, pelo envaidecimento e por
várias outras modalidades mais ou menos
sob disfarce. Nós, médiuns, devemos
acautelar-nos constantemente contra os
perigos da simonia indireta, inclusive para
com aqueles que fazem parte do nosso
círculo íntimo, ou os que nos propiciam
conforto e facilidades. Lembro-me aqui de
um querido confrade, médium seguro, que
exerceu a mediunidade caritativa por largos
anos numa modesta construção no fundo
do quintal de sua casa. Este homem de vida
santificada carregava uma prova dolorosa,
a esposa era alienada mental, a filha sofria
de ataques epiléticos e o filho vivia
atormentado por Espíritos vingativos.
Granjeava recursos para a manutenção
daquele lar com a execução de modestos
serviços em profissão hulmilde, que ele
executava em sua casa mesmo. Um dia,
após atender pessoa portadora de um
problema muito grave, notou que tal pessoa
deixara boa soma de dinheiro num
envelope aberto em cima da mesa,
retirando-se em seguida. Levantou-se às
carreiras e foi ter com a pessoa: ‘Senhor,
acho que esqueceu este dinheiro na mesa
em que trabalho’. Resposta do doador:

‘Não, não esqueci. Percebi que o senhor
tem problemas financeiros e de saúde de
seus familiares, e como disponho de muitos
recursos quis ajudá-lo a amenizar as
dificuldades com que se defronta’. - Não,
bondoso amigo, não posso aceitar. - Mas
por que não pode, o senhor não me pediu
nada, estou dando é para sua família, sua
esposa doente e os filhos enfermos, Com
este dinheiro o senhor pode minorar o
sofrimento deles. - Perdoe-me se não
consigo fazer-me entender. Se minha
mulher e meus filhos estão ao meu lado
passando provações e vicissitudes, é
porque deviam às justas leis Divinas que
nos levam ao resgate para nosso benefício.
Por favor, não insista, não destrua num
segundo o que levei 30 anos para edificar.
Dito isto passou o envelope para as mãos
do doador e voltou ao barraco onde exercia
a mediunidade com verdadeiro amor e
santidade”.

FONTE: Bacelli, Carlos A.; “DIVALDO FRANCO EM UBERABA”,
LEAL
Franco, Divaldo P.; “ELUCIDAÇÕES ESPÍRITAS”, SEJA
Franco, Divaldo P.; “MEDIUNIDADE, ENCONTRO COM DIVALDO”,
Ed. Mundo Maior
Franco, Divaldo P.; “VIAGENS E ENTREVISTAS”, LEAL
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Fato bastante significativo e merecedor
de nosso estudo ocorreu numa de
nossas reuniões, sendo médium
Luciano dos Anjos Filho.
No início dos trabalhos, o médium me
perguntou se possuía uma cliente
falecida recentemente. Respondi-lhe
que não, salvo uma, de quem eu
tratava como assistente de um
professor, e que se encontrava em
estado de enfermidade avançada, com
câncer a tomar-lhe quase todo o corpo.
Logo após a concentração, manifesta-
se espírito feminino, chorando e
balbuciando meu nome. Respondo
que estou ali para atendê-la, O diálogo
deu-se como segue abaixo:
-Pensei que não fosse mais vê-lo,
doutor! (choro). Estou muito nervosa!
- Por quê?
- Porque tenho uma dúvida enorme e
sem coragem de lhe falar! Tenho muito
medo, o estômago dói e começo a ter
enjôos!
- Medo de quê?
- Medo de doenças, do desconhecido,
da morte! Eu ainda estou viva?
- A morte não existe, minha cara! Existe
apenas “vida” em suas diversas
manifestações. Quanto a estar viva, se
a senhora não estivesse, não estaria
aqui, conversando comigo!
- Eu compreendo, isto me consola!
Mas, às vezes há muito medo!
Ultimamente, tem acontecido de eu ver
“como num filme”, passagens da minha
vida: infância, adolecência, juventude...
Lembranças do passado... Às vezes,
olho para meus braços e pernas e vejo,
ao mesmo tempo, a pele tenra e sem
rugas de quando eu era menina, e a
enrugada de agora! É difícil de
entender... (Trata-se do fenômeno de

recapitulação dos principais lances da
vida do Espírito quando este está
desencarnando).
- Não se preocupe, minha amiga. Isto é
muito comum nas pessoas doentes e
debilitadas. Podem até ocorrer certas
alucinações.
- Tenho muito medo da morte! Vi meu
próprio corpo num caixão, cheio de
flores! Eu acho que já estou morta!
Diga-me a verdade doutor, por favor!
- A senhora não morreu. Está bem viva
e a prova disso é a nossa conversa, no
momento. Procure não pensar em
morte nem em caixões, pois o que a
senhora vê nasce de sua própria
imaginação, associada ao seu estado
debilitado. Não melhorou dos sintomas
de ontem?
- Sim, a falta-de-ar melhorou desde a
punção que o senhor fêz na minha
barriga, aqui do lado esquerdo! (Aqui
tive a certeza de que se tratava
realmente da doente tratada por mim e
por um  professor meu, internada num
grande hospital do Rio de Janeiro. Na
véspera, realmente, eu havia feito uma
paracentese no lado esquerdo do
abdomem, retirando cerca de 4.500 ml
de líquido ascítico leitoso. Com isso,
obtivera melhora da dispnéia).
- Então está se sentindo melhor, não?
- Estou, doutor. O curioso é esse
quarto de agora!
- O que há com ele?
- A janela é mais alta, vejo árvores
através dela, as paredes têm pintura
diferente. O que aconteceu?
- Enquanto a senhora dormia,
resolvemos transferí-la para este
quarto, em andar mais alto, mais
confortável... O outro era mais
abafado, o ar-refrigerado enguiçava a

CIÊNCIA
MANIFESTAÇÕES PSÍQUICAS ENTRE “VIVOS”
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Gilberto Perez Cardoso
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todo momento, as janelas estreitas
dificultavam a ventilação. Achei que
aqui a senhora se sentiria melhor!*
- Assim está bem melhor, doutor. Só
que não vi ainda nenhum enfermeiro,
só o senhor.
- Pois vou chamar uma para ajeitá-la
na cama e dar-lhe um sedativo, pois é
hora de descansar.
(Ela me aponta um enfermeiro que
entra, ajeita o travesseiro, coloca-lhe o
“soro” no braço. Espanta-se por ter
dispensado a agulha ao introduzir-lhe o
tubo no braço).
- É um tipo de soro moderno,
dispensando agulhas que a
machuquem!
- Obrigada! Agora estou bem. Vou
tomar o remédio e descansar.
Após tomar o comprimido, adormece e
parte.
O caso é muito interessante pois
tratou-se de incorporação de um “vivo”
num médium, fato muito pouco
comum, mas possível.
Realmente, a doente existia, estava
sendo atendida por mim e pelo referido
professor, cancerosa, em estágio
terminal, sofrera a punção abdominal,
detalhes todos ignorados pelo médium.
No dia seguinte à reunião, ao visitá-lo,
encontrei-a comatosa. Dois dias
depois, veio a desencarnar.
O fenômeno acima é raro, mas
encontra-se registrado em “O LIVRO
DOS MÉDIUNS”, tópico de número
284, intitulado “Evocação das pessoas
vivas”. Destaquemos as perguntas
feitas por Kardec e as respostas dos
espíritos:
“37. A encarnação do Espírito é um
obstáculo à sua evocação?
R - Não, mas é preciso que o estado do

corpo permita ao Espírito ausentar-se
no momento. O Espírito encarnado
vem tanto mais facilmente quanto o
mundo onde ele se encontra é de uma
categoria mais elevada, porque aí os
corpos são menos materiais.
“38. Podemos evocar o Espírito de
uma pessoa viva?
R - Sim, pois que se pode evocar um
Espírito encarnado. O Espírito de um
vivo pode, também, em seus
momentos de liberdade, apresentar-se
sem ser evocado; isto depende da
simpatia pelas pessoas com as quais
ele se comunica”.
A pergunta 37 confirma o nosso caso.
A paciente estava cancerosa, em
estado terminal, certamente com
grande afrouxamento dos laços que a
prendiam à carne.
A pergunta 38 completa o ocorrido. A
paciente manifestou-se sem ser
evocada na reunião. O fato foi
espontâneo. E deve ter sido assim pois
a doente possuía uma simpatia toda
especial por mim, pedindo a minha
presença constantemente junto ao seu
leito.
Ficamos sabendo, então, que, em
dadas condições os “vivos” também se
incorporam!

INCORPORAÇÃO DE ENCARNADOS
Sérgio Thiesen

(sthiesen@uol.com.br)

Fenômeno ainda quase desconhecido
mas de valor apreciável em situações
especiais de tratamento espiritual é o
da incorporação de encarnados. Há
muitos anos, fomos como que
surpreendidos pelo seu aparecimento
em reuniões de assistência espiritual
ou desobsessão quando cuidávamos
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de certos casos de doenças físicas ou
de pscicopatologias humanas, que são
as enfermidades e síndromes mentais.
É um belo exemplo de recurso
terapêutico de uma medicina Espírita,
contribuição inestimável da Doutrina
dos Espíritos à “arte de curar”.
Quando se abre, à distância, o
entendimento a um encarnado doente,
dependendo de sua problemática
espíritual que causa e mantém seus
sintomas, por razões as mais variadas
e por decisão do Mundo Maior, a alma
do paciente é trazida para manifestar-
se pela psicofonia ou incorporação em
um dos médiuns da equipe, que
possua condições para este tipo de
sintonia vibratória. Durante o período
em que se manifesta na reunião, o
paciente está, em geral, em seu lar,
podendo estar dormindo ou acordado
e não se apercebe e não vem a saber
desta providência, desencadeada por
benfeitores espirituais para o bem de si
mesmo. Parte mental dissociável do
perispírito é trazida e parte outra
permanece no comando de atividades
biopsíquicas mais simples e automáticas
junto ao corpo somático.
Uma vez recebido pelo médium, ele é
atendido naturalmente, como se fora
um desencarnado, em moldes habituais,
onde recebe o acolhimento fraterno, o
diálogo esclarecedor e, muitas vezes,
aplicações fluídicas de recomposição
perispiritual. Na base do fenômeno está
a necessidade de se atender a alma do
encarnado em si, independentemente de
se cuidar também, e comumente na
mesma oportunidade, de espíritos
obsessores ou necessitados que
fazem parte do contexto desarmônico
do enfermo.

São necessidades da alma que teve
vivências penosas na vida atual, ou
mais freqüentemente nas vidas
anteriores, e permanece com os danos
psíquicos e perispíríticos destas
experiências tormentosas, tanto como
vítima como, muitas vezes, algoz. E
estes danos são fulcros de desarmonia
e geradores cármicos das enfermidades
atuais. Vale lembrar que em alguns
casos, também por diretrizes da
Espiritualidade, a alma se apresenta no
próprio passado, ou na antiga situação
onde protagonizou o drama alheio,
recolhendo para si os cardos que a Lei
lhe impunha até então, mantendo-se
ali vinculado até o presente. É o seu
atendimento e a sua libertação,
tornados possíveis por este recurso,
que viabiliza, de maneira simples e
objetiva, uma sensível melhora clínica
de seu quadro, como atestam
inúmeros exemplos verificados por nós
ao longo do tempo.
Após o atendimento na Casa Espírita
esta parte de sua estrutura psíquica é
levada de volta ao corpo físico,
transferido para este último e para o
corpo astral, os benefícios ali hauridos,
possibilitando a recuperação de sua
saúde física e psíquica.
Este é um dos incontáveis mecanismos
através dos quais se pode estender o
serviço de socorro aos processos
obsessivos porque os princípios
espíritas revivem os ensinamentos de
Jesus. na antiga batalha da luz contra
a sombra e do bem contra o mal.

FONTE: 1 - Cardoso, Gilberto Perez e Boechat, Newton;
“AQUÉM E ALÉM DA FRONTEIRA DE CINZAS”.
2 - SEI, nº1919
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1 - A CURA DA MULHER HEMORROÍSSA
Jesus, em condições ideais,em razão de seu
extraordinário poder pessoal, irradiava fluidos
curadores mesmo sem sua vontade estar
atuante. Caso um doente em condições de
ser curado, possuidor de grande Fé nos
poderes do Mestre, dele se aproximasse,
entrasse em seu campo áurico, a cura se
processava! E Jesus sentia quando essa
descarga fluídica dele se desprendia.
No Evangelho de Marcos encontramos a
ocorrência mais impressionante de uma cura
não provocada por nenhum ato expresso da
vontade de Jesus. Foi este o caso da mulher
hemorrágica que se curou com um simples
toque nas vestes de Jesus.
Era essa mulher que havia doze anos vinha
sofrendo de uma hemorragia, tendo procurado
muitos médicos e gastando todos os seus
haveres, sem conseguir alívio para seu mal.
Como ouvisse falar de Jesus e nele
acreditasse firmamente, veio com a multidão
atrás dele, e tocou-o, porquanto dizia ela: “Se
eu conseguir ao menos tocar em suas vestes,
ficarei curada!” E no mesmo instante, o fluxo
sangüíneo cessou e a mulher sentiu que
estava curada de sua enfermidade.
Imediatamente, Jesus conhecendo em si
mesmo a  força que dele se desprendera ,
voltou-se no meio da multidão, e indagou:
“Quem me tocou?” Ao que seus discípulos lhe
responderam: “Mas, senhor, numa multidão
dessas, como vamos saber?!”
Jesus olhava ao seu redor à procura de quem
o tocara , prosseguindo: “Percebi sair de mim
uma virtude!” A mulher, que sabia o que se
passara em si, tomada de medo, lançou-se a
seus pés contando-lhe toda a verdade.
Disse-lhe, então Jesus: “Minha filha, tua fé te
salvou; vai em paz e fica curada de tua
enfermidade”. (Marcos, Cap. V. v. 25 a 34)
E a afirmação de Jesus - “Tua fé te curou” - revela
que a fé poderosa da mulher proporcionou a
indispensável força atrativa para que a ação
fluídico-curadora pudesse acontecer.
Nem todos os doentes têm condições de ser
curados. O enfermo, além de seu merecimento,
precisa criar condições íntimas para que a
cura se processe. O sucesso ou o fracasso da
cura, quer seja ela resultado da terapêutica de
encarnados ou desencarnados, depende do

maior ou menor intercâmbio das energias de
ambos os participantes no processo: enfermo
e curador.
Isto explica porque em casos de dois doentes
portadores da mesma enfermidade quando se
apresentam a um mesmo curador, só um
deles poderá alcançar a  cura. O poder  da fé
que remove montanhas constitui um dos
princípios mais importantes da Mediunidade
curadora. Sem esta força atrativa, a ação
saneadora pode ficar bloqueada.
.
2 - O PARALÍTICO DE CAFARNAUM
Tendo subido a uma barca, veio Jesus para a
cidade de Cafarnaum, atravessando o lago de
Tiberíades.
Lá chegando, apresentaram-lhe um paralítico
deitado em seu leito. Jesus, notando a grande
fé do paralítico, disse-lhe: “Meu filho, tem
confiança; perdoados são os teus pecados”.
Logo alguns escribas disseram entre si: “Este
homem blasfema!” Mas Jesus, tendo
percebido o que eles pensavam, perguntou-
lhes: “Por que alimentais maus pensamentos
em vossos corações? Pois tanto é fácil dizer
“Teus pecados estão perdoados”, como
“Levanta-te e anda”. Ora, para que saibais que
o Filho do Homem tem na Terra o poder de
remir os pecados, eu digo então ao paralítico:
“Levanta-te, toma o teu leito e vai para  tua
casa”.
O paralítico levantou-se imediatamente e foi
para sua casa. Vendo aquele milagre, o povo
se encheu de temor e rendeu graças a Deus
por haver concedido tal poder aos homens.
(Mateus, Cap. IX, v. 1 a 8)
Jesus não interferia na Lei de Causa e Efeito,
não alterava o processo cármico dos
indivíduos. Como se sabe, os males e as
aflições da vida presente são muitas vezes -
porém nem sempre! - expiação de erros ou
delitos cometidos em existências anteriores.
Em razão de serem as vidas carnais solidárias
umas às outras, tão logo tenha sido quitado o
débito anteriormente assumido, fica o Espírito
isento daquela dívida. Assim, Jesus dizendo ao
paralítico: “Teus pecados estão perdoados”,
corresponde a que se lhe dissesse: “Pagaste a
tua dívida; a fé que agora possuis elidiu a causa
de tua enfermidade; portanto, mereces ficar
livre dela!”
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O paralítico foi curado porque chegada fora sua
alforria. Mas o Mestre costumava recomendar
também para que não se errasse mais, para
que outros delitos não fossem cometidos, a fim
de que não sucedesse aos beneficiados algo
ainda pior.
Logo, não houve interferência no programa
expiatório do paralítico com o perdão, puro e
simples, de seus débitos não liqüidados. Mas,
tendo o devedor apressado o final de seu
endividamento, liberado estava para gozar a
plenitude de sua habilitação física. Cessada a
causa determinante, devem os efeitos também
chegar ao fim. É precisamente o caso do
prisioneiro que pagou seu crime, que expiou
sua culpa, e que recebe, conseqüentemente,
sua liberdade, diz Allan Kardec.

3 - A MULHER CURVADA
Ao tempo de Jesus a maioria das
enfermidades, cuja causa não se conhecia, era
atribuída ao demônio. Principalmente a mudez,
a epilepsia e a catalepsia. E o Mestre que
expulsava os espíritos inferiores que
obsediavam muitos dos enfermos portadores
destas anomalias de causas ignoradas, era
acusado de também ele ser um agente do
diabo.
Diziam os fariseus: “É pelo príncipe dos
demônios que ele expele os demônios”.
E foi por isso mesmo que Jesus ministrou a
maravilhosa lição do Reino Dividido, afirmando:
“Todo reino que se dividir contra si mesmo será
arruinado e toda cidade ou casa que se divide
contra si mesma não pode subsistir. Se
Satanás expulsa a Satanás, ele está dividido
contra si mesmo, como pois, o seu reino
poderá subsistir?! Se opero progídios em nome
do demônio, o demônio está dividido consigo
mesmo, trabalha conseguintemente por se
destruir a si próprio”.
A incomensurável superioridade moral de
Jesus dava-lhe tal autoridade sobre os espíritos
imperfeitos, chamados então “demônios”, que
lhe bastava ordenar que se retirassem para
que irresistivelmente assim o fizessem.
Todos os sábados Jesus ensinava numa
sinagoga. Num desses dias, viu ali uma mulher
possuída de um Espírito que a punha doente,
havia dezoito anos. Era ela tão curvada, que
não podia olhar para cima. Vendo-a Jesus a

chamou e lhe disse: “Mulher, estás livre de tua
enfermidade”. Impôs-lhe ao mesmo tempo as
mãos e ela, endireitando-se, deu graças a
Deus por sua cura.
Mas o chefe da sinagoga, não se conformando
por haver ele feito uma cura no sábado, dia de
guarda para os judeus, disse ao povo: “Há seis
dias destinados ao trabalho; vinde nesses dias
para serdes curados e não nos dias de
sábado”.
Jesus, aproveitando também o ensejo,
consagrou uma outra de suas lições
esplendorosas falando sobre o valor do dia
reservado pelos homens para culto ao Senhor.
Tomando a palavra, disse ao sacerdote:
“Hipócrita, qual de vós não solta da carga seu
boi ou seu jumento em dia de sábado e não o
leva a beber? Por que então não se deveria
libertar em dia de sábado, dos laços que a
prendiam, esta filha de Abraão que Satanás
conservara atada durante dezoito anos?!”
A estas palavras, todos os seus adversários
ficaram confusos e o povo todo encantado de
vê-lo praticar tantas ações gloriosas. (Lucas,
Cap. XIII, v. 10 a 17)
Foi, portanto, a propósito desta hipócrita
sujeição dos judeus ao sábado que Jesus
proferiu sua lapidar frase: “O sábado foi criado
para o homem, e não o homem para o sábado”.

4 - O CEGO DE NASCENÇA
No evangelho de João, Cap. IX, v. 1 a 34,
encontra-se esta impressionante passagem
que não só atesta o extraordinário poder
curador de Jesus mas onde encontramos, uma
vez mais, sua declaração de ser o enviado de
Deus para realizar suas obras, assim como
uma clara referência à possibilidade de terem
sido cometidos erros antes do nascimento do
indivíduo, ou seja, em uma outra existência. De
outra forma, como poderiam os discípulos
indagar de Jesus se a cegueira de nascença do
homem seria por algum pecado por ele
cometido!
Ao passar, viu Jesus um homem que era cego
desde que nascera e seus discípulos lhe
fizeram esta pergunta: “Mestre, foi pecado
desse homem ou dos que o puseram no
mundo, que deu causa a que ele nascesse
cego?”
Jesus lhes respondeu: “Não é por pecado dele,
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nem dos que o puseram no mundo; mas para
que nele se patenteie as obras do poder de
Deus. É preciso que eu faça as obras dAquele
que me enviou, enquanto é dia; vem depois a
noite, na qual ninguém pode fazer obras.
Enquanto estou no mundo, sou a luz do
mundo”. (Isto é, praticar as obras no devido
tempo, antes que seja demasiado tarde.)
Tendo dito isso, cuspiu no chão e, havendo
feito lama com sua saliva, ungiu com essa lama
os olhos do cego, e lhe disse: “Vai lavar-te na
piscina de Siloé” (que significa “Enviado”).
Ele foi, lavou-se e voltou vendo claro.
Mas os vizinhos do homem e todos os que o
viam antes a pedir esmolas, estranharam a
cura do cego de nascença e indagaram dele
como obtivera a cura. E ele respondia: “Aquele
homem que se chama Jesus fez um pouco de
lama e passou nos meus olhos, dizendo: “Vai à
piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo”.
O antigo cego foi também levado aos fariseus,
pois fora num dia de sábado que Jesus o
curara. E os fariseus também o interrogaram
para saber como o homem recobrara a vista. E
ele lhes disse a mesma coisa: “Ele me pôs
lama nos olhos, eu me lavei e vejo”. Ao que
alguns fariseus retrucacram: “Esse homem não
é  enviado de Deus, pois que não guarda o
sábado”.
Porém, havia dissenção entre eles, porquanto
outros diziam: “Como poderia um homem mau
fazer tais progídios?”
Mas os judeus, não acreditando que aquele
homem houvesse estado cego, recuperando
sua visão por um ato de Jesus, fizeram vir seus
pais, a quem igualmente interrogaram: “É este
o vosso filho, que dizeis ter nascido cego?
Como é que ele agora vê?”
Os pais do rapaz, temendo a represália dos
judeus que já haviam deliberado que quem
quer que reconhecesse a Jesus como sendo o
Cristo seria expulso da sinagoga, e não
desejando se comprometer, responderam:
“Sabemos que esse é o nosso filho e que
nasceu cego; não sabemos, porém, como
agora vê e não sabemos tampouco quem lhe
abriu os olhos. Interrogai-o ele já tem idade
para que responda por si mesmo”.
Novamente chamaram o homem que estivera
cego e disseram-lhe: “Glorifica a Deus;
sabemos que esse homem é um pecador”.

Ao que ele lhes respondeu: “Se é um pecador,
não sei. Tudo o que sei é que estava cego e
agora vejo”.
Insistindo para que o homem reconhecesse a
impureza de Jesus, ordenaram-lhe os judeus
que narrasse outra vez como se dera o
prodígio, mas o ex-cego não se intimidou: “Já
vô-lo disse e bem o ouvistes, por que quereis
ouvi-lo uma segunda vez?! Será que queirais
tornar-vos seus discípulos?”
Aí os fariseus carregaram-no de injúrias e lhe
disseram: “Sê tu teu discípulo Quanto a nós,
somos discípulos de Moisés. Sabemos que
Deus falou a Moisés, ao passo que este não
sabemos de onde saiu”.
Mas o cego de nascença, retrucou: “É de
espantar que não saibais donde ele é, e que ele
me tenha aberto os olhos. Ora, sabemos que
Deus não exalta os pecadores; mas àquele que
O honre e faça a Sua vontade, a esse Deus
exalta. Desde que o mundo existe, jamais se
ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos
de um cego de nascença. Se esse homem não
fosse um enviado de Deus, nada poderia fazer
de tudo o que tem feito!”
Irados, disseram-lhe os fariseus: “Tu és todo
pecado, desde o ventre de tua mãe, e queres
ensinar-nos a nós?!” E o expulsaram dali.
É este verdadeiramente um flagrante que relata
um cena da vida real, sem artifícios e sem nada
de fantasioso. É um crônica tão simples, mas
que retrata precisamente a alteração havida
entre o homem simplório em quem a
sinceridade e o bom-senso são virtudes que
suprem a falta de estudos, e homens
orgulhosos que se julgam donos da verdade. O
homem responde aos argumentos de seus
interlocutores razões justas e oportunas. E os
presunçosos fariseus não admitem que um
homem ignorante lhes possa dar lições.
Quanto aos pais do rapaz, natural também foi
seu procedimento, pois que ser expulso da
sinagoga corresponderia a ser excomungado,
a ser colocado à margem da Igreja. Daí não
desejarem se comprometer perante os
membros do sacerdócio, reconhecendo as
virtudes de Jesus.

FONTE: Castro, João Duarte; “JESUS, O HOMEM DE
NAZARÉ”; PETIT

PANORAMA
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PANTEÍSMO

O leitor J. A. Junior (SP) pergunta o que é o
panteísmo.
A palavra panteísmo, Junior, é formada do
prefixo “pan” - que quer dizer “tudo” - mais o
radical “théos”, que quer dizer “Deus”. Logo,
panteísmo é a doutrina ou a crença segundo a
qual Deus está em tudo. Portanto, o panteísta
não acredita num Deus pessoal, mas num Deus
que está na natureza, nas coisas, nos
fenômenos, nas pessoas. Na verdade para o
panteísmo Deus é tudo que existe e que
podemos conceber. Essa concepção panteísmo
vem numa reação ao deus-pessoa que,
Segundo as religiões em geral, tem as mesmas
características de um Ser humano - que pensa,
sente, toma decisões, faz, erra, se arrepende...
Os panteístas, achando que Deus não pode ser
uma pessoa com características humanas
(portanto, um Deus antropomórfico), criam a
noção de que Deus é o próprio Universo e tudo
que nele existe. Essa concepção panteísta, no
entanto, não é a concepção espírita. O LIVRO
DOS ESPÍRITOS, que trata de Deus, logo no
primeiro capítulo, refere-se ao panteísmo,
dizendo que os panteístas confundem a obra
com o seu criador. Assim como o pintor não pode
ser o próprio quadro que ele pinta, Deus não
pode ser o Universo que ele criou: seria,
segundo os Espíritos, tomar o efeito pela causa
- ou seja, a criação pelo seu criador. A idéia de
Deus, do Ser Perfeito ou do Criador -
independente de como ela seja concebida - é a
que mais desafia a inteligência humana. Nós,
povos do Ocidente, que herdamos a idéia de
Deus das  tradições judaico-cristãs, geralmente
o temos como um Ser semelhante a nós, os
humanos; mesmo porque, na Bíblia, Moisés diz
que o homem foi feito à imagem e semelhança
de Deus. Mas, com a evolução do pensamento
filosófico, sabemos hoje que comparar Deus ao
homem ou comparar o homem a Deus é um
absurdo, porque qualquer coisa que se compare
ao homem será imperfeita (porque somos seres
limitados), ao passo que Deus dever ser
necessariamente a perfeição; caso contrário,
não seria Deus. Nas tradições orientais, Junior, a
visão da Perfeição e da Criação são outras. Em
geral, para eles, não existe um deus com
características de pessoa. Seria mais justo dizer
que eles concebem um poder criador eterno e

presente em tudo que existe, manifestando-se
através da dinâmica do Universo. Tal concepção
se aproximaria mais da idéia espírita, que
concebe Deus como “inteligência suprema,
causa primária de todas as coisas”, primeira
questão de O LIVRO DOS ESPÍRiTOS, No
entanto, os Espíritos não pensam como os
panteístas; para o Espiritismo, Deus é a causa e
a criação, o efeito. Não seria adequado, portanto,
dizer que Deus está em tudo. Talvez fosse mais
adequado dizer o contrário, ou seja, que tudo
está em Deus, razão pela qual nada foge ao seu
domínio.

PARÁBOLA DA FIGUEIRA

“Eu não entendo por que Jesus amaldiçoou
a figueira que não dava frutos, se ele foi
procurar os frutos justamente na época
errada”.
De fato, é de se estranhar que Jesus tivesse
agido como diz o texto evangélico. Mas não
devemos  querer entender a mensagem ao pé
da letra, simplesmente porque essa atitude não
condiz com os princípios morais que Jesus
ensinava. Talvez o autor do texto tivesse
acrescentado de forma inadequada essa
observação: “de que não era tempo de figos”.
Ou, então trata-se apenas de uma simples
parábola, ou seja, de uma história que Jesus
contou, como tantas outras, para ilustrar seus
ensinamentos. A alegoria da figueira que secou,
e fôra amaldiçoada por Jesus, significa
simplesmente o cumprimento da lei natural de
causa e efeito ou de ação e reação. “Toda
árvore, que meu pai não plantou, será
arrancada” ou, então, “Nunca mais alguém
coma fruto de ti”. Jesus utilizava muito da
comparação entre os nossos atos e as árvores,
para dizer que a árvore boa dá bons frutos e que
da árvore má dá maus frutos, que não devemos
comer dos frutos da árvore má, ou então, que a
árvore má deve ser arrancada. As árvores
podem ser comparadas às doutrinas. A árvore
boa é a doutrina que nos ensina a fazer o bem,
que nos leva a amar o próximo, a praticar a
caridade; é aquela que faz do homem uma
pessoa de bem e que, portanto, produzindo o
bem, só pode dar bons frutos. A doutrina má- ou
é aquela que não produz, que não torna as
pessoas melhores - ou, então, é aquela que faz
com que as pessoas fiquem mais egoístas, mais

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS
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ambiciosas, preconceituosas e dominadoras. A
doutrina boa, portanto, é a que tende a
permanecer, porque é do bem e será acolhida;
as más são as que precisam ser extirpadas,
porque costumam enganar o homem,e  só
trazem prejuízos para a humanidade.

PAULO E AS MULHERES

“Já me disseram que o apóstolo Paulo tinha
preconceito contra as mulheres. Eu não
acreditei. Mas, depois que li a primeira carta
a Timóteo, vi que essa pessoa tem razão. Ali
dá para perceber que Paulo quer que a
mulher continue sempre submissa ao
homem. Diz ele, capítulo 3, versículos 10 a
15: “A mulher aprenda em silêncio com toda
a sujeição. Não permito, porém, que a mulher
ensine, nem use de autoridade sobre o
marido, mas que esteja sempre em silêncio.
Porque, primeiro foi formado Adão, depois
Eva. E Adão não foi enganado,mas a mulher,
sendo enganada, caiu em transgressão.
Salvar-se-á, porém, dando a luz filhos, se
permanecer com modéstia na fé, na caridade
e na santificação”. Quero saber o que vocês
pensam sobre isso. (H.L.M. - Garça - SP)
O preconceito contra a mulher, nessa época, não
era epenas de Paulo; era de todo o povo hebreu.
Acrença de que a mulher foi feita para o homem
e que ela deveria permanecer sempre submissa
está no Gênese Bíblico, no episódio mitológico
da criação do homem. Segundo a narrativa,
Deus pensou em criar o homem - a mulher só
veio como decorrência, como uma necessidade
de que ele não havia cogitado; tanto assim que
Eva fora feita de uma das costelas de Adão, para
que Adão não permanecesse sozinho. Os mitos
são narrativas simples e ingênuas que, na
antiguidade de todos os povos, serviram não só
para explicar a natureza e os seus fenômenos,
como também para justificar crenças e
preconceitos. Aliás, em toda a história bíblica,
essa postura preconceituosa contra a mulher,
colocando-a sempre em situação de
inferioridade e submissão, é uma característica
própria da cultura daquele povo. O parto, por
exemplo - castigo imposto por Deus à mulher,
era considerado a maior das imundíces, assim
como também a mestruação, obrigando a
mulher a se isolar e não ter contato com as
coisas sagradas. Amulher podia ser apedrejada

até a morte, se surpreendida em adultério; o
homem jamais - pois ele era considerado vítima
de uma sedução. A esposa, sobre qual o marido
levantasse a mais leve suspeita no seu
comportamento,era submetida a um teste
constrangedor e desumano, algo deprimente
para os dias de hoje e que, no entanto, está
descrito na Bíblia como mandamento de Deus. A
participação feminina na sociedade e
principalmente na vida religiosa, salvo raras
exceções, era extremamente reduzida. Jesus,
que era um hebreu, e viveu mais de 1.200 anos
depois de Moisés, se insurgiu contra essa
discriminação de que a mulher era sempre
vítima. Nesse sentido, foi precursor dos direitos
da mulher. Ele tentou resgatar seu valor,
colocou-se acintosamente ao seu lado,
conforme podemos verificar em várias
passagens do Evangelho - como no caso da
adúltera que ia ser apedrejada, da prostituta que
lavou os pés para escândalo dos presentes ou o
da samaritana com quem ele conversou sobre
valores religiosos. A mulher, na doutrina de
Jesus, passou a ocupar um lugar de
proeminência, elevou-se à mesma condição do
homem e esteve presente ao seu lado durante
todo o tempo, ressaltando-se nisso a figura de
Maria Madalena. Conta Mateus que foram as
mulheres quem primeiro tiveram contato com
Jesus depois de morto. E nenhum outro religioso
de todas as épocas da antiguidade contou com
a participação de tantas mulheres como o que se
seguiu à doutrina de Jesus. Paulo, certamente
não captou essa abordagem de seu mestre e
ficou muito aquém de compreender a sua visão
a respeito. Talvez Paulo nem tivesse condição
para isso - temos que convir. Além de ele não ter
convivido com Jesus e, portanto, de não ter
sentido o peso moral desses episódios
fascinantes do Evangelho, em que Jesus tentou
resgatar os direitos da mulher, Paulo viera do
farisaísmo e ainda trazia na mente uma série de
condicionamentos do judaísmo tradicional, cheio
de preconceitos. Portanto, exigir que Paulo fosse
100% Jesus, seria pedir demasiado para ele,
que, apesar de todos os fatores que conspiram
contra o sucesso de seu trabalho, foi o
desbravador do Cristianismo no mundo
civilizado na época. Sem Paulo, muito
dificilmente saberíamos hoje da existência de
Jesus.

miolo_abril.qxd  18/2/2005  11:32  Page 18    (Black plate)



Nascer em meio aos semelhantes, em
uma família, é necessidade de todos os
seres vivos:
a) vegetais - as árvores frutíferas
produzem mais quando estão entre as da
mesma espécie;
b) animais irracionais - sobrevivem
graças à família: o golfinho, atacado por
um tubarão, produz um ruído que atrai
uma família e o tubarão é afastado;
c) reino hominal - o clã, a tribo, a família
do homem em suas primeiras
expressões. A vida é simples; os da
mesma tribo se auxiliam à medida que o
homem se desenvolve no conhecimento,
complica a sua vida em sociedade; o
orgulho e o egoísmo perturbam a ordem
social; surgem as injustiças sociais.
Em “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, a
pergunta 806 é clara:
- “A desigualdade das condições
sociais é lei Natural?
- As injustiças sociais são criação do
homem; vão desaparecer com a extinção
do orgulho e egoísmo”.
Ainda no mesmo livro, a pergunta 208
exige reflexão:
- O espírito do pai exerce influência
sobre o filho após o nascimento?
- Exerce e muita. O pai tem a missão de
desenvolver o espírito do filho através da
educação. Se falha, será culpado”.
Sobre o caso de José, narrado no livro
“RAÍZES NEURÓTICAS DO CRIME”, de
Luiz Ângelo Dourado:
a) a separação dos pais, que se odeiam,
complica a vida do filho. A mãe tenta
destruir a imagem do pai e impossibilita a
ligação pai e filho indispensável ao bom
desenvolvimento do reencarnante;
b) quando José está com dois anos, o pai
morre e o menino não é orientado para
compreender e superar o problema. Se o
reencarnante for “trabalhado” espiritualmente,
conseguirá superar as frustrações
próprias de uma planeta difícil. Mesmo

nos casos de separação sem morte, o
fillho bem orientado consegue suportar o
fato, desde que continue a ter contato com
os dois pais e note respeito entre os dois.
O modo de encarar o problema varia com
as diferenças individuais, bem explicadas
por Piaget e melhor compreendidas à luz
da reencarnação.
Piaget lembra que plantas da mesma
espécie, colocadas em um mesmo
canteiro e recebendo a mesma
quantidade de luz e calor, respondem aos
estímulos de forma diferente; roseiras, por
exemplo, vão ser diferentes: uma dará
poucas rosas, outra muitas e outra
nenhuma. Assim, diz Piaget, dois
indivíduos, irmãos, reagirão de forma
diferente perante os estímulos. Mas o
amor, dispensado ao recém-nascido, é
indispensável para os seu desenvolvimento.
Os olhos imaturos do recém-nascido
veêm, ainda de forma não bem definida, o
vulto da mãe, que age como estímulo para
o seu desenvolvimento neurológico.
Criança abandonada no berço, criança
não amada, não consegue se
desenvolver direito. A responsabilidade
dos pais aparece claramente. A famíla
deve dar ao novo elemento as condições
necessárias para que ele se desenvolva
da melhor forma possível. Uma criança
não estimulada, abandonada, não amada,
pode se expressar em problemas
psíquicos vários.
Kardec nos dá uma visão mais completa
do problema, iluminada pela luz da
reencarnação. O reencarnante “veste a
roupagem da inocência” e se expressa
relativamente como um novo indivíduo.
Mas a roupagem é frágil e permite ao
indivíduo o aflorar de idéias inatas,
tendências, defeitos e virtudes. Cabe à
família, aos pais, observar esse
reencarnante com os olhos amorosos e
prudentes, para ir, como diria Jesus,
separando o joio do trigo; atenuando,
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IMPORTÂNCIA DO LAR E DA FAMÍLIA
Heloísa Pires
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extinguindo defeitos e fazendo as “luzes”
interiores brilharem”.
O respeito familiar, a compreensão entre
os membros da família, o respeito ao
reencarnante, permitem, unidos aos
estímulos necessários (Evangelho, prece,
exemplo, apresentação a Deus e Jesus),
o pleno desenvolvimento do reencarnante.
É necessário propiciar os estímulos
devidos, para que aflorem, gravem no
cérebro do corpo físico, os conhecimentos
adquiridos no mundo espiritual. Não
podemos esquecer que “todos vieram
preparados para a vitória”. O fracasso
pode ser atenuado ou extinto através da
educação, que se faz pela compreensão
da Verdade. O Mestre na apresentação da
Verdade é Jesus; o discípulo fiel, Kardec.
c) Tirania materna (mãe de José) - A mãe
é um obsessor encarnado. Não sabe
educar. Bate, por motivos fúteis, e perdoa
erros graves. Cansada, esquece de dar
atenção ao menino.
Staekel diz em seu livro “CARTAS A UMA
MÃE”, que o filho perdoa os erros dos
pais, se sente amor. José não sentia amor.
Resultado: revoltado, inseguro, agressivo.
Depois de vários erros, José mata a
segunda esposa. No presídio encontra
atenção, “amor”, começando, só então, a
reeducação de que necessitava. Infelizmente
essa reeducação não aparece, nas
palavras de Luiz Ângelo, “iluminada” pela
compreensão de que somos espíritos
indestrutíveis. Não são utilizados os
recursos libertadores do passe, da prece,
da desobsessão, de “O EVANGELHO
SEGUNDO O ESPIRITISMO”. Mesmo assim,

o simples fato de receber atenção, já alivia
José de vários problemas.
Funções da família:
a) atender às necessidades de amor e
compreensão do reencarnante;
b) compreender que o reencarnante
necessita de segurança, propiciada pela
atenção e amor dos pais e outros
elementos da família (avós, tios, etc);
c) permitir ao reencarnante a formação de
uma auto-imagem positiva. A auto-
imagem positiva se forma através da
aceitação e valorização do reencarnante;
d) educar, através do amor, que se
expressa em energia, disciplina,
imposição de “limites” (o que pode e o que
não pode fazer. Explicar o porquê);
e) permitir ao reencarnante expressar-se
na Lei de Adoração, na compreensão de
que é espírito, da finalidade da existência,
do poder da prece, do passe, da
compreensão da Verdade propiciada pela
educação espírita.
A leitura de “O EVANGELHO SEGUNDO
O ESPIRITISMO” ligará a família ao plano
espiritual superior, permitindo que o
mesmo atenue as deficiências familiares
para que o reencarnante seja educado de
acordo com as suas necessidades
biológicas, sociais e espirituais.
Herculano Pires, em seu livro “CIÊNCIA
ESPÍRITA”, explica, no capítulo
“Tratamento de vícios e perversões”, a
importância da “doutrinação” para o
indivíduo conseguir a libertação dos vícios
do passado. Conseguirá, então, a vitória
para a qual se preparou no mundo
espiritual...
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Agora você pode pesquisar números anteriores 
de INFORMAÇÃO no site:

http://revistainformacao.anderung.com.br
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