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Em “O EVANGELHO SEGUNDO O
ESPIRITISMO” cap. XVII

“Em alguns, os laços da matéria são
ainda muito tenazes para permitir ao
Espírito se libertar das coisas da Terra;
o nevoeiro que os circunda lhes furta a
visão do infinito; por isso eles não
rompem facilmente nem com seus
gostos, nem com seus hábitos, não
compreendem alguma coisa melhor do
que aquilo que têm; a crença nos
Espíritos é para eles um simples fato,
mas não modifica senão pouco, ou
nada, suas tendências instintivas; em
uma palavra, eles não vêem senão um
raio de luz, insuficiente para conduzi-los
e lhes dar uma aspiração poderosa,
capaz de vencer seus pendores. Eles
se apegam aos fenômenos mais do que
à moral, que lhes parece banal e
monótona: pedem aos Espíritos para
iniciá-los, sem cessar, nos novos
mistérios sem perguntarem se se
tornaram dignos de penetrarem nos
segredos do Criador. Esses são os
espíritas imperfeitos, dos quais alguns
permanecem no caminho ou se
distanciam dos seus irmãos em crença,
porque recuam diante da obrigação de
se reformarem, ou reservam suas
simpatias para aqueles que partilham
suas fraquezas ou suas prevenções.
Entretanto, a aceitação do princípio
da doutrina é um primeiro passo que
lhes tornará o segundo mais fácil
numa outra existência”.
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Se a cólera está alcançando você, reserve algum canto
do cérebro em que você consiga pensar.
Qualquer raciocínio lhe trará serenidade para
reconhecer a inconveniência da irritação.
Se você pode refletir, perceberá, de pronto, que, ante a
pessoa capaz de desequilibrar-lhe os sentimentos, a
possibilidade de auxiliar, com mais segurança, está de
seu lado.
Se alguém lhe trouxe prejuízos, esse alguém começou
por lesar a si mesmo.
Se você sofre agressão, o ofensor realmente não sabe
que débitos contraiu com isso, sem que haja
necessidade de se lhe agravar a situação.
Azedume é ambiente para perturbação e enfermidade.
Raiva, em muitos casos, é o ponto de apoio a processos
obsessivos.
Intemperança mental é um espetáculo de fraqueza.
A raiva diminuirá ou extinguirá os seus créditos de
confiança.
Em qualquer ocorrência desagradável, pense e acalme-
se porque a cólera não auxilia a ninguém.

ANDRÉ LUIZ

(psicografia Francisco Cândido Xavier)
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“A morte do corpo não conduz o homem a
situações miraculosas. Todo o processo
evolutivo implica gradação.”

(“Nosso Lar”, cap. VIII).

Inquestionávelmente, a obra de André Luiz
projeta-se no cenário do pensamento
contemporâneo, como sublimada revelação
científico-filosófica, que os Altos Planos da
Vida, por misericórdia infinita de Deus,
oferece ao esforço de redenção humana,
nesta curva augusta de sua trajetória
evolutiva, pelos caminhos dos milênios,
rumo às luzes do futuro.
Mostrando ângulos inusitados da vida e
revelando-nos verdades científicas ponderáveis,
essa obra lembra-nos que “a idéia nova,
segundo “A GRANDE SÍNTESE”, em
qualquer campo chega sempre do Alto e é
recebida pela intuição do gênio”. E não é só
isto. Impõem-se, outrossim, cada vez mais,
ao conceito científico-filosófico, jungido à
pragmática da ortodoxia dominante, numa
verdadeira revolução do pensamento. Daí
a ciência dita oficial ir confirmando,
involuntária mas progressivamente, com
o aval de sua responsabilidade, essa
mensagem precursora, que se filtra de
mais Alto, em nosso plano cinzento de vida,
limitadas apenas, em seu esforço de
doação, pela nossa capacidade de
entender, pois, no dizer dos nossos
Maiores, - é exatamente a nossa
mentalidade e condições éticas, que marca
limite à revelação.
Vamos tentar, aqui, sem pretensões, uma
abordagem em síntese, de alguns
enfoques do livro “NOSSO LAR”, que, com
catorze outros, integra a coleção científico-
filosófica, recebida por Francisco Cândido
Xavier, do Espírito de André Luiz. (Ed. FEB,
Rio).
Para facilitar a inteligência do nosso
trabalho e racionalizar-lhe o estilo
expositivo, observaremos o seguinte:

ESQUEMA EXPOSITIVO
INTRODUÇÃO

I - Histórico Infra-Estrutura           Atividades 

II - Estrutura 
Geográfica 
e Urbana

III - Estrutura 
Organizacional

O autor espiritual André Luiz, neste livro,
registra, na mensagem inicial, que fornece
“somente algumas ligeiras notícias aos
espíritos sequiosos dos nossos irmãos na
senda da realização espiritual”.
Todavia, procuramos reunir informações
esparças ao longo de diversos capítulos,
bem como as que ficam nas entrelinhas e,
ainda, as que resultem, como ilações, do
processo lógico dessas informações, para
ver da possibilidade de compor um
panorama mais nítido, dentro das nossas
possibilidades, no espaço que dispomos,
desse surpreendente plano de vida. É
evidente que não podemos colher todos os
esclarecimentos e informações que
desejaríamos, sobre a vida e os costumes
nessa Colônia Espiritual, para tentarmos
uma visão, tanto mais clara, quanto possível
de alguns problemas que nos aguardam do
outro lado do véu.
As informações colhidas ao longo das
páginas desse livro, se analisadas com
coerência e meditadas com bom senso, nos
permitem um entendimento, como, até
então, não tínhamos da vida, nas colônias
espirituais desse nível. A riqueza de
detalhes que nos oferece André Luiz, em
um estilo científico-filosófico, vasado numa
linguagem castiça, intrue e encanta.
Na literatura de outros países, principalmente
nos de língua inglesa, encontramos livros
que se aproximam, mas não rivalizam, tais
como “A VIDA ALÉM DO VÉU”, do Rev. G.
Vale Owen; “NO LIMIAR DO ÉTEREO”, de
J. Artur Findlay; “A VIDA NO ALÉM
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TÚMULO”, de Ruth Montegomery;
“Testemunhos de Luz”, de Helen Greaves e
“A VIDA NOS MUNDOS INVISÍVEIS”, de
Anthony Borgia. Na literatura brasileira,
contamos, igualmente, com “VOLTEI”, do
irmão Jacob (Frederico Figner), que é um
livro que, também, nos ensina morrer.
Porém, nenhum no estilo dos de André Luiz,
alicerçado em bases científico-filosóficas, e
no mais seguro e efetivo cristianismo como
os da literatura brasileira espírita.
Não obstante, as notícias recebidas de
André Luiz, com relativa riqueza de
detalhes, se reportam apenas às esferas
espirituais mais próximas da Terra, -
enquanto que nada ou quase nada informa
das esferas mais elevadas, “as regiões da
mente pura”, vida intraduzível na pobreza
da linguagem de nós encarnados.

I - HISTÓRICO
“Nosso Lar”, colônia espiritual de transição,
situada sobre a cidade do Rio de Janeiro, “é
antiga fundação de portugueses distintos,
desencarnados no Brasil, no século XVI”,
isto é, pelos idos dos primeiros tempos pós-
descobrimento. Os anais da Colônia
registram que “a princípio, enorme e
exaustiva foi a luta, segundo consta dos
arquivos, no Ministério do Esclarecimento...
Os trabalhos primordiais foram
desanimadores, mesmo para os espíritos
mais fortes. Onde se congregam, hoje,
vibrações delicadas e nobres, edifícios de
fino louvor, misturavam-se as notas
primitivas dos silvícolas do país e as
construções infantis de suas mentes
rudimentares” (o grifo é nosso).
Se “nada na vida existe sem preço, e, para
receber, é indispensável dar alguma coisa”
em troca, - daí “Nosso Lar” ser, com justa
causa, produto do trabalho, da abnegação,
da renúncia, do amor, e não poderia ser
diferente, pois a evolução não se faz por
fora da nossa participação.
“No ínicio da Colônia, todas as moradias, ao
que sabemos, ligavam-se aos núcleos da
evolução terrestre... A cidade era mais um
departamento do Umbral, que,
propriamente, zona de refazimento e
instrução”. Não é estância de espírito
vitorioso, mas há uma razoável felicidade,
superior à da Terra, porque não lhes falta o

pão santificante do trabalho redentor,
rigorosamente cumprido e sentido como
fator de libertação espiritual.”
Argüido sobre as finalidades dessa
importante Colônia Espiritual, informa André
Luiz que ela visa, fundamentalmente, sob a
égide do Cristo, a libertação espiritual pela
educação, pelo aprendizado e pelo
trabalho. É um estágio em nossa laboriosa
caminhada para o Alto, inquestionável
destino de todos.
Hoje, face ao grau de desenvolvimento que
alcançou essa Colônia, sua influência nos
processos artísticos, científicos, filosóficos e
outros da Terra, é mais intensa e extensa do
que se possa pensar, a medida que melhora
o nível evolutivo da Crosta.
“NOSSO LAR” não é a única Colônia
existente nos planos espirituais vizinhos da
Terra, para além das faixas umbralinas.

II - ESTRUTURA GEOGRÁFICA E
URBANA
Como vimos, a Colônia Espiritual “NOSSA
LAR” está sediada, em faixa espiritual de
certa altitude, sobre a cidade do Rio de
Janeiro. No capítulo VII, André Luiz oferece-
nos subsídios interessantes a respeito da
estrutura geográfica e urbana de “NOSSO
LAR”, como segue: - “Deleitava-me, agora,
contemplando os horizontes vastos,
debruçado às janelas espaçosas (do
hospital). Impressionava-me, sobretudo, os
aspectos da natureza. Quase tudo,
melhorada cópia da Terra. Cores mais
harmônicas, substâncias mais delicadas.
Forrava-se o solo de vegetação. Grandes
árvores, pomares fartos e jardins deliciosos.
Desenhavam-se montes coroados de luz,
em continuidade à planície onde a Colônia
repousava. Todos os departamentos
pareciam cultivados com esmero. À
pequena distância, alteavam-se graciosos
edifícios. Alinhavam-se a espaços
regulares, exibindo formas diversas.
Nenhum sem flores à entrada. Destacavam-
se, ainda, algumas casinhas encantadoras,
cercadas de muros de heras, onde rosas
diferentes desabrochavam, aqui e ali,
adornando o verde de cambiantes variados.
Aves de plumagem policromas cruzavam os
ares e, de quando em quando, pousavam
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agrupadas na torres muito alvas, a se
erguerem retilíneas lembrando lírios
gigantesco, rumo ao céu... Surpreendido
identificava animais domésticos, entre
árvores frondosas”.
No capítulo VIII, André nos oferece algo
específico, quanto à estrutura urbana,
quando descreve: - “Impressinou-me o
espetáculo das ruas. Vastas avenidas,
enfeitadas de árvores frondosas. Ar puro,
atmosfera de profunda tranqüilidade
espiritual...”
Que diferença das vias públicas das
cidades da Terra! Estas ruidosas, poluídas,
trepidantes...
O Umbral é uma faixa que envolve o
planeta, e que, aqui, examinaremos como
zona geográfica. É uma zona obscura, que
começa na crosta terrestre, “onde se
concentra tudo o que não tem utilidade para
a vida superior... paisagem, quando não
totalmente escura, parecia banhada de luz
alvacenta, como que amortalhada em
neblina espessa, que os raios do sol aquece
de muito longe... paisagem por vezes
escura e úmida.”

III - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A Estrutura organizacional desse plano de
vida, como vimos no esquema inicial, é
integrada pelas infra-estruturas Política,
Civil e Religiosa, bem como as respectivas
atividades.
A infra-estrutura Política é integrada pelo
que poderíamos chamar, em linguagem de
disciplina acadêmica de - órgãos diretivos
(atividades meio) e executivos (atividades
fins), responsáveis pela Alta Administração,
o Governo da Colônia; a infra-estrutura Civil
se subdivide em atividades de ordem:
Social, Econômica, Cultural, Educacional,
Científica e Artística; a infra-estrutura
Religiosa se desdobra em atividades
Filosófico-Doutrinárias. Não se trata, a
estrutura proposta, de uma estrutura

racionalmente abrangente, como seria de
desejar, mas atende às exigências
expositivas deste trabalho.
É preciso entender, todavia, para melhor
inteligência da matéria, que os problemas
administrativos propriamente e os
problemas espirituais não são atividades
estanques ou dissociadas como se verifica
na Terra, apesar de se constatar nesta uma
certa promiscuidade, entre as religiões
dominantes e os poderes temporais, por
interesses subalternos recíprocos. É certo
que os assuntos espirituais, em “NOSSO
LAR”, sobrelevam em importância os
primeiros, verificando-se até uma certa
subordinação, considerando que a
administração, organicamente entendida, é
uma atividade meio, e a vivência espiritual é
uma atividade fim, de importância
fundamental. Entretanto, o Governo da
Colônia, visto pela ótica do Direito Público,
Constitucional, não uma teocracia, com os
inconvenientes e prejuízos que essa forma
de governo se nos apresenta na Crosta, ao
longo da História, mas seus titulares, em
todos os níveis, são espíritos de esmerada
formação cristã, - o que se reflete,
positivamente, nos seus atos públicos e
privados, com extensão e verticalidade que
não se conhece exemplo na Terra. Este fato
corrobora a velha tese de que os problemas
da convivência social não se resolvem,
simplistamente, tão só a força de leis e
regulamentos, mas é indispensável a
reforma do homem íntimo.
Se aplica perfeitamente ao “NOSSO LAR” o
conceito de Estado, previsto no capítulo
XCVII, de “A GRANDE SÍNTESE”, onde é
conjugado ao fenômeno basilar do Ser - a
evolução, e cuja primeira função é a de ser
um instrumento das ascenções humanas”,
tendo por tarefa substancial a formação do
homem pela sua educação integral, e ter por
programa central - “Deus e o conhecimento da
ordem divina”. (continua no próximo número)
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- Como funciona a hipnose inicial e
obsessiva de Espíritos desencarnados
atuando sobre determinada pessoa
no plano físico? Como conseguem
eles resultados de tão profundo e
corrosivo alcance, sem que a criatura
se aperceba do abismo em que
lentamente afunda?
Divaldo: - Inicialmente por inspiração,
eles passam a transmitir clichês mentais
e fluidos facilmente assimiláveis pela
vítima. Tais Entidades não ignoram que
todos nós sintonizamos em vários tipos
de ondas. É uma questão de aguardar o
momento de alegria, de doença, de ira,
revolta ou satisfação dos instintos para,
sempre vigilantes em relação àqueles
que pretendem perturbar, se utilizarem
desses momentos de fraqueza ou
invigilância. E o clichê mental que
emitem chega muitas vezes de forma
agradável, como que adocicado,
principalmente se o indivíduo está
deprimido. Se a criatura visada tem
estruturação receptiva às coisas
negativas, começa aí o comércio
mental. Tudo principia como se o
paciente estivesse monologando,
cultivando a idéia central até que
sobrevenha a fixação. A mente emissora
do desencarnado em fase mais
adiantada, consegue fixar as matrizes
da  obsessão em sua vítima,
aprofundando o caminho largo da
subjugação. Os Espíritos levam sobre
nós a vantagem de serem invisíveis. Daí
por que a invigilância oferece perigos
múltiplos, e o motivo pelo qual devemos
não agasalhar pensamentos ociosos ou
volúveis nem avassalar-nos na busca de
um paraíso de prazer na realidade
inexistente. As aberrações, o ódio, a
mentira e a vindita são sempre
inspiradas por mentes que se
comprazem no mal.
- Um Espírito perseguidor pode levar
uma pessoa ao suicídio, se essa

estiver despreparada e ainda dar
alguma idéia de acabar com a vida?
Divaldo: - Certamente. As psicoses maníaco-
depressivas têm as suas raízes no passado
espiritual do homem. Produzindo uma
sintonia com Entidades vingadoras, que
açulam essas reminiscências e, não raro,
infelizmente, pelo processo obsessivo estes
colimam as suas metas, levando essas
pessoas invigilantes ao autocídio.
- Como evitar isso?
Divaldo: - Através da oração, da prática
da caridade, do exercício do amor, do
cultivo de idéias otimistas, pela
presença às sessões doutrinárias do
Espiritismo e também através da ajuda
da Psicanálise...
- Quantos Espíritos podem assistir
beneficamente, ou obsedar, uma só
pessoa?
Divaldo: - Via de regra são vários. Certa
feita, num hospital, deparei-me com um
alienado apresentando em sua
psicosfera nada menos que 10
entidades obsessoras, comprazendo-se
em afligir e antagonizar sua vítima.
Afirmavam tais Entidades estar em
serviço de desforço, pretendendo induzir
o paciente ao suicídio; após a
desencarnação daquele sofredor,
prosseguiriam no plano espiritual seus
espantosos e nefandos objetivos,
obsedando-o sem tréguas. Mas, para
nossa inspiração e acrisolamento na fé,
temos visto com alguma freqüência
médiuns seguros e oradores espíritas
assessorados por equipes inteiras de
Entidades Benéficas. Certa ocasião,
visitávamos uma Santa Casa de
Misericórdia e vimos uma religiosa
apresentando uma aura de formosa
luminosidade, assistida por 8 ou 10
Entidades Benfeitoras, verdadeiros anjos
de caridade que permanentemente a
auxiliavam naquele reduto de dor e de
provações.”
- Os trabalhos mediúnicos voltados à

SÉRIE ENCONTROS COM DIVALDO FRANCO
2 - OBSESSÃO // DDESOBSESSÃO  
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orientação aos Espíritos necessitados
ou desobsessão, são absolutamente
indispensáveis dentro de uma Casa
Espírita? O aprendizado da Doutrina,
a prática dos preceitos evangélicos
ensinados por Jesus, o apoio fraterno
auxiliando a auto-educação e a
aplicação de passes não seriam
suficientes para beneficiar quem
esteja precisando de apoio?
Divaldo: - Suficientes, mas não
totalizantes. Desde que seguimos as
pegadas de Jesus, vamos encontrá-lo
desobsidiando os atormentados. O seu
encontro com o endemoniado de
Gadara, é uma das mais belas sessões
de desobsessão que narra a história do
Cristianismo. Como nos recordamos
muito rapidamente, ele vai para aquele
outro lado, a chamada Decápolis - as 10
cidades gregas - e quando chega ao
cume da montanha, atravessando um
cemitério abandonado com Seus
discípulos para chegar à cidade - conta
o evangelista - levanta-se um homem de
uma sepultura, que se põe a gritar: -
Jesus de Nazaré, que tens tu contra
nós? - é um diálogo fascinante, e Jesus
interroga-o, por sua vez - Quem és tu?,
e respondem: - Nós somos legião,
porque somos muitos os Espíritos
que estamos neste corpo, mas não
nos mande às geenas; deixa-nos ao
menos tomar os porcos que aí
pastam, e Jesus compadecido daquele
duelo entre o desencarnado e o
encarnado, exorta o grupo: - Sai dele,
legião, em nome de meu Pai, eu te
ordeno, e o evangelista narra que a
manada de porcos que ali pastava,
atirou-se ao mar desesperadamente,
deixando transparecer, numa observação
rápida, que os Espíritos tomaram-lhes
os corpos, o que não é verdade. Quando
aqueles Espíritos se deslocaram do
perispírito do paciente, produziram uma
vibração tão grosseira e agressiva, que

os animais se assustaram e atiraram-se
ao mar, já que estavam naquele dia
muito próximo do abismo. No momento
em que o homem recuperou a lucidez,
Jesus propôs-lhe: - Vai agora e
apresenta-te aos doutores para que eles
saibam o que pode fazer aquele que
vem em nome de Deus. Isso passa
desapercebido também a alguns
estudiosos, que talvez não estejam
informados que os obsediados, os
hansenianos, os loucos, e outros
portadores de certas enfermidades, na
legislação hebraica da época, eram
riscados do livro dos vivos e expulsos da
cidade, por isso, quando Jesus curava
alguns deles, propunha que fossem
apresentar-se aos doutores da lei, para
que fossem reconhecidos como vivos
outra vez, e ao mesmo tempo para que
soubessem da Era Nova. Há um outro
momento maravilhoso, quando Ele entra
na sinagoga, levanta-se um obsediado,
e grita: - Jesus de Nazaré, eu sei quem
tu és, e Ele, com muita energia,
responde-lhe: - Cala-te, que ainda não
é chegado o momento; e uma mulher
corcunda que  andava de lá para cá,
sem destino, tocou o coração do Mestre,
que dela se aproximou, e expulsou-lhe o
Espírito que a vergava. Quando o
sacerdote reclamou: - Não sabes que
hoje é sábado!? Por que escolhes o
sábado para curá-la? O Mestre, nesse
instante, desobsidia também o
sacerdote extirpando-lhe a presunção: -
Se o teu animal cair no poço num dia
de sábado tu irás salvá-lo; essa
mulher, por acaso, não é maior que o
animal? Não é, também, filha de
Abraão? Há trinta e oito anos que ela
padece em função desse Espírito. Vai
mulher, não lhe dês importância.
Vamos encontrar um outro momento
também arrebatador, um dos que
demitiza aqueles que nos agridem por
falarmos com os mortos - é quando Ele,

miolo_maio.qxd  4/17/2005  9:09 AM  Page 7



SERVIÇO

8

lutador infatigável, transfigura-se diante
de Moisés e Elias. O primeiro havia
morrido havia quase dois mil anos; o
segundo, se fora antes quase 600 anos,
à época. Não eram deuses, não eram
anjos, eram almas que viveram na Terra.
Ao descer do monte, um pai lhe
suplicou: - Apiada -te de meu filho,
pois que um Espírito imundo o toma e
o faz convulsionar até babar sangue;
ninguém o consegue salvar, nem teus
discípulos o conseguiram! Jesus
olhou o jovem que estava numa
aparente crise de epilepsia, acercou-se-
lhe, dizendo-lhe, textualmente: -
Espírito imundo, sai dele, eu te
ordeno em nome de meu Pai. O
rapazinho se debateu, e Ele o devolveu
ao seu pai. Um poeta protestante
escreveu um poema sobre isso e eu
memorizei os dois últimos versos, que
são muito bonitos: ...E nada mais belo
ele viu do que a luz, suavemente
refletida no doce olhar de Jesus. Eram
obsessões físicas e psíquicas que Ele
curara, e os discípulos, agastados,
perguntaram-lhe : - “Por que Tu
conseguiste, e nós não?” A resposta
merece muita reflexão: “- Porque, para
esta classe de Espíritos, são
necessários jejum e oração”. Afirmava
Jesus, dessa forma, que havia Espíritos
de outras classes, e Allan Kardec
classifica-os desde os primitivos até os
elevados serafins. Para aquela classe,
porém, a de obsessores, eram exigidos
jejum e oração. As religiões precipitadas,
ortodoxas, estabeleceram que o jejum
era estomacal; esse, no entanto, não
proporciona moral a ninguém, emagrece
e mata, e a oração não diz respeito à
repetição de palavras, e sim, é uma
atitude perante a vida. Há um conto de
Léon Tolstoi, muito bem elaborado, que
narra a história de um homem que
estava trabalhando num campo, quando
se lhe aproximou um sacerdote e o

convidou: -  “Camponês, deixa de arar e
vem comigo à igreja orar”, ao que o
mesmo respondeu: - “Não posso, pois
estou arando”, e o religioso concluiu: -
“Fazes bem, porque arar é orar”. O jejum
é moral, como forma de depuração dos
vícios; jejum ao ódio, à inveja, à calúnia,
à maledicência, às paixões dissolventes;
esses, sim que são os verdadeiros, que
dão autoridade moral. E orar, por sua
vez, é agir bem, porque os Espíritos não
respeitam palavras, não as temem. Em
uma reunião mediúnica, na qual fazia
anos que eu participava, comunicou-se
uma Entidade muito infeliz, que travou
um diálogo desnecessário com o
doutrinador. Em determinado momento
aquele propôs ao Espírito: - Agora retire-
se! O espírito redargüiu: - Não me retiro!
Ele voltou à carga: - Eu lhe ordeno que
saia! A entidade, deu uma gargalhada, e
explicou: - Quem é você para ordenar?
Não saio! O doutrinador insistiu, inábil : -
Em nome de Deus, saia. Ele tornou,
rebelde, revidando: - Em nome de Deus,
eu não saio. Era algo profundamente
constrangedor. Nesse momento, o
doutrinador levantou-se, e impôs a sua
autoridade. O Espírito, imediatamente
respondeu com aspereza: - Como é que
um adúltero tem autoridade para vir me
falar? E prosseguiu: - Você  está
brincando de Espírito; você pensa que,
quando sai daqui, eu não vou atrás, lhe
acompanhando? Jamais me esquecerei
do acontecimento desagradável. Há
muitas pessoas que fazem brincadeira
com Espíritos. Eu os respeito muito,
porém há muita gente que supõe
trataram-se essas coisas, de distonias
de médiuns, de arranjos de suas
cabeças... A desobsessão é de muita
relevância na Casa Espírita. Criou-se o
nome desobsessão, possivelmente em
homenagem a André Luiz, que o
cunhou. Vamos encontrar no livro O
CÉU E O INFERNO, os memoráveis
diálogos de Allan Kardec com os
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sofredores, suicidas, assassinados,
Entidades que tiveram morte violenta e
outras que estariam no inferno, nas
regiões mais dolorosas ou aquelas mais
suaves ou nas regiões ainda mais
felizes. A sessão de desobsessão é
muito importante. Está surgindo - cada
época tem os seus modismos - uma
certa novidade, que é a de Centros
Espíritas sem Espíritos; mantendo a
Casa Espírita, mas sem comunicações
mediúnicas. A mim parecem Instituições
de Metapsíquica ou escolas de filosofia
espiritualista, porque Espiritismo sem
Espírito é corpo sem alma. Desse modo,
as sessões de desobsessão têm caráter
terapêutico, e ocorrem em qualquer
lugar. Eu noto, muitas vezes que,
durante as palestras dos companheiros,
assim como as que profiro, os Espíritos
realizam terapia de grupo. Costumo
dizer, que uma conferência espírita, uma
conversão edificante, uma peça de
teatro que dê mensagem positiva,
qualquer situação edificante em que a
pessoa se concentre, faculta-se aos
bons Espíritos uma psicanálise de
grupo. Eles afastam dos seus
dependentes as Entidades levianas,
aplicam-lhes energias salutares, e vejo-
os, com muita freqüência, assim
operando em pessoas que chegaram
atordoadas, adoentadas, obsediadas, e
que no trancurso da mensagem se vão
acalmando. Tenho uma experiência
pessoal sobre o assunto. Eu era mais
inexperiente à época, e estava
proferindo uma palestra na Federação
Espírita Brasileira, que tem um salão
muito grande, e estava repleto de
pessoas. Eu falo um pouquinho alto,
porque sou do tempo em que não
existiam microfones sensíveis; os de
então, faziam mais ruídos do que
transmitiam a voz, e tínhamos que possuir
pulmões fortes. Eu me encontrava no
clímax do assunto, quando se levantou

um senhor, e começou a gritar, a cantar,
e o pessoal da mesa abaixou os olhos,
pondo-se a orar. Eu pensei que alguém
iria levantar-se e tirar a pessoa do salão.
Acredito que se tratava de um Espírito,
que fora na Terra protestante, porque
cantava um hino... Porque ninguém se
movesse, eu aumentei o volume da voz,
o que ele também fez, travando-se uma
batalha verbal. Nesse comenos, eu vi o
Espírito Dr. Bezerra de Menezes, e, na
minha ingenuidade, eu pedi-lhe: - Dr.
Bezerra, pelo amor de Deus, este
homem está atrapalhando a palestra, se
o senhor me fizer a caridade de retirá-lo.
Eu observei o venerando Benfeitor ir-se
até o paciente como se fora uma criatura
encarnada, caminhando; lá chegando,
abraçou o obsesso e pareceu-me estar
dialogando. O homem continuou
gritando, e o Dr. Bezerra, de retorno,
informou-me: - Meu filho,acabo de falar
com o irmão que incorpora o enfermo, e
disse-lhe, que o estava atrapalhando;
por isso, você me pediu para retirá-lo do
recinto. Ele então perguntou-me: - Dr.
Bezerra, pelo amor de Deus, se me
expulsam desta Casa do Bem, para
onde é que eu irei?, Então eu venho
perguntar-lhe para onde é que nós o
enviaremos? Eu concluí, emocionado: O
senhor deixe-o aí mesmo!
Quando terminei a palestra, o homem,
que era um trabalhador das Docas, no
cais do porto, aproximando se de mim
muito constrangido, desculpou-se: - O
senhor me perdoe a cena, mas essa
coisa me agarra, onde quer que eu vá
em busca do bem, toma conta do meu
juízo, perturba o ambiente e eu não
aprendo nada, pois que me dá um
grande aperto no peito, ou na cabeça
como se me pusesse um capacete, e eu
tenho que gritar, ou ele canta, e eu ouço
tudo, mas não posso reagir. Hoje eu
senti que a coisa saiu, e estou
perfeitamente bem. Eu vi quando
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chegou um velhinho e conversou com
ele, o acalmou. Agora eu posso dizer ao
senhor, que estou curado. Eu nunca
mais pedi a ninguém para sair de lugar
algum! Vi também, uma cena muito
constrangedora na cidade do Salvador,
quando um nobre espírita baiano estava
proferindo uma palestra, e um homem
tipicamente obsediado, caiu no corredor
e veio rastejando, enquanto o
palestrante continuou falando suave.
Nesse momento, o paciente levantou-se
e o acusou: - “É um hipócrita!” e
continuou dizendo horrores do pobre
expositor, que o  ouviu sem o
interromper.
Após alguns minutos, o orador tomou-
lhe a palavra e se esclareceu: - Muito
bem, meu irmão, muito obrigado! Meus
irmãos, eu quero agradecer a caridade
que este Espírito me faz, dizendo-lhes
quem sou, pois  nunca tive a coragem
de fazer-lhes minha auto-biografia.
Portanto, estou fazendo o maior esforço
para deixar de ser tudo que ele afirmou.
Agradeço pela oportunidade de crescer
espiritual e moralmente. O Espírito pôs-
se a chorar, continuou reatejando,

abraçou-lhe as pernas, e suplicou: -
Perdoe-me, meu bom velhinho! São
calúnias para pertubá-lo, mas a sua
humildade me venceu. Eu sei que você
não é isso que falei, antes é um servidor
autêntico de Jesus. Eu é que sou um
infeliz, e chorando muito desprendeu-se
do médium. Obviamente, que são
médiuns perturbados esses, e que não
deve ser uma regra geral essa conduto,
mas aí estão as desobsessões. Em
nossas Casas poderemos fazê-las com
disciplina, com equilíbrio. Os benfeitores
trarão aqueles Espíritos mais necessitados,
nossos adversários pessoais, como os
daqueles que freqüentam as reuniões
públicas e não tenham acesso às
experimentais. Creio imprescindível que
a Casa Espírita mantenha sessões
mediúnicas de Educação da faculdade,
tanto quanto as de desobsessão.

FONTE: Worm, Fernando; “VIDA E OBRA DE DIVALDO P.
FRANCO”; LEAL
Franco, Divaldo P; “VIAGENS E ENTREVISTAS”; LEAL
Franco, Divaldo P; “MEDIUNIDADE: ENCONTRO COM
DIVALDO”; Ed. Mundo Maior
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O progresso do mentalismo abrirá,
indubitavelmente, novos rumos à Medicina
para engrandecimento do futuro humano.
O corpo físico é máquina viva, constituída
pela congregação de miríades de
corpúsculos ativos, sob o comando do
espírito que manobra com a rede biológica
dentro das mesmas normas que seguimos
ao utilizar a corrente elétrica.
Avançando pesadamente, da animalidade
para a humanidade, aumentamos o poder
da consciência pela assimilação dos
valores que a vida nos oferece, por
intermédio do tempo e do trabalho; e, com
esse poder armazenado na economia do
próprio Ser, manejamos o equipamento
celular, com antecipado conhecimento de
suas ações e reações, qualidades
superiores ou idiossincrasias genéticas,
para que nos ajustemos ao laborioso
esforço da encarnação, dela retirando os
proventos necessários.
À custa de insano trabalho, emerge a alma
do passado obscuro, elevando-se para as
zonas de equilíbrio e sublimação,
deixando, porém, na retaguarda,
verdadeiros mundos submersos, dos
quais recebe apelos deprimentes, que,
muita vez, a compelem à estagnação nas
trevas.
Tudo é vibração, movimento, magnetismo
e eletricidade, nos domínios quase
desconhecidos da matéria e do espírito,
cujo ponto de interação estamos
singularmente distantes de alcançar.
O homem, na estruturação fisiopsíquica, é
uma grande bateria criando e acumulando
cargas elétricas, com que influencia e é
influenciado.
Todo sentimento é energia estática.
Todo pensamento é criação dinâmica.
Toda ação é arremesso, com todos os
seus efeitos.
Cada individualidade, assim, conforme os
sentimentos que nutre na estruturação
espiritual e segundo os pensamentos que
entretém na mente, atrai ou repele,

constrói ou destrói, através das forças que
emite nas obras, nas palavras, nas
atitudes, com que se evidencia pela
instrumentação mental que lhe é própria.
A saúde é questão de equilíbrio
vibracional, de conformação de
freqüências. Naturalmente, enquanto na
Terra, esse problema implica uma
equação de vários parâmetros, quais
sejam a respiração e a atividade, o banho
e o alimento. Forçoso é, todavia, convir
que as raízes morais são sempre os
fatores de maior importância, não somente
na vida normal, senão também, e em
particular, nas horas conturbadas.
Cada alma vive carregada dos princípios
eletromagnéticos gerados por ela mesma,
projetando ondas que, na essência, são os
fluidos positivos ou negativos com os
quais jogamos no campo de atividades a
que fomos chamados ou conduzidos.
Nossa mente vive cercada de forças
complexas que procedem das
constelações próximas e remotas , do Sol,
da Lua, da própria Terra, dos nossos
semelhantes e dos seres superiores e
inferiores que partilham conosco a
habitação coletiva.
Achamo-nos, no Planeta, como que
presos a poderoso ímã: desenvolvemos
nossas virtudes potenciais; apuramos
tendências e recolhemos as vantagens da
educação espiritual; emitimos as
irradiações que nos são peculiares e
graças às quais somos aproveitados pelas
Potências Sublimes, no serviço da
Humanidade; entesouramos nossa
riqueza futura, ou por ela nos castigamos
a nós mesmos: são os choques de
retorno, em cuja manifestação somos
sempre vítimas das cargas asfixiantes que
arremessamos,  no espaço e no tempo,
ferindo pessoas e coisas, na tentativa de
quebra da Harmonia Divina.
Nossos sentimentos e pensamentos criam
linhas de força, e, destarte, conforme a
nossa polaridade, ou se nos facilita a

MENTALISMO
Miguel Couto
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ascensão, que é luz, ou sofremos
retardamento em níveis mais baixos, quais
os apresenta o mundo terrestre, voluntário
cárcere de sombra.
Tudo é santo nos círculos da Natureza,
mas a inteligência que se elevou na escala
do aperfeiçoamento moral não professará
o magnetismo dos seres em movimentação
primária, sem dano grave a si mesma.
A vida pede a nossa renovação
permamente para chegarmos ao Sólio
Divino, que lhe é meta fulgurante. Para
isso é imprescindível aprender, transformar,
agir e santificar, incessantemente,
assimilando as ondas de vitalidade que
nos cercam em nosso crescimento
espiritual.
Confiarmo-nos a paixões bastardas será
estabelecer linhas de forças repulsivas,
que nos constragem à demora na
paisagem das sombras.
Acendermos a confiança e o entusiasmo
na vitória do bem é formar linhas de
forças atrativas, com as quais
estruturamos para a nossa individualidade
eterna um mundo vasto de felicidade,
alegria e paz incessantes.
O homem é o distribuidor de cargas
eletromagnéticas, geradas por ele mesmo,
em toda parte.
O equilíbrio, portanto, é questão de toda
hora.
Examinado em seus aspectos reais, o
corpo físico é uma grande república
federativa, onde as células, diferenciadas
pela especialização, agem sob o comando
da mente. Esses indivíduos microscópicos
requisitam, porém, incentivo, nutrição e
amparo, a fim de viverem convenientemente,
e possuem também o seu campo
vibratório circunscrito, dependendo de
estímulos dessa natureza para se
enquadrarem na harmonia necessária.
A missão de curar, deste modo, é muito
mais a ciência de equilibrar os movimentos
oscilatórios que a de socorrer o veículo

somático; e somos obrigados a considerar
que, ainda quando praticamos a clínica ou
a cirurgia, é imprescindível ponderar a
modificação de tonus vibratório de
imensas colônias de protozoários, através
de cargas elétricas de produtos químicos
ou de golpes renovadores do bisturi, se
desejarmos alcançar a almejada
restauração.
Cada alma vive e respira na atmosfera
mental que estabelece para si mesma, em
qualquer distrito do Universo.
Purifiquemos o pensamento, encaminhando-
o às zonas superiores do nosso idealismo,
buscando, simultaneamente, materializá-
lo no terreno chão da luta diária, criando
novos motivos de felicidade, de confiança,
de luz e de alegria, na esfera de nossas
horas vulgares, e a harmonia será a resposta
divina aos nossos empreendimentos.
Embaixo, a inteligência encarnada sofre a
influência de pesado clima vibratório,    em
vastíssimo parque de contrastes e de
experiências, na condição do aluno que se
deve impor estudo e exercício para
alcançar o conhecimento.
Em cima, resplandece a Lei Cósmica,
retribuindo a cada criatura, no tempo e no
espaço, conforme as próprias obras.
A ciência mental, com base nos princípios
que presidem à prosperidade do Espírito,
será, no grande futuro, o alicerce da saúde
humana.
Saudando, assim, o porvir da Humanidade,
exaltemos o Médico Divino que, sem usar
sequer uma gota de elixir da Terra, atuou na
mente do mundo, legando-lhe a fonte
renovadora do Evangelho, com o qual, na esteira
infinita das reencarnações, gradualmente
nos ajustamos aos deveres da fraternidade e
do trabalho, na real aplicação do “amemo-
nos uns aos outros”, aprendendo a subir,
vagarosamente embora, o monte da
glorificação espiritual.

FONTE: Xavier. F. C.; FALANDO À TERRA, FEB
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INVERSÕES FATAIS
Os homens costumam inverter os
ensinamentos de Jesus, advindo daí uma
série de males que pertubam a paz do mundo.
Até mesmo aqueles que se dizem cristãos
vivem divorciados da moral evangélica,
conforme se verifica pelos seguintes
exemplos:
Jesus prescreve: “Buscai em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua Justiça; tudo o
mais vos será dado por acréscimo”. Os
homens, invertendo este preceito, fazem
exatamente o contrário: buscam tudo o mais,
e esperam que o reino de Deus lhes seja dado
por acréscimo à última hora.
“Não faças a outrem o que não desejas
que os outros te façam”.
“Faze aos outros o que desejas que os
outros te façam”.
Como costumam proceder os homens com
relação aos dois magistrais preceitos acima
transcritos?
E’ notório que agem em sentido diametralmente
oposto: fazem aos outros o que não querem
que os outros lhes façam; e deixam de fazem
aos outros o que desejam que os outros lhe
façam. Procedem, portanto, em desacordo
com a justiça simbolizada no primeiro
preceito, e em desacordo com a misericórdia
estatuída no segundo.
Se procurarmos a causa das dúvidas
suscitadas entre os indivíduos e as nações,
desde as mais simples até as mais graves,
duma ligeira desinteligência até as guerras
sanguinolentas que têm ensopado a Terra de
sangue e de lágrimas, havemos de encontrá-
la na desobediência àqueles dois sábios
mandamentos, os quais os homens invertem
fazendo precisamente o contrário do que eles
preconizam.
“Ajuntai para vós tesouros no céu, onde o
ladrão não rouba, a traça não rói e a
ferrugem nâo consome”.
E’ sabido que os homens, menosprezando a
recomendação supra, empregam o máximo
de seus esforços, de sua inteligência e de
todas as possibilidades a seu alcance em
ajuntar tesouros na Terra, onde o ladrão
rouba, a traça rói, a ferrugem consome e a
morte arrebata.

“Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos
que vos fizeram mal; orai pelos que vos
perseguem e caluniam. Não resistais ao
mau; dai a capa a quem vos disputar a
túnica”.
Os homens aborrecem seus inimigos,
retribuem o mal com outro mal maior, vingam-
se das perseguições, resistem ao mau,
empregando a violência, disputam e
demandam quando se sentem prejudicados.
Parece mesmo que se esmeram em contariar
acintosamente os conselhos que Jesus lhes
legou quanto àqueles dispositivos.
“Bem-aventurados sereis quando vos
perseguirem por causa da justiça. Alegrai-
vos e exultai quando, mentindo, disserem
todo o mal de vós por minha causa”.
Os homens lamentam, protestam e se revoltam
quando sofrem a mais leve perseguição por
causa da justiça. Murmuram, choram e
blasfemam quando sabem que, mentindo,
disseram mal deles, por causa da verdade.
“Porfiai por entrar pela porta estreita,
porque larga é a porta, e espaçosa a
estrada que conduz à perfeita; e estreito é
o caminho que conduz à vida eterna”.
Os homens fogem espavoridos do caminho
estreito do dever, fogem das lutas e das
porfias na formação do caráter, na obra do
aperfeiçoamento próprio, para enveredarem
pela estrada larga e cômoda da hipocrisia,
das fraudes e das prevaricações. São
partidários incondicionais da vida fácil, onde
vicejam os vícios e as paixões bastardas; são
adversários da vida simples, modesta e
laboriosa onde medra a virtude e onde se
alcança a sabedoria.
Como estranhar, pois, que o homem se
debata no meio de angústias e de aflições e
verta lágrimas através de guerras, fome e
calamidades de toda espécie, uma vez que
ele inverte completamente os preceitos da
moral evangélica; uma vez que ele age em
tudo e por tudo em flagrante e afrontoso
antagonismo com a lei divina, que é a lei
natural revelada pelo Cristo de Deus?

FONTE: Camargo, Pedro (Vinicíus); “EM TORNO DO
MESTRE”; FEB

ATENÇÃO! Todas as citações inseridas ao final de seções deste número, foram
psicografadas por F. C. Xavier.
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“Como interpretar estas palavras de
Jesus: ‘Se qualquer pessoa disser
alguma coisa contra o Filho do Homem
ser-lhe-á perdoado; mas se alguém fala
contra o Espírito santo não lhe será
perdoado, nem neste século, nem no
futuro.’
A interpretação dada é simples. Jesus afirma
que se alguém quiser ofendê-lo, ele o
perdoará. Certamente, porque Jesus, na sua
grandeza espiritual, saberá compreender a
pequenez e a limitação daquele que tentar
atingi-lo. Isso ele demonstrou na prática,
quando foi preso a mando dos fariseus e
martirizado pelos soldados romanos. Ele
perdoou os seus agressores, porque se trata
de uma alma nobre, de um Espírito superior,
a quem as nossas ofensas não podem
atingir, porque ele se coloca muito além de
seu alcance. No entanto pela Lei de Causa e
Efeito (que é uma Lei de Deus, que é uma
Lei da Natureza), todo ato mau redundará
numa conseqüência má para quem o
praticou, de modo que, embora Jesus
perdoe o agressor, o mesmo não acontecerá
com a Lei da Natureza, que não falha em
nenhum caso, fazendo com que o agressor
responda pelo seu ato. Os algozes de Jesus
com certeza, responderam pelo mal que
fizeram. Por conseguinte, ao mencionar o
“pecado contra o Espírito Santo”, na
verdade, Jesus está se referindo às Leis
Divinas ou Lei Natural, conforme a
nomenclatura espírita.

PERCEPÇÃO DOS ESPÍRITOS
“Uma pessoa, que desencarna, quando
chega no mundo espiritual, ela é capaz de
vir à sua casa, ver e ouvir seus familiares
e até se intrometer nos assuntos de
família, sendo que, muitas vezes, ela nem
tem consciência de que morreu. Nesse
caso, ela não tem mais o corpo. Será que
o perispírito tem olhos que podem captar
as imagens e sons e perceber tudo o que
está acontecendo na casa?”
Esta não é uma questão muito simples. Faz
parte dos estudos científicos do Espiritismo.
Porém, podemos, como primeira hipótese,

seguir a sua linha de raciocínio: se neste
mundo é o corpo que serve de instrumento
para o Espírito, dispondo inclusive dos
órgãos do sentido (como os ouvidos e os
olhos), é claro que a sua conclusão está
certa; ou seja, os orgãos sensoriais, no outro
plano, estão no perispírito, porque é através
do perispírito que o Espírito se manifesta na
outra dimensão. Mas neste caso, teríamos
que considerar que o perispírito também está
em nossa dimensão; ou seja, ele teria
condições de captar as mesmas ondas
luminosas, responsáveis pelas imagens, e as
mesmas ondas sonoras que o nosso corpo
consegue captar, e que fazem parte dos
fenômenos que ocorrem na dimensão física.
Alguns estudiosos dos fenômenos espíritas,
como Alexander Aksakoff, consideram que
as percepções dos Espíritos desencarnados
se dão de maneira bem diferente da nossa
percepção. Seriam outros mecanismos que
entrariam em ação, porque os
desencarnados não teriam acesso direto à
realidade do mundo material. Por exemplo: o
desencarnado não veria diretamente as
imagens, mas veria através dos encarnados,
que seriam seus médiuns. O médium vê e o
Espírito capta sua visão por processos sub-
liminares; isto é, pela sua mente. O
encarnado ouve e o Espírito capta a
fenômeno sonoro por intermédio das
sensações sonoras criadas na sua mente.
Neste caso, o Espírito não vê nem ouve
diretamente, como acontece com os nossos
sentidos, mas sempre através das pessoas
com quem ele pode sintonizar o
pensamento. Neste último caso, podemos
dizer que a percepção que os Espíritos têm
do mundo material se dá através de um
processo mais amplo que apenas os
sentidos. Seria pelo pensamento, uma
espécie de telepatia ou captação de
sensações por intuição ou por ondas
mentais. Mas isso depende também das
condições pessoais de cada Espírito.
Espíritos mais elevados - ou seja de planos
superiores - dispõem de recursos mais bem
elaborados, aos quais não temos acesso,
por causa de nossas limitações. É claro que

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS
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o Espírito não precisa ter consciência de
como essas percepções acontecem. Ele
simplesmente sabe que elas acontecem,
assim como nós, os encarnados não
precisamos conhecer o mecanismo da visão
para enxergarmos, nem o da audição para
podermos ouvir. Isso acontece
automaticamente, porque faz parte dos
automatismos da natureza. Portanto, os
Espíritos, na sua generalidade, não se
preocupam com isso e nem tem consciência
de como eles estão percebendo. Com isso,
eles podem, muitas vezes permanecer
próximos à família ou no âmbito da própria
casa, ligados às preocupações familiares.

PERDÃO E DIREITOS HUMANOS
Quando Jesus manda perdoar, ele nos
manda abrir mão de um direito, que é de
cobrar  o respeito humano àquele que
nos ofendeu. Isso não vem contrariar os
princípios dos direitos humanos, que
manda que todos exijam proteção aos
seus direitos?
Façamos uma análise racional do princípio
do perdão, que Jesus ensinou. Há dois
aspectos sob os quais podemos abordá-los.
Primeiramente, se considerarmos que todas
as pessoas se tornem tremendamente
exigentes em relação aos seus direitos, será
que vamos ter a paz no mundo? O que são
direitos? Até onde vai o direito de cada um?
Será que a lei humana consegue abordar
todos os ângulos do direito e cobrir cada
cidadão de proteção total? Na verdade, a
legislação humana tem por objetivo regular o
comportamento das pessoas, mas ela não
tem como resolver toda e qualquer situação.
Ela tentará resolver tão somente aquela
situação que escapa ao domínio dos
contendores. Quase sempre, no dia-a-dia de
nossa vida, somos nós que devemos buscar
soluções para os nosso conflitos. A lei, por
exemplo, não vai poder regular uma relação
de amizade entre duas pessoas que pode,
depois, se transformar em inimizade. Não vai
conseguir estabelecer vínculos afetivos, nem
evitar que pessoas se odeiem ou se tratem
com desprezo ou indiferença. Esse nível de
experiência está apenas sob o domínio de

cada pessoa e, portanto, cada um tem que
aprender a administra-lo, a fim de que as
relações entre as pessoas se tornem
suportáveis ou agradáveis. Jesus vê o
problema da convivência como o maior
problema do mundo; é dele que nascem
todos os outros problemas. É portanto, no
âmbito estreito da família, do círculo de
amizade ou de vizinhança, no seio da
comunidade, que se deve aprender a
conviver bem, estabelecendo-se uma política
de mutuo respeito.  A lei humana, pura e
simples, não consegue regular todas as
nossas relações, porque é fria e impessoal.
Nós é que temos de tornar as nossas
relações pessoais agradáveis e, para tanto,
em muitas ocasiões são os nossos
sentimentos em relação aos outros que
falam mais alto. Por esse motivo, há
situações em que abrir mão de um direito é a
atitude mais elevada, mais sublime, que nos
permitirá vivenciar o mais amplo sentido do
amor. Bem por isso, Jesus lembrou com
muita propriedade. “Se vossa justiça não
exceder a dos estribas e dos fariseus, não
entrareis no Reino dos Céus”.

PERDÃO E MUNDANÇA
“Pode-se utilmente pedir a Deus que
perdoe as nossas faltas? Resposta - Deus
sabe discernir o bem e o mal. A prece não
esconde as faltas que cometemos.
Aqueles que pede a Deus o perdão de
suas faltas, não o obtém senão mudando
sua conduta. As boas ações são as
melhores preces, porque os atos valem
mais do que as palavras”. O leitor pede
um comentário sobre esta questão.
A pergunta e as respostas são bastante
claras; não poderiam ser mais objetivas e
esclarecedoras. Elas traduzem muito bem a
filosofia de Jesus. Aliás, Jesus resumiu todos
os mandamentos da lei e dos profetas num
só mandamento, o amor ao próximo. No
capítulo 7 do Evangelho de Mateus, após
falar sobre a eficácia da prece - ou seja, após
dizer, “Pedi e vos será dado, buscai e
achareis, batei e abrir-se-vos-á; porque
todo aquele, que pede, recebe e, o que
busca, encontra” - Jesus afirma o seguinte:
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“Assim, tudo o que vós quereis que os
homens vos façam, fazei-o também vos a
eles - esta é a lei e os profetas”. É muito
fácil, para qualquer um de nós, pedir perdão
após cometer um erro. Isso qualquer um faz,
principalmente quem não está preocupado
em errar de novo, ou seja, aquele que não
tem nenhum compromisso com o próximo:
geralmente, ele vai pedir perdão e vai
continuar cometendo o mesmo erro.
Podemos, de fato, enganar os outros com as
nossas simulações, com os nossos
fingimentos; mas não enganamos nem a
nossa própria consciência, quanto mais a Lei
de Deus. No entanto, o perdão da
regeneração é outro; é um pedido muito
especial, porque significa um
arrependimento sincero (de coração), onde
não existe mais a mínima intenção de voltar
a errar. A partir de então é que nasce a
oportunidade da mudança e o propósito de
corrigirmos o erro. O perdão com
arrependimento é a porta que se abre para o
caminho da regeneração. O perdão é,
portanto, a porta; a regeneração, o caminho.
O que pensamos ou falamos só tem sentido

quanto colocamos em prática nossas
verdadeiras intenções. Portanto, não é só
pedir - é preciso buscar. A prece nos serve
de auxílio, mas só a conduta nos fortalece no
caminho do bem. Por isso, o pedido de
perdão só tem valor real quando corresponde
a um firme propósito de mudança. O primeiro
passo é o arrependimento, o segundo -  mais
difícil e mais importante -  é a reparação do
erro cometido. Sem isso, não se estabelece
a verdadeira relação com Deus, nem,
ficamos em paz com a própria consciência.
Precisamos entender que a prece é o nosso
contato com Deus - é, portanto, o nosso
contato com a Verdade Absoluta. Como é
que vamos enganar a Deus, se dificilmente
conseguimos nos enganar a nós mesmos?
Podemos enganar, sim, as pessoas com
quem convivemos, falando de uma forma e
agindo de outra, fingindo lealdade e
alimentando falsidade, simulando humildade
e escondendo orgulho. Mas a Deus não é
possível enganar. Por conseguinte, o que
pedimos na oração pode ser válido ou não,
dependendo da sinceridade e da pureza de
nosso coração.

JUVENTUDE
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Mensagens

“A despeito de todas as dúvidas e impugnações
que te cerquem os passos, segue para diante,
atendendo aos deveres que a vida te preceitua,
conforme o testemunho da consciência, na
convicção de que a felicidade verdadeira
significa, em tudo, paz em nós”.

“Todas as manifestações externas, que lembrem o
nome de Jesus e que se reportem, de qualquer
modo, às lições de Jesus, são recursos preciosos
constituindo-se em sugestões edificantes para o
caminho”

EMMANUEL
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GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

“Companheiros da Terra, à frente de
todas as complicações e problemas
do sexo, abstende-vos de censura e

condenação”.
Emmanuel - Livro: “Vida e Sexo” - FEB

Nunca a geração jovem esteve tão bem
informada! Livros, revistas, músicas,
televisão, rádio, imprensa, Internet,
programas de computador, e a lista
prossegue com tantos canais de cultura e
informação!
Há espaço exclusivo para os jovens
discutirem sobre sexualidade , para
receberem orientação: suplementos de
jornais, revistas, programas de televisão ou
mesmo colunas próprias naqueles
destinados ao público em geral, Contam-
se hoje nas bancas mais de 30
publicações regulares destinadas a esse
público. Até o governo vem se utilizando
dos meios de comunicação, fazendo
campanhas, esclarecendo sobre AIDS,
camisinha, gravidez, etc.
A explosão da sexualidade nessa fase não
representa início de experiência, mas
recomeço da vida sexual no ponto onde a
deixamos no passado, ou seja, em nossas
precedentes existências. E, como encontramos
hoje tamanho acesso às possibilidade de
se extravasar os instintos, o resultado é a
“liberdade” que vige nos dias atuais.
Com isso, surgem os inúmeros problemas
relacionados ao comportamento sexual
das criaturas: doenças sexualmente
transmíssiveis, sexualidade precoce nos
adolescentes, gravidez indesejada, abusos
de toda ordem, problemas de ordem
psicológica, mudança de postura em
relação ao relacionamento afetivo sério,
etc.
Então perguntamos: Quem não tem
problemas sexuais? Ou, melhorando a
pergunta, qual lar não tem alguma
dificuldade a resolver quanto ao
comportamento sexual dos que ali vivem?
A carga do passado surge em todos nós,
espíritos eternos e ricos em experiência

positivas e negativas. Os mais jovens,
ainda imaturos, mais sofrem.
Allan Kardec conscientiza-nos: “Quando as
crianças não mais necessitam dessa
proteção, dessa assistência que lhes foi
dispensada durante quinze a vinte anos,
seu caráter real e individual reaparece em
toda a sua nudez”.Ajudá-los é compromisso
de todos os que já amadurecem na jornada
da vida.
E dentre os problemas que mais vêm
crescendo, está a gravidez na
adolescência.
Tratemos dele lembrando que nossos
jovens não são inimigos a serem
combatidos, são nossos continuadores a
serem orientados.

O TAMANHO DO PROBLEMA
As estatísticas mostram que apenas um
em cada dez jovens usa camisinha ou
algum outro método contraceptivo. Com ou
sem uso desses métodos, busca-se o
prazer desmedidamente. Isso atesta o
estado atual da Humanidade em relação à
sexualidade. Já o comentara Allan Kardec:
“Que pensar dos usos que têm por fim
deter a reprodução, com vistas à satisfação
da sensualidade? Isso prova a predominância
do corpo sobre a alma e o quanto o homem
está imerso na matéria”.
Segundo dados da Organização Mundial
de Saúde, em 1997, no Brasil, cerca de 1
milhão (isto mesmo!) de meninas entre 15
e 19 anos tornaram-se mães. Fora as que
engravidaram e abortaram.
Dados agora de 1999 indicam que houve
aumento de 30% no número de
adolescentes entre 10 e 14 anos grávidas.
Já não é mais novidade gravidez em
meninas de 10, 11, 12 anos.
Esta vida sexual ativa precoce leva
também a outros problemas graves:
prostituição infantil e juvenil, aborto, perda
da auto-estima, escravidão sexual,
problemas futuros de saúde.
80% das mulheres que engravidam são
solteiras e 28% das adolescentes

Joamar Z. Nazareth
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engravidam nos três primeiros meses após
o início da atividade sexual.
Como pais, devemos combater a tal
situação dentro de nossos lares com os
recursos corretos e não arcaicos, como a
surra e a proibição.
Há um abandono por parte dos pais
quando isso ocorre, por acharem que o
problema é grande demais ou porque
pensam que os jovens tenham estrutura
para tudo resolverem e tudo enfrentarem.
Ledo engano! Esta é a fase em que mais
necessitam de orientação e direção.
Sexo que supera o amor traduz-se em
destruição e arraso total dos bons
sentimentos.
Não esqueçamos que por trás de nossos
atos de vida material está uma legião de
espíritos convivendo e participando
conosco, seja na alegria do dever
cumprido e da satisfação sadia, seja na
degradação de nossos sentimentos e de
nossas atitudes. Se do sexo fazemos
apenas instrumento de prazer,
vincularemos a nós espíritos de mesma
condição, muitos querendo reencarnar a
qualquer custo...
Importante lembrar que Deus não
estabelece programação de gravidez
indesejada...

POR QUE ISSO OCORRE?
Primeiramente, podemos dizer que para o
jovem não basta informação: é preciso
manutenção.
Outro fator é a qualidade da informação
recebida. A jornalista Regina Castro lembra
que “a educação do adolescente foi
entregue à mídia e ao consumo”. O que
temos na mídia são 5% de reportagens
sérias e programas bem-intencionados e
95% de confusão e sensualismo, desde
filmes, novelas e programas para
adolescentes destacando o sexo sem
amor até livros ensinando técnicas de
conquista e prazer na cama, semelhando a
livros ensinando a caçar e cozinhar, com tal
frieza e hipocrisia, que chega a

envergonhar os que valorizam o
sentimento e a humanidade. Falar em
valores da família chega a ser difícil.
A prática física do sexo também passou a
ser uma obrigação social, e os que buscam
pensar e agir diferente são por vezes
discriminados pelos outros jovens. O sexo
hoje está universalizado e os valores
vigentes apontam para um desejo sexual
desequilibrado, prazer sem preço,
prosmiscuidade, obrigatoriedade do sexo
no namoro, satisfação de fantasias,
infidelidade, e resvala amiúde na
prostituição feminina, masculina e
homossexual.
A iniciação sexual, que era mais possível
aos rapazes, e a idade variava dos 13 a 16
anos, hoje reduziu o prazo para começar,
estando iguais as possibilidades para
meninas e meninos, e a idade dos 10 aos
14 anos.
Iniciando mais cedo e estando mais
suscetíveis às influências, os adolescentes
são vítimas das induções psicológicas
sexuais negativas na atualidade, tais como
o mau exemplo dos pais, ao mercado de
ofertas, à  literatura de estímulo, às revistas
especializadas, ao forte mercado do sexo e
da pornografia, às festas cada dia mais
liberais, à utilização de drogas e álcool, à
moda sensualista, à proliferação dos
disque-sexo, ao uso da Internet como
busca de prazer sexual, às fitas de vídeo
facilmente locáveis, ao interesse comercial
em se explorar tão rentável faixa de público
consumidor, entre outras.
Muito se fala de prazer e pouco se fala de
responsabilidade, de conseqüêcias de
nossos atos sexuais, acabando por
constituir-se na maior propaganda
enganosa de nossos tempos.
Com o materialismo tão em voga como
hoje, sentimos o esquecimento dos valores
morais e éticos por parte da sociedade e
mesmo das famílias, culminando com o
amor livre, tão pregado quão praticado em
meio à juventude, trazendo compromissos
espirituais sérios e prejuízos morais para
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toda a Humanidade.
Eis aí o reflexo de nossa imperfeição:
usamos mal os recursos criadores do sexo
em nossas vidas pregressas e hodiernamente
usamos a liberdade que recebemos para
consertar nossos erros, de modo a
complicá-los ainda mais.
O principal motivo para que ocorra esse
problema está na educação no lar.
Pais abandonaram seus filhos ao
aprendizado do mundo. Quando mais
necessitam de esclarecimento e orientação
quanto à própria sexualidade, deixam
mães e pais que aprendam tudo na escola,
na rua, na mídia, nos livros, com os outros.
Achamos interessante a expressão “orfãos
de educação sexual”, que define bem a
situação. A TV, com seus péssimos
exemplos em maioria, é hoje a maior fonte
de aprendizado sobre sexo.
Na mesma reportagem Regina Castro
coletou que os jovens se informam sobre
sexo mais em conversas com amigos
(90% dos jovens que responderam à
pesquisa), em informações em revistas
(76%), programas de TV (63%), conversa
com os pais (50%). Indagados sobre qual
seria a melhor forma, a maioria preferia as
conversas com os pais.
Os pais devem participar mais das
descobertas de seus filhos.
Certos espíritos afinizam-se com jovens
descuidados e os “hipnotizam”, buscando
abrir a porta da reencarnação, provocando
a gravidez indesejada e inesperada nas
adolescentes, que, imaturas e desemparadas
de melhor orientação educativa dentro do
ambiente doméstico, acabam por cair na
cilada do prazer fácil e sem medir
conseqüências físicas, morais e espirituais.
Outros experimentam a prática sexual com
a desculpa de que precisam testar em
todas as tentativas de afeição para saber
se há amor entre os parceiros, pois, se não
der certo o relacionamento, é porque não
deviam permanecer juntos, Querem testar
até achar o par ideal para casar...Pobre
ilusão! E os que ficam casados 20, 30, 40

anos e depois se separam, qual a
desculpa? Não tiveram tempo para se
conhecer? Não se mede afeição pela
prática física do sexo, mas por inúmeras
variantes (entre elas o sexo, sem dúvida)
mais complexas.
Nunca achar que somente poderá ocorrer
com a filha dos outros, ou, se achar que
poderá ocorrer com a nossa, tentar
resolver o problema com censuras,
agressões verbais, violência, expulsão de
casa.
E sobretudo jamais olvidar que nós
recebemos nossos filhos hoje, no mesmo
ponto em que os deixamos no passado,
elucidando-nos Emmanuel que “a filha
detida nos desregramentos do coração é a
jovem que, noutro tempo, induzimos ao
desequilíbrio e à crueldade”.

E OS FILHOS DE NOSSOS FILHOS?
A “vítima” silenciosa neste problema é o
filho ou a filha que chegará ao mundo, já
enfrentando seu primeiro problema.
Colocamos a palavra Vítima entre aspas
porque sabemos que ninguém é cem por
cento vítima e o retorno desse espírito ao
orbe terreno se faz dentro das leis de
mérito e da necessidade.
Os avós é que têm arcado, na maior parte
dos casos, com a renúncia de cuidar de
uma criança que nasce carregando
consigo toda a esperança de uma nova
vida.
Isso acarreta vários problemas na criação
desses filhos, que crescerão sem a figura
de um pai e de uma mãe assumindo seu
papel.
O correto é que os pais assumam sua
posição e suas responsabilidades. Divaldo
Pereira Franco esclarece-nos: “Quando
dois seres, jovens ou não, se buscam e se
deixam abrasar pelo desejo, devem arcar
com os efeitos desse ato, desde que toda
ação produz uma reação equivalente”.
Mesmo que represente sacrifícios, o prazer
do sexo antes do casamento;devem
encarregar-se de todas as conseqüências
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que daí advenham. Não estamos adotando
atitude puritanista, mas afirmando que a
sexualidade tem que estar a serviço do
amor, e o amor jamais tem pressa. Somos
livres para buscar qualquer sensação,
porém somos escravos em seus
resultados. Debalde tentaremos fugir de
nossos compromissos. Se fugirmos nesta
vida, eles nos alcançarão, mais dia, menos
dia.
Podemos buscar a prática sexual a
qualquer momento, em qualquer posição
da vida; mas que o façamos com bom
senso e maturidade, conscientes dos
riscos e dispostos a cumprir nossos
encargos.
Portanto a gravidez na adolescência deve
ser levada a termo e o rebento da relação
deve, se possível, ser abraçado pelos que
o conceberam.
Richard Simonetti recorda-nos: ”Deus
sustenta a vida, mas sua manifestação,
condição e qualidade dependem de
nossas iniciativas”.

Saibamos que exercer sexualidade com
alguém é empenhar-se perante esse
alguém. Se esse alguém se apaixonar, se
matar, sentir-se desprezado, entrar em
quadro de neurose, depressão, frustações,
psicoses, tristeza, desespero, amargura,
seria  lícito abandoná-lo?
Sexo antes do casamento cada um decide,
mas como ficam as pessoas depois, se
não mais quisermos a afeição?
Não é e nunca será justo o filho pagar o
preço, o tributo da transitória união dos
pais.
Em qualquer tipo de vínculo, a
responsabilidade perante a Justiça Divina
é imensa. Foge à irresponsabilidade, para
não agravares teus problemas. Afirmemos
com Emmanuel: “O sexo é energia criativa,
mas o amor necessita estar junto dele, a
funcionar por leme seguro”.

FONTE: Nazareth, Joamar. Z.; UM DESAFIO CHAMADO
FAMÍLIA; Minas Editora.

Mensagens

“Toda vez que nos sentirmos cansados, suspirando
por repouso indébito, lembremo-nos de que as
mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos,
longe de encontrarem apoio repousante, foram
cravadas no lenho do sacrifício, do qual, conquanto
escarnecidas e espancadas, ainda se despediram
de nós, entre a palavra do perdão e a serenidade da
benção”.

“Aprendamos, assim, a trabalhar, esperando
pelos desígnios da Justiça Divina sobre os
nossos impulsos”.

EMMANUEL
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