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Em “O EVANGELHO SEGUNDO O
ESPIRITISMO” cap. IV

“Uma comparação vulgar fará compreender
melhor essa diferença. O estudante não
alcança os graus da ciência senão depois
de ter percorrido a série de classes que a
ela conduz. Essas classes, qualquer que
seja o trabalho que exijam, são um meio
de atingir o fim e não uma punição. O
estudante laborioso abrevia a caminhada,
e nela encontra menos espinhos; ocorre
de outro modo para aquele cuja
negligência e preguiça obrigam a
recomeçar certas classes. Não é o
trabalho da classe que é uma punição,
mas a obrigação de recomeçar o mesmo
trabalho. 
Assim ocorre com o homem sobre a
Terra. Para o Espírito do selvagem, que
está quase no início da vida espiritual, a
encarnação é um meio para desenvolver
sua inteligência, mas para o homem
esclarecido, no qual o senso moral está
amplamente desenvolvido e que é
obrigado a  recomeçar as etapas de uma
vida corporal plena de angústias,
enquanto poderia já ter alcançado o
objetivo, é um castigo pela necessidade
em que se encontra de prolongar sua
demora nos mundos inferiores e infelizes.
Aquele, ao contrário, que trabalha
ativamente pelo seu progresso moral,
pode não somente abreviar a duração da
encarnação material, mas vencer, de uma
só vez, os degraus intermediários que o
separam dos mundos superiores”.

COMUNICAÇÃO
O “NOSSO LAR”, VISTO 
PELA TERRA (2a PARTE)

3

SERVIÇO
SÉRIE ENCONTROS COM DIVALDO
PEREIRA FRANCO 3 - REENCARNAÇÃO

7

CIÊNCIA

EM TORNO DA OBSESSÃO 
(1a PARTE)

13

PANORAMA

VOCÊ ADORMECE EM REUNIÕES

ESPÍRITAS?

15

JUVENTUDE
O JOVEM E SEUS PROBLEMAS

16

EDUCAÇÃO
O ENCONTRO

19

Conversa Breve
Kardec Afirma
A Vida Continua
Chico e Emmanuel
As Lições de Chico Xavier
Mensagens

ASSUNTOS

OUTROS...

REVISTA ESPÍRITA MENSAL
ANO XXIX Nº344

JUNHO 2005

Kardec Afirma

Mensagem da capa

EX
PE

D
IE

N
TE

“INFORMAÇÃO”:
é registrada na D.C.D.P. Do D.P.F. sob n.1702
(Portaria 209/73) - publicada pelo Grupo Espírita
“Casa do Caminho” - 
Jornalista responsável:
Zancopé Simões  (Reg. 10.162) - 
Redação: 
Rua Souza Caldas, 343 - Fone: (11) 6097-5700
Correspondência:
Cx Postal: 45.307 - Ag. VI. Mariana/São Paulo (SP), 

“INFORMAÇÃO” não se responsabiliza pelos
conceitos e opiniões emitidos pelos seus
entrevistados ou articulistas

Edição, Fotolito e Impressão: 
VAN MOORSEL,ANDRADE & CIA. LTDA.
Rua  Souza Caldas, 343 - São Paulo - SP

“Ainda mesmo nas trilhas mais
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A existência na Terra é comparável a um filme que
você está protagonizando.
O diretor e o intérprete se conjugam em você mesmo,
porque a objetiva da livre escolha jaz em suas mãos,
tanto quanto as imagens da película são arquitetadas
por seus próprios pensamentos.

* * *
Atenda aos seus encargos, tão bem quanto lhe seja
possível.
Muitos episódios e trechos inconvenientes podem
ser evitados para que se lhe destaque a excelência
do trabalho:

lembranças amargas;
idéias de vingança;
ressentimentos;
desilusões;
prejuízos e fracassos;
doenças e tristezas;
irritação e azedume;
condenação e queixas;
cólera e impaciência;
reclamações...

Quando qualquer desses lances vier a surgir em seu
caminho ou em sua imaginação, corte isso.
Converta a sombra em luz, na vivência da esperança
e do bem. E arrede de você tudo o que lhe possa
tisnar a tranqüilidade, porque em futuro próximo ou
menos próximo, o seu filme estará na tela da verdade
e as suas escolhas vão passar.

ANDRÉ LUIZ
(psicografada por F. C. Xavier)

CONVERSA BREVE

CORTE ISSO
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Passemos agora ao exame da infra-estrutura
organizacional e suas atividades, pelo menos de
alguns de seus aspectos, seguindo a linha do
nosso esquema expositivo.

1. Infra-Estrutura Politica
A Colônia é dirigida por uma Governadoria e o
seu Titular é coadjuvado por diversos
Ministérios, “enormes células de trabalho ativo,
que nem mesmo alguns dias de estudo oferece
ensejo à visão detalhada de um só deles”. Os
Ministérios, em número de seis (6), orientados,
cada um, por doze (12) Ministros, com ocupação
especializada dentro do respectivo Ministério,
num total de setenta e dois (72), que compõe o
estafe direto do Governador, - trabalham em
irrepreensível coordenação e sintonia.
Diz André Luiz, à pág. 55, que “a organização
em ministério é mais expressiva, como definição
de espiritualidade. A instituição é eminentemente
substanciosa, no que concerne à ordem e a
hierarquia. Nenhuma condição de destaque é
concedida aqui a titulo de favor”.
São os seguintes os seis Ministérios: da
Regeneração, do Auxílio, da Comunicação,
do Esclarecimento, da Evolução e da União
Divina.
Nos trabalhos administrativos a Governadoria
serve-se da colaboração de três mil funcionários
que, a exemplo dos que desempenham
atividades em todos os setores de “NOSSO
LAR”, são valorizados mediante estudos,
trabalhos, lazeres e intercâmbios sociais. Por
esta informação estaremos em condições de
formar idéia da complexidade da máquina
administrativa, sua atividade e influência na vida
da Colônia. Os titulares dos Ministérios, de
diversos níveis hierárquicos, “costumam
excursionar noutras esferas, renovando
energias e valorizando conhecimento”, com
vistas ao aprimoramento de suas tarefas junto à
coletividade, que suporta um esforço
permanente de evolução, objetivando preparar
seus membros, não só às futuras reencarnações,
mas para a ascenção (de uma minoria) a planos
mais altos.
A chamada iniciativa privada, em linguagem e
sentido econômico, como temos na Terra, não
existe em “NOSSO LAR”. Existe, isto sim, uma

organização pública que, forçando o conceito,
poderíamos denominar de Organização de
Estado. A equipe direcional, em todos os níveis,
se identifica por sua mentalidade, concepções,
comportamento ético e objetivos, embasados no
mais legítimo enfoque cristão. O Evangelho do
Cristo é a Carta Magna por excelência, que
corporifica o pensamento político no bem
sentido, que inspira todos os setores de
atividade dessa magnífica civilização espiritual
que, estamos certos, servirá no futuro de
paradigma a nossa a civilização na Terra, a partir
do III Milênio. Evidente, pois, como escreve
André Luiz com muita propriedade, “toda a
manifestação de ordem, no mundo, procede do
Plano Superior; acrescentando que “nenhuma
organização útil se materializa na crosta terrena,
sem que seus raios iniciais partam de cima”.
A ação administrativa se exerce, com ordem,
hierarquia e competência, através de uma infra-
estrutura organizacional que compreende -
escolas, universidades, templos (não no sentido
de igrejas dogmáticas), hospitais, câmaras de
retificação, gabinetes transformatórios,
repartições públicas, serviços de água, de
energia, de comunicação (apesar de audição e
visão à distância de alguns), de transporte
(apesar da volitação de uma minoria), fábricas,
habitações, prédios públicos, áreas de lazer,
logradouros, vias públicas, praças, jardins,
bosques, rios, prados, espaço rural com o seu
componente agrícola e zoológico (animais
domésticos), etc.
“A lei do trabalho é rigorosamente cumprida” e
vivida como fator propulsivo nesse contexto. A
semana de trabalho é de 48 horas no mínimo,
podendo atingir, conforme as circunstâncias, até
72 horas, o que representa uma jornada de 8 a
12 horas, na hipótese da semana de 6 dias, com
um para descanso e lazer, numa total de 7 dias,
como na Terra. A jornada de 12 horas ocorre
apenas nos casos especiais, como por exemplo,
nos serviços sacrificiais, cuja remuneração é
duplicada e até triplicada. Lembramos aos
nossos leitores que, adiante, quando
focalizarmos os aspectos filosóficos da
remuneração, daremos subsídios para um
melhor entendimento do ângulo moral do salário
e conseqüências espirituais.
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Toda a família trabalha. Só não trabalham os
convalescentes. Não querer trabalhar é
catalogado como enfermidade. O trabalho é
visto como específico roteiro às enfermidades
da alma e como elemento propulsor nos
caminhos da evolução.
Quando o Ministério de Auxílio confia crianças, a
determinado lar, as horas de serviço, neste lar,
são contadas em dobro, o que nos dá uma idéia
da importância do serviço maternal, ficando
dispensado o serviço externo.
Como é fácil entender, numa sociedade
organizada sobre princípios de solidariedade
integral como essa, não cabe espaço ao
egoísmo desintegrador.
Anote-se que a música, a exemplo do que se faz
em algumas atividades na Terra, “intensifica o
rendimento do trabalho em todos os setores do
esforço construtivo”.
O trabalho é remunerado, mediante o chamado
Bônus-Hora, que é “o padrão de pagamento”, e,
de certa forma, unidade de valor, meio
circulante, sem ser moeda no sentido que se dá
na Terra. No conceito da Colônia: “Não é
propriamente moeda, mas ficha de serviço
individual, funcionando como valor aquisitivo”, e
sendo transferível em determinada circunstância.
2. Infra-Estrutura Civil
- A infra-estrutura civil, como vimos, se subdivide
nas atividades principais, que desenvolveremos
a seguir:
2.1 Atividade Social
Uma amostra do intenso esforço que exige o
trabalho assistencial, desenvolvido, podemos
entrever nas seguintes informações:
“As tarefas de Auxílio são laboriosas e
complicadas, os deveres no Ministério da
Regeneração constituem testemunhos
pesadíssimos, os trabalhos na Comunicação
exigem alta noção da responsabilidade
individual, os campos de Esclarecimento
requisitam grande capacidade de trabalho e
valores intelectuais profundos, O Ministério da
Elevação pede renúncia e sincera aplicação do
amor universal”.
O Sistema Previdenciário é modelar, e se efetiva
através de hospitais, câmaras de retificação, da
assistência psíquica-profilática, de maneira
direta, objetiva e eficaz, ao longo de um trabalho
que se extende, além do Socorro médico-
hospitalar propriamente (nos primeiros tempos)
até o lar ou onde o espírito neófito ficará

domiciliado em caráter permanente, até que
novo destino se lhe seja oferecido. Estes
socorros iniciais são complementados, numa
etapa de franca convalescença, antes do
compromisso de trabalho do espírito em
tratamento, com eficiente e progressiva
assistência espiritual intensiva, nos melhores
moldes didáticos e pedagógicos, visando, com
os melhores recursos humanos e técnicos,
dosado segundo o nível de evolução, isto é., a
categoria espiritual do reeducando, - um
programa extraordinário de conscientização
crística, com vistas aos cometimentos do futuro.
Estamos nos referindo ao grande número de
espíritos que integram uma faixa média
predominante numericamente. Casos existem,
aquém ou além desta faixa, que requer um
condicionamento especial, como não é difícil
entender. Os espíritos rebeldes ou aqueles
ainda presos aos instintos mais primários e
chocantes e de difícil recuperação, não importa
o grau intelectual, - a Misericória Divina os
mantém segregados em faixas de sofrimento,
em provações ou expiação, no Umbral ou em
zonas purgatoriais ou infernais de trevas
densas, num trabalho laborioso de educação e
recuperação pela dor. Estes nem chegam a ser
recolhidos ao “NOSSO LAR”. Voltam à Crosta
em processo de reencarnação compulsória.
Outros espíritos existem, em menor número,
que passaram, rapidamente, pela profilaxia do
Umbral, ou que tenham vindo direto ao “NOSSO
LAR”, cuja recuperação do traumatismo da
morte, se faz em circunstâncias menos
laboriosas ou mais tranqüilas do que a grande
maioria. Evidentemente que terão um aprendizado
mais produtivo, na compreensão e adaptação à
nova vida.
A medicina é muitíssimo menos complexa. O
diagnóstico que é um dos pontos, ainda, muito
vulnerável da nossa ciência médica na Terra,
não luta com as deficiências e incertezas, que
enfreta o nosso profissional. Pode, assim, o
tratamento ir direto às causas do mal, com
recursos inimagináveis para o nosso estágio
evolutivo na Crosta.
O médico é como que o arauto da vida, numa
missão de legítimo sacerdócio, conjugando no
seu trabalho ciência e religião (a religião
cósmica), num sublime binômio, que lhe outorga
responsabilidade e benemerência, pois ninguém
faz jus a essa sagrada investidura e não
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catalogar, em sua ficha pessoal, condições
indispensáveis de responsabilidade, abnegação,
lucidez, espírito de renúncia e indispensável
bagagem científica. Nesta área de atividade, a
idéia matriz, aliás, como em tudo em “NOSSO
LAR”, é a vivência do ideal crístico, em espírito e
verdade.
2.1.1 - A Alimentação
Sobre a matéria, André Luiz nos revela enfoque
de extraordinária importância, que abre ao
conhecimento humano vastos horizontes, de
inacreditáveis e revolucionárias implicações
científico-filosóficas.
Atentemos, com os olhos de ver, para esta
afirmativa de André Luiz: - “Todo o sistema de
alimentação, nas variadas esferas da vida, tem
no amor a base profunda”. Não se trata de figura
de retórica, mas fato real da vida, que
procuraremos entender, em nossa modesta
capacidade de análise.
Destaquemos algumas informações, contidas
no capítulo XVIII: -  “Nosso irmão talvez ainda
ignore que o maior sustentáculo das criaturas é
justamente o amor... Tudo se equilibra no amor
infinito em Deus, e, quanto mais envolvido o Ser,
mais sutil o processo de alimentação... O verme,
o animal, o homem e nós (os espíritos)
dependemos absolutamente do amor. Todos
nos movemos nele e sem ele não teriamos
existência”. (Os grifos são nossos). Estamos
megulhados num oceano de vida, sustentado
pelo amor infinito de Deus imanente e
transcente.
Estes conceitos não ferem a lógica, nem
colidem com  o bom senso. Hoje, com o
entendimento que se tem, através do
pensamento de vultos eminentes da Física
Teórica, tais como Einstein, Max Planck, Niels
Bohr e outros “o átomo não é uma partícula
material, mas um processo funcional do
Universo..., uma função imaterial do cosmos”.
Dilui-se, assim, o nosso conceito generalizado
de matéria, para pensarmos em termos de
vibração, que é movimento.
Escreve Humberto Rohden, no seu livro
“EISTEIN, O ENIGMA DA MATEMATICA”: -
“Planck e Bohr, através de longos decênios de
experiências de laboratório, provaram que um
átomo pode irradiar energia através de 30 anos
ou mais, sem nada perder do seu conteúdo.
Este processo seria impossível se o átomo fosse
uma partícula material, uma vez que a matéria

quantitativa perde o seu conteúdo à medida que
irradia. Mas, se o átomo é um processo
funcional no cosmos, não diminui o seu
conteúdo na razão direta de sua irradiação,
porque o conteúdo do Universo é Infinito e o
Infinito irradiando finitos não diminui”. (Pág.
113/114).
Passemos uma rápida revista no que diz “A
GRANDE SÍNTESE”, de Pietro Ubaldi, sobre o
átomo e verificaremos a convergência
impressionante com o pensamento de Einstein,
Planck e Bohr. Diz esse livro, que consideramos
a maior análise científico-filosófica produzida
pelo pensamento ocidental, pelo menos, no
século XX: - “... o núcleo não é o último termo...
Mas, por muito que procureis o último termo,
não o encontrareis, porque ele não existe”.
Às páginas 165 a 167, encontramos estas
elucidações, desdobrando os conceitos acima,
sobre o átomo, para maior inteligência do
assunto: - “Ainda quando decompuserdes a
matéria naquilo que vos parecer serem os
últimos elementos, nunca vos encontrareis em
face de uma partícula sólida, compacta,
indivisível. O átomo é um vórtice, em que
rodopiam unidades vertiginosas, menores,
prolonga-se ao infinito. Assim, na substância
não existe matéria, no sentido em que a
compreendeis; apenas há movimento”.
E movimento do que, perguntaríamos nós? Da
substância Divina, diríamos e como veremos.
“A GRANDE SÍNTESE”, nas suas revelações
em torno do átomo, ontem antecipando-se à
Física Teórica, hoje, em consonância, com ela,
esclarece, ainda, confrontando o que
transcrevemos acima, que “o núcleo, centro da
rotação eletrônica, não é o último termo (...) ele
é um sistema planetário da mesma natureza e
forma do atômico, interior a este, composto e
decomponível ao infinito, em semelhantes
sistemas menores e interiores”; acrescentando
que “o núcleo é a semente ou o gérmen da
matéria”. 
Há uma convergência de conceitos, como se vê,
entre o pensamento científico e a revelação, que
nos levará, naturalmente, a uma justificativa da
tese de André Luiz que, em última análise,
ensina que todo o sistema profundo tem no
amor a base profunda.
Procuraremos estabelecer a conexão entre a teoria
da matéria, vista acima, e o amor, que aquece
o Universo inteiro, como hálito de vida eterna.
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Prossigamos em nosso raciocínio, até
atingirmos, se possível, com a maior clareza a
comprovação e verticalidade da tese.
André Luiz, em “EVOLUÇÃO EM DOIS
MUNDOS”, define o fluído cósmico como
“plasma divino ou hausto do Criador, substância
primordial onde vibram e vivem constelações e
sóis, mundos e seres” (Cap.1, I Parte). Em
“MECANISMOS DA MEDIUNIDADE”, encara a
“matéria” como “uma realidade relativa que
repousa sobre uma outra, subjacente e
absoluta, em cuja profundidade encontramos
um oceano de pura consciência, com
potencialidade energética infinita: Fluído
Cósmico ou Hálito Divino”.
Por tudo isso, sem falarmos da matéria mental,
a matéria física (realidade relativa) é apenas
manifestações, nos parâmetros do nosso nível
humano, da imaterialidade da essência divina,
da substância absoluta, graduada às nossas
condições e necessidades.
Se a matéria é apenas a manifestação do
pensamento Divino, - é que ela não existe como
entendemos, e as digressões de “A GRANDE
SÍNTESE”, confrontadas pela Física Teórica
contemporânea, deixa intendível, podemos,
finalmente, concluir que a matéria é
manifestação da vibração do pensamento
Divino, que, em freqüência de amor, numa
coesão de caloroso afeto, envolve toda a
Criação Universal do macrocosmo ao
microcosmo, no infinito tempo e do espaço.
Donde a ilação final: - Deus é amor e com amor
e por amor vivifica e mantém o Universo, e do
nosso nível evolutivo aquem e além deste, tudo
vive e se alimenta da substância do amor Divino,
que nos mantém a vida.
Quando André Luiz escreve que “todos nos
movemos nele (no amor) e sem ele não
teríamos existência”, como lógica e sem figura
de retórica, quer dizer que a alimentação em
útlima análise é a materialização do amor
Divino; o que diz com o endosso da ciência e da
revelação.
O assunto não é fácil, pois envolve problema
substancial, donde não ser possível analisá-lo
com profundidade, na simplicidade destas
modestas considerações. Levantamos, apenas,
o problema, sem maiores veleidades, numa
tentativa elementar, como contribuição ao seu
entendimento.

2.1.2 - Lar
André nos descreve um lar típico, em “NOSSO
LAR”: - “Ambiente simples e acolhedor. Móveis
quase idênticos aos terrestres; objetos em geral,
demonstrando pequeninas variantes. Quadros
de sublime significação espiritual, um piano de
notáveis proporções, descansando sobre ele
grande harpa talhada em linhas nobres e
delicadas”. A organização doméstica é muito rica
de encantos. Como na Terra, há casas
residenciais e apartamentos
2.1.3 - Casamento e Sexo
Nesse Plano da Vida, há o casamento, no
sentido de uma antecipação ao da Terra, onde
se efetuará o reencontro das almas. As núpcias
por amor, segundo André, processam-se pela
combinação vibratória, pela afinidade máxima e
completa.
“Há quatro tipos de casamentos, (escreve
referindo-se à vida espiritual ou da Terra), - de
amor, de fraternidade, de dever e de provação.
O matrimônio realizado na base do mais puro
amor, verdadeiramente espiritual, distingue-se
dos demais, que representam “simples
conciliações, indispensáveis à solução de
necessidades ou processos retificadores,
embora todos sejam sagrados”.
O exame de todas as informações examinadas
nos levam à conclusão lógica que existe o
consórcio na Vida Espiritual, como uma etapa
preparatória do casamento na Terra, remate final
do aprendizado decorrente desse importante ato
da vida do espírito. O casamento no plano
espiritual não é um simples consenso, com
vistas a compromisso futuro, a se materializar na
Terra, pois verifica-se o próprio convívio
conjugal.
No capítulo XLV, o problema é colocado de
maneira, ainda, mais explícita. Vejamos: - “É
curioso, - observei intrigado, - encontramos
noivados, também aqui...”
“ - Como não? Vive o amor sublime no corpo
mortal ou na alma eterna? Lá no círculo terrestre
o amor é uma espécie de ouro abafado nas
pedras brutas... O noivado é muito mais belo na
Espiritualidade. Não existem véus de ilusão a
obscurecer-nos o olhar...” E conclui a entidade
espiritual: - “... fundaremos aqui, dentro em
breve, nossa casinha de felicidade, crendo que
voltaremos à Terra precisamente daqui a uns
trinta anos”. (continua no próximo número)
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- “O fenômeno da reencarnação já é
fato compravado, cientificamente e,
consequentemente, aceito pela ciência?
Poderia citar exemplos?
Divaldo: - A reencarnação tem sido objeto
de estudos dos mais eminentes
pesquisadores dos fenômenos parafísicos
do passado como do presente. A ciência,
em verdade, são os seus estudiosos e estes,
como ocorre com outras comprovações
em campos da paranormalidade,
apresentam explicações nem sempre
concordes, uns com os outros, do que
decorre podermos dizer que a questão
ainda não é aceita genericamente por
todos os que se dedicam às experiências
da reencarnação. Não obstante, eminentes
autoridades da moderna Parapsicologia
asseveram que somente a reencarnação
explica os fatos por eles meticulosamente
estudados e sob rigoroso controle
observados.

- Há pessoas  que negam a reencarnação
simplesmente por acharem impossível
que tenhamos vivido outras existências,
sem delas nos lembrarmos. Por qual
razão é necessário e bendito esse
esquecimento?
DIVALDO: - Porque é misericordioso. Se
nos fosse lícito penetrar em determinados
registros do mundo espiritual, muitos de
nós enlouqueceríamos, sem qualquer
resistência para continuar no corpo. O
bloqueio das reminiscências do passado
culposo, não tenhamos dúvidas, é
acréscimo da infinita misericórdia de
Deus. Existem casos, felizmente raros, de
pessoas que têm consciência do passado
culposo e vêm pedir aos médiuns preces
pela bênção do esquecimento que as
livrará do tormento da memória devedora
que emergiu.

- É possível uma reencarnação, quase
imediata à desencarnação?
DIVALDO: - Sim. Os técnicos e pesquisadores
hão encontrado reencarnações que

medeiam entre o óbito e o nascimento, 9
meses e meio, e dez... O Dr. Banerjee
conseguiu, por exemplo, detectar a vida
de um jovem que desencarnou no mês
de janeiro de 1952 e reencarnou no mês
de dezembro do mesmo ano...

- Isto é castigo ou é dádiva?
DIVALDO: - Desde que o indivíduo seja
portador de uma grande lucidez, pode ser
concessão que ele mesmo solicitou.
Normalmente, é um sofrimento, uma
forma reeducativa não um castigo. A
pessoa não mereceu um repouso no
mundo espiritual e volve, presto, à liça
redentora.

- Se os Espíritos desencarnam e
reencarnam; e se há tantos Espíritos
desencarnados comunicando com os
vivos, qual a origem de tantos
Espíritos encarnados?
DIVALDO: - Deus cria sempre e
incessantemente. A criação é ilimitada.
Deveremos considerar que não apenas a
Terra, do ponto de vista espírita e hoje do
ponto de vista de muitos astrônomos, é
habitada. “Sir James Jeans, o
extraordinário astrônomo inglês, fêz um
cálculo de que somente em nossa
galáxia existem 100 milhões de sóis.
Fazendo-se uma análise de que o nosso
Sol, que é uma estrela de 5ª grandeza, é
cercado por 9 planetas conhecidos, se
dermos uma média de 4 planetas para
cada Sol de nossa galáxia, teremos,
aproximadamente, 400 milhões de
planetas somente nela. Albert Einstein
fez um cálculo provável de que existem
em nosso Universo aproximadamente
100 milhões de galáxias, mais
desenvolvidas do que a nossa... Deste
modo, não é crível, que apenas na Terra
haja vida, do ponto de vista de vida
inteligente. Não nos referimos aqui, à
vida corporal, à vida dentro de determinados
padrões; referimo-nos à vida que se
pode manifestar em qualquer parte do

SÉRIE EENCONTROS CCOM DDIVALDO FFRANCO
3 - REENCARNAÇÃO  
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Universo, sob formas as mais diversas.
Acreditamos que, da mesma forma que
existem migrações de povos dentro de
um mesmo país, ocorrem migrações de
Espíritos entre os diversos planetas...”

- Como o casal espírita saberá se o
compromisso com os Espíritos que
deveriam  reencarnar como seus filhos
no lar que edificaram, findou?
DIVALDO: - Segundo Chico Xavier, ao
reencarnar-se, Emmanuel havia-lhe
programado um labor em torno de trinta
livros psicografados. Como ele deu conta
do trabalho, o Benfeitor aumentou-lhe a
tarefa para sessenta, que ele logrou
realizar. O amigo subiu o teto para cem, e
o lidador cumpriu. Emmanuel ampliou a
quota para cento e cinqüenta. Quando o
médium atingiu o número programado, o
Instrutor Espiritual, aclarou: - A tarefa
com a qual você se comprometeu já
concluiu e fê-la bem, graças a Deus!.
Chico, porém, alvitrou, com carinho: -
Não poderíamos tentar um pouco
mais? - Agora dependerá do senhor -
esclareceu-lhe o Mentor. O senhor
verificará quantos filhos quererá ter,
ou não, que são os nossos livros.
Chico, comovido, anuiu: - Se nosso
Senhor me der forças, enquanto eu
puder, desejo produzir com os Amigos
Espirituais estes filhos literários! Ora,
dependerá de muitos e vários fatores,
saber o casal se a sua tarefa em relação
aos filhos findou. Eu agradeço a Deus ,
na época em que nasci, não existirem
anticonceptivos nem planificação familiar.
Eu sou o último filho de uma família com
muitos membros. Os irmãos poderão
imaginar, como eu estaria perturbado, no
Além, se minha mãe tivesse “trancado” a
porta antes da minha chegada, o que me
faria bem triste em relação a ela, que me
deu a maior oportunidade, o maior
prêmio desta vida, que é o corpo, o corpo
de que eu necessitava para o trabalho,
que pedi ao Senhor para realizar. Ela

parecia haver concluído o período de
fecundidade - há uma diferença de 5
anos entre mim e o meu irmão mais
próximo - quando eu cheguei, à porta,
pedindo: “Mãe, deixa-me passar”. O
corpo parecia não ter condições. Contou-
me anos mais tarde, dizendo-me: - Meu
filho, você chegou de teimoso!... Quando
você estava chegando fui ao médico e
queixei-me: - “Dr. Martins, eu estou com
hidropsia”. Ele me olhou, olhou e
respondeu! “- Dona Ana, dentro de sete
meses a sua hidropsia sara.” Era eu. Eu
sou o filho hidrópico e agradeço muito a
Deus. Acredito sim, que a ciência é
materialização do pensamento divino.
Desde que a ciência nos oferece meios
para planificar a família, devemos
respeitá-la já que a mulher não é uma
máquina de reprodução, merecendo,
graças aos recursos da evolução, uma
programática, uma pausa refazente, para
melhor atender à prole. Com isto, ela
dispõe de meios de se renovar, de
estabelecer os setores de atividade para
ser feliz e atender bem à família.
Portanto, é muito válido. A programática
familiar é muito valiosa, todavia, o
número dos que se devem reencarnar
vamos deixar por conta de Deus...”

- Como a Doutrina Espírita vê a
reencarnação de um Espírito nascendo
de dois jovens que nem sequer, ainda
pensam em casamento? Onde a
programação da Espiritualidade?
DIVALDO: - A Espiritualidade, examinando a
ficha cármica do reencarnante, utiliza-se
da circunstância e enseja a oportunidade
ao necessitado desses fatores mais
difíceis para o seu ajustamento e
disciplina na vida. A sabedoria divina,
para a perpetuação da espécie,
concedeu ao ato procriativo uma grande
empatia de prazer, afim de que ninguém
se negasse à procriação. Mesmo
havendo este prazer, as criaturas
desfrutam-no e negam-se ao ministério
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superior. Imaginemos se o ato sexual
fosse desagradável ou martirizante! É
certo que não reencarnaria mais
ninguém, acabando a humanidade. Daí,
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. E este efeito, é a
reencarnação. Normalmente, em casos
desta ordem, quando os parceiros
assumem a responsabilidade sexual,
encontram-se Espíritos na sua
psicosfera, a quem devem ou a quem
estão vinculados, aguardando a
oportunidade para reencarnar-se. Não
pensemos que, genericamente, a nossa
reencarnação é muito programada.
Nestes dias de controle da natalidade, há
muita demanda pela reencarnação. A
grande maioria dos que retornam à Terra,
fazem-no dentro de programas gerais,
obedecendo a determinações coletivas.
Na reencarnação, porém, de um
missionário, de um obreiro do bem, de
alguém que irá contribuir eficazmente
para o progresso humano na ciência, na
filosofia, nas artes é que o tentame
recebe maior investimento de cuidados.
Confundimos muito pessoas famosas
com pessoas espiritualizadas. Nem
sempre, porém, os triunfadores do
mundo são considerados espiritualmente
vitoriosos. Referimo-nos aos heróis do
silêncio, aos mártires da renúncia, aos
apóstolos da abnegação, a pessoa, quiçá
desconhecida, mas em quem o Mundo
Espiritual vê como base para a dignidade;
a um trabalhador da caridade, a uma mãe
sacrificada por um esforço infeliz, com
quem ela resgata dívidas e se sublima,
ou por filhos ingratos aos quais doa a
própria vida... Estas reencarnações são
programadas...

- Em que fase da pré-vida, desde o
embrião até o prematuro, a alma é
incorporada ao futuro Ser?
DIVALDO: - Desde o momento em que o

gameta masculino viaja pela Trompa de
Falópio, na busca do óvulo, ei-lo  já sob o
impulso magnético do psiquismo do
futuro reencarnante. No instante da
fecundação se dá o inicio a imantação do
Espírito no organismo em formação. A
pouco e pouco, à medida que as células
se desdobram e os órgãos se formam, o
Espírito vai perdendo paulatinamente a
lucidez, interpenetrando-se no Ser que
está sendo gerado. Este processo se
alonga até os 5, 6, 7 anos de idade,
quando a reencarnação se completa.

- Tornar-se evidente que o Espírito
começa  a vir com a fecundação do
óvulo ou antes?
DIVALDO: - Quando o fenômeno fecundante
ocorre, já o Espírito, adredemente, está
indicado para reencarnar. Ele impulsiona
o espermatozóide encarregado da
fecundação, porque este possui as
características que vão plasmar o futuro
corpo selecionado, por uma lei específica
os elementos que já estão delineados.

- A reencarnação se faz por etapas?
DIVALDO: - A reencarnação tem início no
momento da fecundação e somente se
conclui entre sete e oito anos de idade,
isto é, o Espírito se vai impregnando na
matéria, vai dominando-a até atingir os
pródomos da adolescência, quando está
totalmente reencarnado, quando absorve
o impacto material e passa a controlar o
corpo. Neste período se deu a
reencarnação total. É um período longo,
lento e sutil.

- Mas, então, o filho nasce, como é que
eu vou dizer, me falta o termo. Não tem o
seu espírito completo?
DIVALDO: - Ele, o Espírito é completo,
ainda não se assenhorou totalmente do
corpo. Seria o processo de interpenetração,
que não se dá em clima de violência, com
rapidez, e, sim, paulatinamente..

- Na hora do nascimento, todos

miolo_junho.qxd  15/4/2005  11:35  Page 9



SERVIÇO

10

recebem o Espírito que já foi de
alguém. Pergunta, passam a agir como
esse alguém?
DIVALDO: - Ocorre que o espírito dito que
“já foi de alguém”, equivaleria a dar-lhe
uma outra individualidade. Digamos que
esse espírito teve outra personalidade,
porém continua sendo ele mesmo. Mudou
somente o corpo, mas intrinsecamente, é
o mesmo Ser. Seria como alguém  mudar
de roupa: continuaria interiormente o
mesmo indivíduo; talvez  a personalidade
mudasse, não ele como criatura humana.
Há pessoas que, em trajes simples, são
acessíveis, quando estão com roupas
caras ficam difíceis... Mudam a aparência,
embora prossigam sendo a mesma
pessoa.

- Segundo se propala, segundo se diz,
a pessoa morre e volta, até que atinja
um estágio que não volte mais, é isto?
DIVALDO: - Sem dúvida. Há um
processo de aprimoramento dos valores
morais até quando já não se faz
necessário retornar à Terra.

- Estas diversas fases do vir e voltar,
significam que, no instante em que o
Espírito está voltando, poderá salvar-
nos?
DIVALDO: - Ocorre que, no problema da
volta, o indivíduo está num processo de
lapidação espiritual. equivale dizer que o
retorno é uma forma de reabilitação. Não
que ele esteja passando mal, porém
reabilitando-se do mal, que haja
praticado - essa é a lei da reencarnação.
Nesse processo natural os que estão em
melhor estado evolutivo auxiliam os mais
atrasados.

- Permita um exemplo: Uma criança
recém-nascida é totalmente deformada,
tem uma vida vegetativa; a pena serve
áquele que reencarnou nessa criança,
ou para os que convivem com essa
criança?

DIVALDO: - Para ambos. Principalmente,
para o que se está reencarnado.
Possivelmente aquela criança deformada
haja sido um suicida. Mas os pais atuais
ou aqueles com quem ela convive,
podem ter sido autores intelectuais do
problema do suicídio ou equivalente.
Talvez sejam os indivíduos que lhe
desrespeitaram os valores morais ou
então os responsáveis negativos do
pretérito, que volvem para ajudá-la a sair
do problema. 

-  O perispírito acompanha o Espírito
por toda a  eternidade?
DIVALDO: - Não por toda eternidade. O
perispírito é o molde que se utiliza o
Espírito para formar o corpo quando o
Espírito atinge um determinado nível de
evolução, conforme nos ensina Allan
Kardec, o perispírito se integra no
Espírito, e já não há mais necessidade
dele, porquanto já não reenacarna.O que
acontece é que os Espíritos têm um
corpo fluídico, o perispírito, substância
hariuda do fluído universal ou cósmico.
Durante a encarnação, o espírito
conserva seu perispírito, que é o órgão
transmissor de todas as sensações, tanto
do corpo para o espírito como do espírito
para o corpo. Seu papel é fundamental
em todos fenômenos e também nos
fisiológicos e patológicos. Através dele,
os espíritos atuam e produzem os
fenômenos mediúnicos, que só
acontecem em virtude da ação recíproca
dos fluidos que emitem o médium e o
espírito, dependendo essas relações do
grau de afinidade existente entre os dois
fluidos. Assim, o espírito desencarnado
transmite o seu pensamento e exerce
influência física, servindo-se dos órgãos
do médium como se fossem seus. 

- Vida corporal você só admite na
Terra?
DIVALDO - Não. Admito-a em muitos
outros planetas. Não necessariamente
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dentro dos padrões pelo quais definimos
a vida biológica. Coonsideremos que
nunca tivéssemos visto a respiração por
brânqueas e traquéia, parecer-nos-ia
impossível que pudesse haver vida na
intimidade das águas. Se nós não
tivéssemos o conceito de determinadas
manifestações de vida, ser-nos-ia
improvável acreditar na vida anaeróbia
de determinados micróbios. Então,
concebemos a vida, mesmo a vida
material, numa amplitude  muito grande,
que não fica restrita à forma que
conhecemos ou aos padrões de ordem
biológica, que nos são familiares. Temos
uma idéia muito ampla a tal respeito e
acreditamos que, de acordo com os
fatores mesológicos, em cada planeta
possa haver padrões de vida somente
correspondentes àquelas cincunstâncias
e situações.

- Há quem diga que a Doutrina Espírita,
que vem pregando a reencarnação,
aliena o homem da realidade social em
que ele vive, porque a criatura humana
pensa: bom, se eu voltarei à Terra, eu
deixarei para amanhã, ou outra
encarnação, o que me compete fazer
hoje, poderei pagar amanhã. Então,
dizem, afirmam várias pessoas que a
Doutrina Espírita estaria alienando o
homem da realidade social em que
vive. Não apenas empregando a
reencarnação, mas também promovendo
a  caridade, porque o homem recebendo
o pão, não trabalharia, ficaria de
braços cruzados, não produziria e não
sairia da miséria. Que você diria a
respeito disso tudo? 
DIVALDO - Que as pessoas não estão
bem informadas em torno da tônica da
reencarnação. A reencarnação é uma
colocação dinâmica que promove o
homem. Podemos considerar a Terra
como sendo uma Universidade, com
todos nós frequentando os vários cursos
aqui administrados. Sabemos que temos

a oportunidade de, ao não fazermos uma
aprendizagem correta, repetir o ano. Mas
não é por isto que o indivíduo inteligente
deixará de promover-se, de conquistar o
valor intelectivo, para ficar numa situação
parasitária, a repetir as experiências até
que seja banido da escola. Através da
reencarnação, o indivíduo tem a ensanha
de reparar, numa etapa, aquilo que
noutra, anterior, ele não haja realizado
bem. A reencarnação é uma metodologia
evolutiva que dignifica o homem,
demonstrando a justiça de Deus, que a
ninguém condena em caráter de
perpetuidade. Oferecendo o ensejo de o
indivíduo auto-perdoar-se, isto é,
concedendo-lhe a oportunidade de
reparar os seus erros para progredir, a
Divindade faculta-lhe ao retorno à Terra,
tantas vezes quantas se façam mister
para o seu processo evolutivo de
sublimação. Quanto à colocação de que
a caridade mantém o homem estacionário,
esta é igualmente uma forma de observar
a caridade do ponto de vista material
exclusivamente. O apóstolo Paulo, na
sua célebre Epístola aos Coríntios,
quando se reporta à caridade, vai muito
além da tônica sobre a doação de coisas;
fala sobre o aspecto fundamental de o
indivíduo auto-doar-se, de iluminar
consciências, de dar o pão a quem tem
fome e depois dignificá-lo, a fim de que
ele vá adquirir o seu próprio pão. É a
velha estória da “vara de pescar”, da
tradição chinesa. Não lhe damos apenas
o peixe, ensinamo-lo a pescar,
oferecendo-lhe a vara e o anzol. Não
podemos, porém, pedir a uma pessoa
paralítica, a  um enfermo, a alguém sem
mais amplas possibilidades que vá
pescar, se não ajudarmos a que chegue,
ao menos, à borda do rio. A função da
caridade dando coisas, que os espiritas
fazemos, é relevante pelo que enobrece
o homem. Não apenas a fazemos, nós,
os espiritistas. Fazem-no ou fizeram,
Madre Teresa de Calcutá, esse símbolo
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da fraternidade universal; o extraordinário
Albert Schweizer, em Labarené, na
África, no antigo Congo Belga; a
santificante tarefa realizada por Vicente
de Paulo e que hoje é imitada por
homens notáveis como Fouleraux, o
apóstolo da Lepra, na atualidade, ou
como no passado, George Dominique
Pire, prêmio Nobel da Paz, que concebeu
e realizou as célebres aldeias européias
para as vítimas da guerra. São todos
estes trabalhos de promoção humana. A
alguém que está com uma forte dor de
cabeça, não adianta ministrar-lhe lições
de civilidade; dando-lhe, porém, um
analgésico e retirando-lhe, temporariamente
embora, o mal-estar, poderemos prepará-
lo para que ele encontre a causa desse
mal que o aflige e a erradique. É o que o
Espiritismo faz, bem como outras
doutrinas filantrópicas baseadas no amor,
oferecendo ao indivíduo a oportunidade
de este liberar-se do mal imediato pela
cura de urgência, para que possa fazer a
terapia de profundidade e as futuras
terapêuticas preventivas. A reencarnação
é uma metodologia de amor que dignifica
o homem.”

- Alguns Espíritas entendem que a
reencarnação pode explicar tudo.
Como o Senhor vê essa postura,
dogmática até, numa doutrina que se
diz não dogmática?

Desconhecimento da própria Doutrina.
Allan Kardec foi muito claro ao afirmar
que o Espiritismo não disse a primeira
palavra nem a última. É uma Doutrina
que evolve, que assimila o conhecimento
nas próprias conquistas intelecto-morais
da humanidade. É óbvio que, numa
abrangência muito ampla, a reencarnação
é a resposta para muitos dos enigmas
humanos. Outros, no entanto, têm
respostas estudadas nas diversas áreas
do comportamento genético, social,
econômico. Todavia, à medida que
surgem novos desafios, o Espiritismo
busca assimilar as informações da
pesquisa científica. Não significa,
portanto, que o Espíritismo seja a única
resposta. Convém considerarmos que a
mediunidade - porta de serviço e de
informação do Espirítismo - não é uma
conquista de nossa Doutrina. A
mediunidade está presente na História,
em todas as épocas, por ser uma
faculdade psicofísica do homem. O que o
Espiritismo trouxe de essencial foi a
explicação racional dos fenômenos
humanos e a demonstração científica da
sobrevivência da alma após a disjunção
celular.

Fonte: Franco, Rivaldo P.; “VIAGENS E ENTREVISTAS”,
Leal.
Baccelli, Carlos A.; “DIVALDO FRANCO EM UBERABA”,
Leal.
Franco , Divaldo P.; “ELUCIDAÇÕES ESPIRITAS”, ED. Seja.

Agora você pode pesquisar números anteriores 
de INFORMAÇÃO no site:

http://revistainformacao.anderung.com.br

Mensagens
“Não te perturbes nas horas de crise”.

EMMANUEL
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ALERGIA E OBSESSÃO
Quem se consagra aos trabalhos de
socorro espiritual há de convir, por certo,
em que a obsessão é um processo
alérgico, interessando o equilíbrio da
mente.
Sabemos que a palavra alergia foi criada,
neste século XX, pelo médico vienense
Von Pirquet, significando a reação
modificada nas ocorrências da
hipersensibilidade  humana.
Semelhante alteração pode ser
provocada no campo orgânico pelos
agentes mais diversos, quais sejam os
alimentos, a poeira doméstica, os polens
das plantas, os parasitos da pele, do
intestino e do ar, tanto quanto as
bactérias que se multiplicam em núcleos
infecciosos.
As drogas largamente usadas, quando
em associação com fatores protéicos,
podem suscitar igualmente a constituição
de alérgenos alarmantes.
Como vemos, os elementos dessa ordem
são exógenos ou endógenos, isto é,
procedem do meio externo ou interno,
em nos reportando ao mundo complexo
do organismo.
A medicina moderna, analisando a
engrenagem do fenômeno, admite que a
ação do anticorpo sobre o antígeno, na
intimidade da célula, liberta uma
substância semelhante à histamina,
vulgarmente chamada substância “H”,
que agindo sobre os vasos capilares,
sobre as fibras e sobre o sangue, atua
desastrosamente, ocasionando variados
desequilíbrios, a se expressarem, de
modo particular, na dermatite atípica, na
dermatite de contacto, na coriza
espasmódica, na asma, no edema, na
urticária, na enxaqueca e na alergia
sérica, digestiva, nervosa ou
cardiovascular.
Evitando, porém, qualquer preciosismo
da técnica científica e relegando à
medicina habitual o dever de assegurar

os processos imunológicos da integridade
física, recordemos que as radiações
mentais, que podemos classificar por
agentes “R”, na maioria das vezes se
apresentam, na base de formação da
substância “H”, desempenhando
importante papel em quase todas as
perturbações neuropsíquicas e usando o
cérebro como órgão de choque.
Todos os nossos pensamentos definidos
por vibrações, palavras ou atos, arrojam
de nós raios específicos.
Assim sendo, é indispensável cuidar de
nossas próprias atitudes, na autodefesa
e no amparo aos semelhantes,
porquanto a cólera e a irritação, a
leviandade e a maledicência, a crueldade
e a calúnia, a irreflexão e a brutalidade, a
tristeza e o desânimo, produzem
percentagem de agentes “R”, de
natureza destrutiva, em nós e em torno
de nós, exógenos e endógenos,
suscetíveis de fixar-nos, por tempo
indeterminado, em deploráveis labirintos
da desarmonia mental.
Em muitas ocasiões, nossa conduta
pode ser a nossa enfermidade, tanto
quanto o nosso comportamento pode
representar a nossa restauração e a
nossa cura.
Para sanar a obsessão nos outros ou em
nós mesmos, é preciso cogitar dos
agentes “R” que estamos emitindo.
O pensamento é força que determina,
estabelece, transforma edifica, destrói e
reconstrói.
Nele, ao influxo divino, reside a gênese
de toda a criação.
Respeitamos, assim, a dieta de
Evangelho, procurando erguer um
santuário de princípios morais respeitáveis
para as nossas manifestações de cada
dia.
E, garantindo-nos contra a alergia e a
obsessão de qualquer procedência,
atendamos ao sábio conselho de Paulo,
o grande convertido, quando adverte aos

EEMM TTOORRNNOO DDAA OOBBSSEESSSSÃÃOO
1 - ALERGIA E OBSESSÃO / PARASITOSE MENTAL

Dr. Francisco Menezes Dias da Cruz
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cristãos da Igreja de Filipos:
- “Tudo o que é verdadeiro, tudo o que
é honesto, tudo o que é nobre, tudo o
que é puro, tudo o que é santo, seja,
em cada hora da vida, a luz dos
vossos pensamentos.”

PARASITOSE MENTAL
Avançando em nossos ligeiros apontamentos
acerca da obsessão, cremos seja de
nosso interesse apreciar o vampirismo,
ainda mesmo superficialmente, para
figurá-lo como sendo inquietante
fenômeno de Parasitose Mental.
Sabemos que a parasitogenia abarca em
si todas as ocorrências fisiopatológicas,
dentro das quais os organismos vivos,
quando negligênciados ou desnutridos,
se habilitam à hospedagem e à
reprodução dos helmintos e dos ácaros
que escravizam homens e animais.
Não ignoramos também que o
parasitismo pode ser extermo ou interno.
Nas manifestações do primeiro, temos o
assalto de elementos carnívoros, como
por exemplo, as variadas espécies do
aracnídeo acarino sobre o campo
epidérmico e, nas expressões do
segundo, encontramos a infestação de
elementos saprófagos, como, por
exemplo, as diversas classes de
platielmintios, em que se destacam os
cestóides no equipamento intestinal.
E, para evitar as múltiplas formas de
degradação orgânica, que o parasitismo
impõem às suas vítimas, mobiliza o
homem largamente os vermífugos, as
pastas sulfuradas, as loções mercuriais,
o pó de estafiságria e recursos outros,
suscetíveis de atenuar-lhe os efeitos e
extinguir-lhe as causas.
No vampirismo, devemos considerar
igualmente os fatores externos e internos,
compreendendo, porém, que, na esfera
da alma, os primeiros dependem dos
segundos, porquanto não há influenciação
exterior deprimente para a criatura,
quando a própria criatura não se deprime.

É que pelo ímã do pensamento doentio e
descontrolado, o homem provoca sobre
si a contaminação fluídica de entidades
em desequilíbrio, capazes de conduzi-lo
à escabiose e à ulceração, à dipsomania
e à loucura, à cirrose e aos tumores
benignos ou malignos de variada
procedência, tanto quanto aos vícios que
corroem a vida moral, e, através do
próprio pensamento desgovernado, pode
fabricar para si mesmo as mais graves
eclosões de alienação mental, como
sejam as psicoses de angústia e ódio,
vaidade e orgulho, usura e delinqüência,
desânimo e egocentrismo, impondo ao
veículo orgânico processos patogênicos
indefiníveis, que lhe favorecem a
derrocada ou a morte.
Imprescindível, assim, viver em guarda
contra as idéias fixas, opressivas ou
aviltantes, que estabelecem, ao redor de
nós, maiores ou menores perturbações,
sentenciando-nos à vala comum da
frustração.
Toda forma de vampirismo está vinculada
à mente deficitária, ociosa ou inerte, que
se rende, desajustada, às sugestões
inferiores que a exploram sem defensiva.
Usemos, desse modo, na garantia de
nossa higiene mento-psíquica, os
antissépticos do Evangelho.
Bondade para com todos, trabalho
incansável no bem, otimismo operante,
dever irrepreensivelmente cumprido,
sinceridade, boa-vontade, esquecimento
integral das ofensas recebidas e
fraternidade simples e pura, constituem
sustentáculo de nossa saúde espiritual.
-“Amai-vos uns aos outros como eu vos
amei” - recomendou o Divino Mestre.
-“Caminheis como filhos da luz” -
ensinou o apóstolo da gentilidade.
Procurando, pois, o Senhor e aqueles
que o seguem valorosamente, pela reta
conduta de cristãos leais ao Cristo,
vacinemos nossas almas contra as
flagelações externas ou internas da
parasitose mental. (continua no próximo número)
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VOCÊ AADORMECE EEM RREUNIÕES EESPÍRITAS?

Já aconteceu de você ser acometido de
incontrolável sonolência no decorrer de
uma palestra espírita? O fato se deu de
forma casual ou se trata de uma rotina?
Pois bem. Se a resposta coicindir com a
segunda possibilidade, sinal de alerta,
pois algumas providências precisam ser
tomadas. Nem sempre tal ocorrência
decorre do cansaço físico ou de uma
enfermidade debilitante capaz de impedir
a fixação da mente nos comentários do
palestrante. Se nos fosse permitido argüir
àqueles que habitualmente “cochilam”
nas reuniões públicas, faríamos a
seguinte pergunta: - diariamente, neste
mesmo horário, caso esteja empenhado
em outras atividades, a exemplo de
novela de televisão, tele-jornal, futebol,
conversa entre amigos, sessão de
cinema, você costuma adormecer?
Certamente nos surpreenderíamos com
as respostas negativas. Poderíamos
ainda argumentar:
- Você está sendo forçado a comparecer
à casa espírita? Sente-se sonolento pelo
fato de não simpatizar  com o palestrante?
Detesta a temática doutrinária? Mais uma
vez, temos a absoluta certeza de que as
respostas indicariam não se tratar de má
vontade ou antipatia pessoal contra o
palestrante. Então fica a dúvida: por que
tal fenômeno é tão observado na prática?
A resposta mais convincente nos é
fornecida pelo espírito André Luiz, no
capítulo 16 da obra “NOS DOMÍNIOS
DA MEDIUNIDADE” (FEB). Trata-se de
visita de estudos feita por ele a um
determinado Centro Espírita aqui na
Crosta. André Luiz nos repassa
observações valiosas anotadas no
decorrer de uma palestra evangélica.
Vejam que interessante: “Não faltavam
quadros impressionantes de Espíritos
perseguidores, que procuravam
hipnotizar vítimas, precipitando-as
no sono provocado, para que não

tomassem conhec imento  das
mensagens tranformadoras, ali
veiculadas pelo verbo construtivo”.
Ora, tal fato nos remete às seguintes
reflexões. Ainvigilância e o desconhecimento
de causa se somam e servem de
brechas para que os maus espíritos disso
se aproveitem, com a finalidade de nos
impedir o esforço de aprendizagem.
Alguns indivíduos buscam justificativas
na mediunidade de efeitos físicos
(liberação de ectoplasma) e responsabilizam
a suposta faculdade  pelos “cochilos”
habituais. Mas, em verdade, a ocorrência
está mais para obsessão do que
manifestação de efeitos físicos. Outras
perguntas poderiam ser aduzidas na
pesquisa da “sonolência oportunista”, por
exemplo: você se sente perturbado em
seu comportamento habitual? Flagra-se
mais irritadiço do que de costume, mais
impaciente e agressivo no lar e no
ambiente profissional? Se as respostas
forem afirmativas, sinal de que a pessoa
se encontra necessitada urgentemente
de um tratamento espiritual. Além disso,
tal medida deve ser secundada pelo uso
freqüente de água fluidificada e passe
magnético. Todavia, aconselhamos a
devida atenção para uma regra geral: a
hipnose obsessiva só se consuma
naqueles que inadvertidamente se
entregam ao descontrole da vontade. O
exercício da fé, o esforço concentrado na
mudança de comportamento para
melhor, a prece sincera e as leituras
edificantes costumam elevar o padrão
vibratório mental da criatura de modo a
previnir ou facilitar a cura da obsessão. A
partir de então, só podemos desejar que
as palestras doutrinárias, assistidas com
toda atenção, sirvam para enriquecer
cada vez mais o patrimônio intelectivo e
moral de cada um de nós.

Fonte: Brasília Espírita, n° 132

Dr.Vitor Ronaldo Costa
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PERIGO DAS REVELAÇÕES
MEDIÚNICAS
Uma leitora nos relatou pessoalmente
um caso de visão, que ela teve
durante uma viagem, e que deveria
estar relacionado com uma pessoa,
sua amiga que a acompanhava na
ocasião. Ela preferiu não se identificar
e nem quis que o caso fosse exposto
publicamente, mas ela se mostrou
muito insegura quanto ao contar ou
não a sua visão à amiga. Ela teme que
não seja conveniente.
A mediunidade para o Espiritismo
dever ser sempre um instrumento para
servir, para ajudar e não para
atrapalhar a vida das pessoas. Por
isso, os médiuns - principalmente os
chamados médiuns videntes -
precisam ter o necessário discernimento,
ponderação e bom senso para
saberem o que devem e o que não
devem revelar, sob o risco de tornarem
as coisas piores do que estão. Há
médiuns precipitados que revelam
tudo o que lhes vêem ao pensamento.
Alguns deles nem ao menos têm
certeza do que estão falando: agem
pelo emocional, não pela razão. A
visão - como qualquer outra faculdade
- não é um fato objetivo, inteiramente
confiável. Ela é passível de
interpretação e, muitas vezes, o
médium (e, depois, o próprio paciente)
interpretam essa visão de uma
maneira inadequada à situação que
estão vivendo, por falta de
conhecimento espírita ou mesmo por
falta de bom senso. Por isso, devemos
ter cautela ao fazer algumas
revelações, medindo muito bem as
conseqüências daquilo que vamos
dizer. No meio espírita, há quem
costuma afirmar a uma pessoa que ela

está envolvida por Espíritos
obsessores. Esta afirmação é perigosa
e, em muitos casos, desastrosa. Ela dá
margem ao medo e freqüentemente
traumatizando o paciente que, quase
sempre, não está emocionalmente
preparado para uma emoção maior.
Acontece que, muitas vezes, o
médium não é capaz de ver Espíritos
bons, porque só se sintoniza com os
maus, passando para a pessoa
insegurança e mal-estar, ao invés de
ajudá-la a se reequilibrar. A falta de
critério nesse sentido tem feito muito
mais mal do que bem, razão pela qual
percebemos que a leitora, que nos
consultou, cuida muito desse aspecto
e, portanto, é uma pessoa ponderada
e cuidadosa em relação à utilização
adequada da mediunidade.

PRECES
“Os católicos rezam para os santos,
os evangélicos para Jesus, os
umbandistas para seus orixás, os
espíritas para seus guias e protetores.
Não é tudo a mesma coisa?” 
Do ponto de vista moral, sim. Allan
Kardec, no capítulo 28 d’ O EVANGELHO
SEGUNDO O ESPIRITISMO, afirma
com muita clareza e convicção: “O
Espiritismo reconhece como boas as
preces de todos os cultos, quando elas
partem do coração e não apenas dos
lábios. Por isso, a doutrina não impõe
nem censura a nenhum tipo de prece.
Deus é demasiado bom para rejeitar a
voz que implora ou canta louvores, só
porque o faz de um modo e não de
outro. Todo aquele que condena as
preces, que não são iguais à sua,
demonstra que desconhece a
grandeza de Deus. Portanto, crer que
Deus prefere uma oração a outra, um

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS
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culto a outro, é atribuir a Ele a
pequenez e as paixões humanas”.
Logo, para o Espiritismo, tudo o que
parte de um coração sincero tem valor
real diante de Deus, independente da
crença e da forma com que cada um
se manifesta, pedindo auxílio. O que
diferencia o Espiritismo das religiões
em geral é apenas entendimento de
como a prece funciona, que efeitos ela
pode causar, pois, para a Doutrina
Espírita nada acontece fora das leis
naturais, que são as Leis de Deus.
Prece, na realidade, é a  vontade se
exprimindo pelo pensamento, e o
pensamento é um tipo de energia que
também está submetido às leis
naturais. É por isso que, à primeira
vista, duas pessoas orando, um
parece estar sendo atendido e outro
não. A prece, segundo o Espiritismo,
não tem um efeito mágico ou
milagroso. Ela é uma mensagem que
se manifesta pelo pensamento e que
vai acionar mecanismos naturais. Na
verdade, quem nos atende e são os
Espíritos - seja qual for a prece e
qualquer o modo pelo qual ela é
formulada: eles são os agentes da
Espiritualidade. Podemos chamá-los
simplesmente de Espíritos; mas
também podemos chamá-los de anjos,
de guias, de santos, de mensageiros,
de orixás, etc. Esse atendimento nada
tem de extraordinário ou sobrenatural,
porque quase sempre se apresenta de
um modo tão natural que nem
desconfiamos que estamos sendo
atendidos. É como pedir ajuda a um
amigo ou a uma pessoa que nos quer
bem: às vezes, ela pode nos ajudar; de
outras, não. Essa ajuda não depende
somente de sua vontade. É preciso
constatar se estamos em condições de
receber, e isso depende de nós.

PROBLEMA RELIGIOSO NA FAMÍLIA
“Tenho um parente que está num
grande conflito. É um rapaz
inteligente, trabalhador, obediente
aos pais e filho único. Acontece
que, de uns tempos para cá, ele
descobriu que não quer mais seguir
a religião de seus pais, mas ele não
tem coragem de dizer isso em casa.
O pai e a mãe são boas pessoas,
mas muito exigentes em matéria de
religião. O rapaz teme que, não
querendo contrariar os pais, esteja
sendo infiel a Deus. Quero uma
posição de vocês”.
A situação deve ser muito difícil para
esse jovem, embora o caso não seja
tão grave assim, de nosso ponto de
vista. Mas pelo fato de estar sofrendo
um dilema, esse jovem precisa de seu
apoio moral, cara leitora. Por isso você
fez bem em nos trazer esse caso. O
problema da opção religiosa é algo
muito sério na vida de todos nós.
Infelizmente nós, os pais, temos muito
a aprender em relação a isso. É claro
que, como pais, temos uma grande
responsabilidade em educar os filhos
dentro de nossas convicções, porque
aquele que consideramos como bem
para nós, também deve ser bom para
eles. Daí porque a educação religiosa
deva ser uma obrigação da família.
Mas isso não quer dizer que nossos
filhos - embora, hoje, estejam sendo
educados na religião que professamos
- devam seguir para toda a vida essa
religião. Não. Uma pesquisa recente
dá conta de que um terço dos
paulistanos mudaram de religião.
Enquanto os filhos são crianças,
enquanto não têm a faculdade de
decidir por si mesmos, nós decidimos
por eles. Mas quando eles crescem,
quando adquirem a sua própria

miolo_junho.qxd  15/4/2005  11:36  Page 17



JUVENTUDE

18

capacidade de pensar e raciocinar,
eles devem adquirir a sua liberdade
para escolherem a religião que mais
atenda às suas necessidades íntimas.
Isso os pais precisam compreender e
aprender a respeitar. É claro que esta
posição - que estamos colocando aqui
- é uma posição liberal, democrática,
onde estão presentes todos os
princípios fundamentais dos direitos
humanos. Se os pais são pessoas
intransigentes, de mentalidade estreita
e sectária - portanto, autoritários e
impositores - eles não conseguirão
compreender isso. Por outro lado, é
preciso saber o que esse jovem - que
fez outra opção religiosa - está
pensando em matéria de liberdade de
escolha. Se ele quer a liberdade para
si, deve com certeza respeitar a
liberdade dos pais. Mas se ele não
quer contrariá-los por uma questão de
respeito ou mesmo de medo - isso é
perfeitamente compreensível nas
condições em que ele se encontra
hoje. Mais cedo ou mais tarde, se tiver

firme convicção do que está
escolhendo, ele encontrará os meios
de se libertar. Tudo é uma questão de
tempo. Não deve, portanto, sofrer
muito, mas deve aprender a ir lutando
pelos seus direitos. Ele sofrerá muito,
se achar que Deus o colocou numa
situação insolúvel, se achar que Deus
tem partido ou preferência religiosa, se
achar que só se pode servi-lo através
de uma determinada religião. Mas,
estará mais tranqüilo e confiante, se
conceber Deus como um Bem mais
elevado que o homem, acima de todas
as crenças e religiões, o Pai perfeito
de que Jesus falou, que não protege
este ou castiga aquele, mas que deixa
aos seus filhos a opção de caminhar
com suas próprias pernas, na busca
de sua realização pessoal. Estará mais
tranqüilo se conceber que o que vale
na vida não é o rótulo que ostentamos
ou o caminho que construímos, mas o
bem que fizemos - e esse bem
podemos fazer em qualquer caminho,
em qualquer religião.
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O ENCONTRO
Estaria o casal destinado, infalivelmente,
um ao outro?
As grandes linhas da vida, os caminhos
maiores são, em geral, planejados no
mundo espiritual. Mas esse
planejamento pode mudar sempre que
um dos envolvidos no compromisso
espiritual julgar necessário.
Muitas vezes, um casal combinou um
reencontro na Terra. Os dois vieram,
como diz “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”,
de Allan Kardec, preparados para a
vitória. Um não utiliza a sua força de
vontade para vencer e voltar aos
condicionamentos do passado. O
homem apresenta-se como alcoólatra,
ou usa outra droga, ou é um
mulherengo, ou não gosta de trabalhar.
O companheiro ou companheira em
esforço de evolução pode deixar o
compromisso para uma outra vez. Na
pergunta, Kardec diz:
- Mas, então, podemos mudar as
nossas provas?
E os espíritos respondem:
- Só o desleixado permanece no
mesmo ponto.
Seria correto casar, escolhendo para
pais ou mães de nossos filhos um
indivíduo em profundo desequilíbrio
que não se esforça para melhorar?
Claro que não temos esse direito. O
cônjuge não é, apenas, o nosso amado
ou amada, mas também o responsável
pelos filhos que vierem. Tem que
sacrificar desejos e caprichos, em favor
de um Lar relativamente equilibrado
para os reencarnantes. É melhor
chorarmos um mês do que a vida toda
ainda acompanhados pelos
reencarnantes que aportaram ao nosso
Lar. Se, porém, o indivíduo escolher o
caminho de espinhos, que não culpe
Deus, o passado ou a necessidade de

evoluir. Evoluir-se trabalhando,
constituindo um Lar relativamente
ajustado, auxiliando o próximo que
também está em esforço de evolução.
Vamos imaginar um reencontro de
almas irmãs, de dois indivíduos que
realmente se amam. Respeitam-se,
não existem o ciúme doentio, a
desconfiança, o desejo de anular o
parceiro. Os olhos nos olhos, mãos
entrelaçadas, sentem o coração
envolto em um calor suave, gostoso, o
fruto das trocas energéticas de almas
afins. Em geral, atravessam a vida
unidos, fortificando-se para a vitória
espiritual. Encontrá-los é sempre uma
alegria. Formam um Lar onde o Amor é
uma constante. Auxiliam-se na solução
dos problemas difíceis; amparam os
que necessitam; são felizes,
estendendo a todos o seu laço de
amor. Às vezes, discordam, mas
conseguem sempre achar um ponto
comum. Recebem, às vezes,
reencarnantes infelizes, que são
ligados a eles pelos laços do amor ou
da necessidade.
Esses casais ainda são raros no
Planeta Terra, mas irão aumentando, à
medida que um planeta evolui, até que
sejam a força maior da Terra.
O Espiritismo lembra que estes são os
casais constituídos pelo amor real, são
os casamentos por amor.
Alguns casais vivem relativamente
bem, porque um dos cônjuges se
anula, renuncia a todos os direitos e
assume todos os deveres. Enquanto
um tenta crescer, o outro permanece
como criança mimada, parado, em
êxtase, “esperando a morte chegar”.
Até seria válido se os dois não
precisassem evoluir. Não podemos
perder tempo precioso, nem deixar de

Heloísa Pires
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auxiliar os nossos queridos, para que
entendam a importância do Tempo.
Abandoná-los à cólera, aos vícios, ao
egoísmo, sem tentar acordá-los é uma
forma de imperfeição espiritual: “Eu
evoluo, ele que fique do mesmo jeito.”
São os casamentos de provação, que
muitas vezes podem ser aliviados com
os recursos da Casa  Espírita. “O
EVANGELHO NO LAR”, a desobsessão,
o diálogo calmo e esclarecedor auxiliam
a despertar o cônjuge necessitado. O
Plano Espiritual Superior, os Espíritos
familiares e amigos ajudam o cônjuge
mais equilíbrado a receber as intuições
que lhe permitem ajudar o irmão
doente a se educar. Não dizer algo, não
“doutrinar”, sempre que possível, é
omissão. Isso vale para os filhos
difíceis, parentes complicados. Esperar
a hora certa, orar, preparar-se,
espiritualmente, para, em seguida, agir
com amor, energia e inteligência, para
fazer daquele Lar um lugar de paz,
civilidade, respeito. Os anjos da guarda
dos reencarnantes agradecerão.
No livro “LIBERTAÇÃO”, o instrutor lembra
a André Luiz a importância dispensada
aos reencarnantes. Educar é desenvolver
perfectibilidades, potencialidades.
Muitas vezes, um dos cônjuges, por
vários fatores entre os quais complexos
de culpa, vai cedendo em tudo até que
um dia não aguenta mais e abandona o
barco, incapaz de suportar o monstro
que ajudou a criar nessa encarnação.
Não somos escravos do passado;
temos um passado que é atenuado ou
extinto em nossas lembranças, para
podermos evoluir. Se, pelo fato de

agirmos na outra encarnação,
omitirmos-nos nessa de auxiliarmos
os companheiros a crescerem
espiritualmente, erraremos novamente.
Alguns casamentos são difíceis: os
casais vão se lapidando exatamente
como dois diamantes de imenso valor.
Através do diálogo, das conversas
sérias, o casal vai aprendendo “A arte
de bem viver”. Os supostos laços de
ódio se desfazem à luz da
compreensão. Essa é a finalidade da
Reencarnação: permitir o desenvolvimento
de toda equipe familiar.
Um filme italiano, muito divertido,
apesar do humor negro, mostra os
problemas difíceis de relacionamento
familiar. O nome é sugestivo: “Parente
Serpente”. Mas essa falta de
compreensão e amor mostrada no
filme não pode existir em famílias
cristãs. Ou começamos a entender e
praticar a Jesus e Kardec ou vamos
retornar em piores condições.
Yvone Pereira, em um dos seus livros,
fala dos problemas terríveis que criou
para ela mesma por falta de equilíbrio
emocional. Conta de suas dificuldades
ao reencarnar, sem os Espíritos com os
quais tinha afinidade. Que não
abandonemos nosso irmãos em nome
de uma evolução egoísta que seria
involução, se isso existisse.
AMAR É EDUCAR! É esclarecer, é
usar a energia exemplificada por Jesus.
Amar é se preocupar com a família e
lutar para ajudar o indivíduo amado a
aproveitar bem a encarnação...

FONTE: Pires, Heloisa; “EDUCAR PARA SER FELIZ”

Leia, Assine, Divulgue “INFORMAÇÃO”
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