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Em “O EVANGELHO SEGUNDO O
ESPIRITISMO”, cap.V.

“Dizeis, freqüentemente, falando de
um homem mau que escapa de um
perigo: se fosse um homem de bem
teria morrido. Pois bem, dizendo
isso estais com a verdade
porque, efetivamente, ocorre que
muitas vezes Deus dá a um Espírito
jovem ainda nos caminhos do
progresso, uma prova mais longa
que a um bom que receberá, em
recompensa do mérito, o favor de
que sua prova seja tão curta quanto
possível. Assim, pois, quando vos
servis desse axioma, não duvideis
que blasfemais. Se morre um
homem de bem, cuja casa ao lado
seja a de um homem mau, apressai-
vos em dizer: gostaria mais que
este se fosse. Estais grandemente
errados, porque aquele que parte,
terminou sua tarefa, e aquele que
fica talvez não a começou. Por que
quereríeis, pois, que o mau não
tivesse tempo de a acabar, e que
o outro permanecesse preso à
gleba terrestre? Que diríeis de um
prisioneiro que tivesse cumprido
sua pena, e que se retivesse na
prisão enquanto que se desse a
liberdade àquele que a ela não tinha
direito? Ficai sabendo, pois, que
a verdadeira liberdade está na
libertação dos laços do corpo, e que
enquanto estiverdes sobre a Terra,
estais em cativeiro.”
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“Não te entregues ao pessimismo em
circunstância alguma. Tudo pode ser ,
agora, diante de ti, aflição e convulsão,
contudo, tranquiliza a vida em torno,
quanto puderes, porque a paz chegará
pelas mãos de Deus”     

Emmanuel
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Quando você se observar, à beira do desânimo,
acelere o passo para a frente, proibindo-se parar.

Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras.

Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja.

Leia uma página edificante, que lhe auxilie o raciocínio
na mudança construtiva de idéias.

Tente o contato de pessoas, cuja conversação lhe
melhore o clima espiritual.

Procure um ambiente, no qual lhe seja possível ouvir
palavras e instruções que lhe enobreçam os
pensamentos.

Preste um favor, especialmente aquele favor que você
esteja adiando.

Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que
atravessam dificuldades maiores que as suas.

Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e
que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do
desalento.

Guarde a convicção de que todos estamos
caminhando para diante, através de problemas e lutas,
na aquisição de experiência, e de que a vida concorda
com as pausas de refazimento das nossas forças, mas
não se acomoda com a inércia em momento algum.

André Luiz

(Psicografia F.C. Xavier)
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A poesia é uma das mais perfeitas formas
de expressão. Bem feita, cria imagens,
sintetiza idéias e conceitos. Pesquisando
alguns poetas da riquíssima obra
construída através do medium Francisco
Cândido Xavier, destacamos alguns que
se ocuparam da temática título desta
matéria. Para sua apreciação leitor, o
primeiro deles e sua obra: Ephifânio Leite.

1. Santa Maternidade
(Preito de amizade a dois companheiros
do pretérito, atualmente reencarnados
em provação regenerativa.)

Recordo, castelã!... O narciso treslaca
Do teu colo a fulgir de jóias soberanas...
Alguém morre na festa... E, soberba, te
ufanas
Do jovem que impeliste ao suicídio na
sala.

Tempos correram, presto... Entre humildes
choupanas, 
Trazes agora ao peito um filhinho sem fala,
Multilado ao nascer, flor que se despetala,
No trato de aflição da prova em que te
fanas...

Restauras, padecente, a vítima de outrora,
Ontem, transviada e ré, hoje, mãe que
ama e chora!...
Salve a reencarnação, passaporte ao
futuro!

Mãe, agradece a dor!... No porvir que vem
perto,
Brilharás como estrela, ante o filho liberto,
E alcançarás, ditosa, o reino do amor
puro!...

2. Renascença da alma
(Versos de carinho e gratidão a um
chefe e amigo de outras reencarnações,
que hoje reencontrei, sob o amparo de
um manicômio.)

Lembro-te, Soberano, as incursões
bizarras...
Ordenas invasões... Feres, vences,
dominas!...
Deixas a estrada em fogo, os castelos em
ruínas, 
Agonia e pavor nas terras onde
esbarras!...

Tudo a morte levou... Os troféus e
algazarras,
As armas, os brasões e as tropas
libertinas...
E encontrei-te, hoje, oh rei!... Clamas e
desatinas, 
Reencarnado no hospício a que, louco, te
agarras...

Dói ver-te inerme, assim, lívido e
descomposto
Na laje celular por trono de recosto!...
Mas louva as provações, ditoso por sofrê-
las...

Findo o resgate justo, um dia, tempo afora,
Terás de novo um reino e os amigos de
outrora,
Nos impérios do amor, para além das
estrelas!...

3. Maria Boneca
(Versos dedicados à dama feudal que
abraçámos por devotada amiga, há
três séculos, e que hoje expia, na via
pública, sob a alcunha de Maria
Boneca, o delito de haver exterminado
o filho jovem que lhe estorvava a
existência de irresponsabiliade e
prazer.)

Reencontrei-te, por fim, esmolando na
rua.
Nada recorda em ti a dama do castelo.
Lembro-me!... Dás à fossa o filho louro e
belo,
Esqueces, gozas, ris... E a festa
continua...

Depois, a morte vem... A memória recua...
Escutas em ti mesma o trágico libelo,
Choras, nasces de novo e trazes por
flagelo
A sede de ser mãe que a demência
acentua!...

Como dói ver-te agora os tristes olhos
baços!
Guardas, louca de amor, um boneco nos
braços,
Em torno, há quem te apupe a trilha
merencória...

Mas bendize, senhora, a lei piedosa e
austera,
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Alguém vela por ti: o filho que te espera
E há-de levar-te aos Céus em cânticos de
glória!...

4. Resgaste e Amor
(Versos dedicados à dama nobre de
nossas relações pessoais no século
passado, que reencontrei agora, na
condição de mendiga enferma, na
praça pública, resgatando um delito
passional cometido em família e que
se junge a dolorosa prova, depois de
rogar, na Vida Espiritual, se lhe fossem
concedidos os recursos necessários à
própria redenção.)

Recordo-te, Senhora... A seda se te
entrança
Na cabeleira loura... Ao colar que
rebrilha,
Exibes, donairosa, o manto de escumilha,
Mas crias, em redor, revolta e
insegurança...

Por ciúmes de alguém, matas a própria
filha...
Fruis mentido prazer e, um dia, a morte
avança...
Tornas à luz do Além... Choras sem
esperança...
E rogas outro berço, ante a dor que te
humilha...

Hoje, achei-te, de novo... Enferma, quase
inerte,
Paralítica e só, o pranto se te verte
Ao pedir pão e teto, esmolando de
rastros...

Mas, louva, amada irmã, a Lei serena e
austera...
Alguém te guarda a vida... É a filha que te
espera,
A fim de erguer-te à luz que fulge, além
dos astros!...

5. Prisão sem grades
(Versos a um companheiro que, há
dois séculos, abusou dos valores
físicos, utilizando o sexo unicamente
para criar o infortúnio alheio, e que
reencontramos agora na prisão sem
grades de um cérebro doente, em
provação redentora.)
Vejo-te, nobre amigo, a despontar da
bruma.
Castelão sedutor, de conquista a
conquista,

Não achas coração de mulher que
resista...
Segues... E no teu passo a treva se
avoluma...

Noivas, esposas, mães... Das vítimas,
em suma,
Onde falas de amor, aumenta-se-te a
lista...
Mas chega a morte e vais por estrada
imprevista,
Em que a sombra te espera e a dor te
desapruma.

Quis ver-te reencarnado e encontrei-te,
inda há pouco...
Vagueias, mundo afora, abandonado e
louco,
Espolinhas-te em lama e choras no
monturo!...

Mas, agradece a Lei que te segrega em
prova;
Na cela de aflição que te apura e renova,
Descobrirás, de novo, as fontes do amor
puro.

6. Mendigo
(Versos ao companheiro de lutas,
brilhante cavaleiro dos ajustes
medievos com quem partilhei alegrias
e reveses, há precisamente seis
séculos, e que encontrei, presentemente,
na condição de pedinte, enfermo e
relegado à via pública, depois de
múltiplas aventuras em que se
complicou nas experiências e ideais
do campo afetivo.)

Lembro-te rico e nobre... O peito hirsuto e
forte...
Empinas o corcel dominante na pista...
Nos jogos medievais, tudo o que mais se
avista
É a força de teu braço e a graça de teu
porte!...

Mas abusas do amor, de conquista em
conquista,
Filhas, esposas, mães arrastas para a
morte...

Quanto luto e aflição, sem que nada te
importe!...
E o corpo se te esvai sem que o ouro te
assista...

Achas, desencarnado, as vítimas de 
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outrora,
O remorso te assalta o coração que
chora...
Tudo o tempo envolveu em espessa
neblina!...

Reencontrei-te hoje, enfim, mendigo em
longa prova.
Louva, porém, os Céus... Na dor que te
renova,
Sublimarás o amor para a ascensão
divina!...

7. Dor Bendita
(Versos dedicados a um companheiro
que conheci, há quatro séculos, na
condição de guerreiro eminente e rei
triunfante, amigo esse que teve a
infelicidade de abusar do poder, na
prática do mal, e que hoje reencontrei
reencarnado na posição de mendigo
entregue a dolorosas provações na
via pública.)

Lembro-te, velho amigo, a triste
liderança...
Ajustas-te ao corcel... O corcel rincha e
voa...
Ordenas atacar, a trombeta ressoa...
Levas contigo a morte e o sofrimento
avança.

Aniquilas a vida, extingues a
esperança...
Matas. feres, destróis, envileces à-toa...
Fazem-te chefe e rei, guardas cetro e
coroa,
Mas, em plena vitória, o túmulo te
alcança!...

Depois de tanto tempo, achei-te
reencarnado;
Mendigo sem ninguém, redimes o
passado...
Dói-me fitar-te a lepra em calvário
imprevisto...

Entretanto, bendize a dor que te
consterna,
Por ela,ascenderás à luz da vida eterna,
Para servir ao Bem, entre as hostes do
Cristo!...

8. Cegueira
(Versos à soberana feudal que conheci
há seis séculos, em pleno fastígio do 
oder humano mal aplicado, e que
reencontrei agora, na provação da

cegueira física, procurando nos
estudos reencarnacionistas a chave
de solução aos problemas que lhe
afligem a redentora existência.)

Reconheço-te, irmã... Retornas de
outras eras...
Soberana feudal, o busto nobre
empinas...
A teu mando cruel, as hordas assassinas
Espalham fogo e lama... E sorridente,
esperas.

Guardas em pranto e sombra o povo que
dominas...
Encantas e destróis... Amas e
vituperas...
Um dia, a morte chega e, erguendo as
mãos austeras,
Deita-te o corpo inerte ao pé das
casuarinas...

Depois de tanto tempo, achei-te
reencarnada,
És hoje triste cega aos arrancos na
estrada,
Somando as provações, no intuito de
entendê-las...

Mas louva, nobre dama, a treva que te
espia,
Pela dor da cegueira, alcançarás, um dia 
O teu reino de amor, resplendendo de
estrelas.

9. Louca
(Versos dedicados à devotada amiga
de outro tempo que, apesar de nobre
e generosa, transformou a beleza
física em motivo para desregramento
e criminalidade e que, presentemente,
reencontramos reencarnada, na
provação da loucura, maltrapilha e
abandonada à via pública.)

Reencontrei-te afinal, entre provas
austeras...
Ontem, ouro e brasão - senhora das
senhoras-
Hoje, vagas ao léu, ninguém sabe onde
moras,
Louca atirada à rua, em pranto,
deblateras!...

Ajusta-se-te a pele em túrgidas
crateras,
Transformou-se-te o tempo em calvário
das horas!
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Apedrejam-te e ris... Acalentam-te e
choras...
Nada lembra em teu vulto a dama de
outras eras.

Louca!... Zombam de ti, quando surges
na estrada,
Trazes a expiação da beleza culpada,
Lembro-te, sofro... E, ao ver-te, em
mágoa, me constranjo!... 

Mas bendize, senhora, o corpo em lama
e trevas!...
Nele plasmas com a dor das lágrimas
que levas
A brancura de um lírio e a beleza de um
anjo!...

10. Prova e Libertação
(Versos dedicados à irmã que conheci,
rainha generosa e tirânica, há quatro
séculos, que ontem reencontrei num
catre de enfermidade e penúria,
reencarnada em abençoada existência
de redenção.)

Lembro-te, nobre amiga, a voz de
soberana,
Poderosa mulher quando ordenas e
falas,
Da púrpura do trono ao carmezim das
salas,
És rainha e senhora, amada e desumana.

Que estranha sedução nos perfumes que
exalas!...
Quantos lares destróis, quanto afeto se
engana!...
De paixão em paixão, gastas a vida
insana
E morres, humilhando os homens que
avassalas...

Quanto tempo se foi!... Mas reencontrei-
te, agora,
Mãe reencarnada e triste, alma que
sonha 

e chora,
Entre penúria e pó, chagas, sombras,
ruínas...

Mas agradece a dor do cárcere de

penas,
Nele retomarás teu carro de açucenas
Para reinar com Deus, nas vastidões
divinas.

11. Fim de prova
(Versos dedicados a conhecida rainha
européia, que tive a felicidade de
servir, há menos de quatro séculos, e
que reencontrei reencarnada, no clima
redentor de um leprosário, em
honroso término de provações
purificadoras.)

Lembro-te, velha amiga, o cetro de
rainha!...
Crias dominações por láureas
prediletas...
Mandas!... No entanto, oh! Deus, daquilo
que decretas
A penúria se expande e a lágrima
caminha!...

Deixei-te, há longo tempo, entre as
arcas repletas...
Hoje, quis reencontrar-te, oh! soberana
minha,
E achei-te reencarnada, anônima e
sozinha,
Num catre de aflição, gemes, sonhas,
vegetas...

Dos colares e anéis que te enfeitavam
tanto,
Tens chagas por rubis e pérolas de
pranto!...
E sofro ao ver-te a lepra em purpúreas
verminas...

Mas louva, oh!soberana, a angústia
transitória!...
Pela dor subirás ao reino de outra glória,
No teu coche real de açucenas
divinas!...
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- Qual a diferença entre Espiritismo
e Umbanda?
Divaldo: -  Allan Kardec, o
Codificador, foi muito claro quando
disse: “Para novas idéias, novas
palavras. Para definir uma ordem de
idéias novas, criamos a palavra
Espiritismo, que é a ciência que
estuda a origem, a natureza e o
destino dos Espíritos, bem como as
relações que existem entre o mundo
corporal e o mundo espiritual.” O
Espiritualismo é a Doutrina que
abrange todas as crenças na
imortalidade da alma e na justiça
divina, reunindo todas as religiões. Ao
criar a palavra Espiritismo, Allan
Kardec deu-lhe características próprias,
que são estabelecidas neste código
de filosofia ético-doutrinária: a crença
em Deus; na imortalidade da alma,
que se comprova através da
comunicabilidade dos Espíritos; na
reencarnação; na pluralidade dos
mundos habilitados e na revivescência
do Evangelho de Jesus, em “espírito e
verdade”. Este é o corpo doutrinário
do Espiritismo. A Umbanda é um
movimento que nos merece respeito,
credor da nossa melhor simpatia ,
mas, como o próprio nome diz, tem
suas características próprias. Aliás,
os estudiosos da terminologia
umbandista dizem que ela representa
um alto grau de conhecimento
humano. Mas não é Espiritismo. Tem
seu ritual, seu cerimonial, seu culto.
O Espiritismo é a doutrina da
integração da criatura com o Criador,
sem quaisquer manifestações de
natureza externa. Como recomendou
Jesus, ao dialogar com a samaritana,
“dia virá em que o Pai será adotado

em espírito e verdade”, no altar do
coração, e “não no santuário de
Jerusalém, ou no Monte Gartizin” .O
Espiritismo convida o homem a uma
adoração cósmica. O Espiritismo é a
doutrina que propõe ao homem a
perfeita integração no Cosmo Divino,
por intermédio da ação, da oração e
da transformação moral dele próprio.
São, portanto, doutrinas que marcham
paralelamente, mas, são diferentes. A
Umbanda tem seu código ético-
religioso; o Espiritismo, pelo seu
código científico dos fatos, filosófico
das informações e religioso da
integração no Espiríto Divino, tem
características especiais, inamovíveis.

- Umbanda, Quimbanda, batuque,
tenha lá o nome que tiver, se dizem
ramos do Espiritismo. Como o
Espiritismo os vê?
Divaldo: - Toda expressão religiosa,
para nós, espíritas, é muito respeitável,
merece o nosso melhor carinho, a
nossa maior consideração. No
entanto, devemos considerar que o
fenômeno mediúnico se encontra no
homem. E o fato deste ser portador de
mediunidade não pressupõe que seja
espírita. O movimento que tenha
expressões mediúnicas não implica
ser espírita. Umbanda, Quimbanda,
batuque são manifestações típicas
que caracterizam o seu próprio
movimento. Como Espiritismo é um
termo que define uma ordem de
fenômenos e uma filosofia, acreditamos
que os umbandistas sinceros ou
aqueles que mourejam na Quimbanda,
ou que realizam qualquer tipo de
fenômeno mediúnico místico, com
suas próprias características já se
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definiram pela sua crença sem a
preocupação de ter esta ou aquela
denominação. O Espiritismo é uma
doutrina definida por Allan Kardec
como sendo “a Ciência que trata da
origem, natureza e destino dos
Espíritos bem como das relações que
existem entre o mundo corporal e o
mundo espiritual”. Ensina a crença em
Deus, na imortalidade da alma, na
comunicabilidade dos Espíritos na
reencarnação, na pluralidade dos
mundos habitados,  e tem a sua
estrutura filosófica estatuída em “O
LIVRO DOS ESPÍRITOS” .

- Os “trabalhos” de Umbanda e
Quimbanda têm fundo espírita?
Divaldo: - Digamos que a toda ação
positiva ou negativa corresponde
uma reação igualmente positiva ou
negativa. Quando a Quimbanda
realiza seus tradicionais trabalhos,
objetivando perturbar alguém, se o
indivíduo sintoniza com o mal, ele é
prejudicado. Quando a Umbanda
se propõe a ajudar, mediante
determinadas fórmulas, se o indivíduo
sintoniza com o Bem, igualmente
recebe o benefício. Porém, convém
considerar, que o trabalho positivo ou
negativo somente surte efeito por
depender das leis cármicas. Se o
indivíduo elevar-se pela prece, pelo
amor e caridade, sintonizará com o
bem, estando isento de tais injunções
negativas; se descer emocional,
moralmente, sintonizará com o mal,
quer lhe propicie ou não o bem ou o
mal. Mas esses ‘trabalhos’ não têm
fundo espírita, embora a presença do
fenômeno mediúnico.

- Divaldo, você vê uma possível
unificação entre Umbanda e
Espiritismo, no futuro?
Divaldo: - Vamos dizer que eu creio
numa grande estrada de comunicação
aberta por onde transitarão os
informes e os ideais com muita
liberdade, sem preconceitos de
qualquer natureza. Creio, que já estão
reencarnados ou virão logo mais,
aqueles lidadores que trabalharão
numa melhor identificação dos
postulados espiritualistas entre os
homens, mostrando que o rótulo é
problema de secundária importância.
Poderíamos dizer, que eu sou um
aluno matriculado na Faculdade do
Kardecismo, pertencente à Universidade
do Espiritualismo. A Umbanda, na
palavra sábia de Emmanuel, “é um
departamento do grande país do
Espiritualismo”, cujas fronteiras se
interpenetram, às vezes, com as do
Espiritismo, não obstante as suas
crenças, o seu ritual, as suas práticas.
A metodologia é uma grande bênção
de Deus para a criatura humana, não
tenho dúvida. Realiza um ministério
sacrossanto diante da grande massa
que tem necessidade de ser conduzida
a Deus. No entanto, o Espiritismo
possui características próprias, que
não se adaptam a outras diretrizes. É
doutrina despojada de cultos,
cerimonias, sendo racional e lógica,
com um corpo filosófico específico.
Eu creio que, da mesma forma que,
num educandário existem os vários
ciclos de escolaridade, formando um
conjunto harmônico, mais tarde
entenderemos todas as religiões
como sendo uma imensa Universidade,
em que o aluno poderá transitar
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especificamente por esta ou
aquela faculdade, todavia, na
mesma Universidade do Espírito.
O Espiritismo nada tem contra
as outras doutrinas religiosas,
caracterizando-se, porém, pelos
conceitos apresentados por  Allan 

Kardec, que os hauriu dos Espíritos
Superiores.”

Fonte: Sardano, Miguel de Jesus; “NAS PEGADAS
DO NAZARENO”, LEAL
Franco, Divaldo P.; “ELUCIDAÇÕES ESPÍRITAS”.
LEAL
Baccelli, Carlos A.; “DIVALDO FRANCO EM
UBERABA”, LEAL

Agora você pode pesquisar números anteriores 
de INFORMAÇÃO no site:

http://revistainformacao.anderung.com.br

Mensagens

“Tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje a
realizar. Faze-o do melhor modo, recordando que, apesar
da grandeza divina do nosso Divino Mestre, foi ele, um
dia, na Terra, humilde criança, constituindo obra de
abnegação e de amor para os braços da pobre mãe,
recolhida temporariamente à estribaria , sem confôrto e
sem lar”.

Emmanuel

“Se desejas sublimar as possibilidades de
acústica da própria alma, estuda e reflete,
pondera e auxilia, fraternalmente, e terás
contigo os “ouvidos de ouvir”, a que se
reportava Jesus, criando em ti mesmo o
entendimento para a assimilação da Eterna
Sabedoria”.
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“- Qual o relacionamento
existente entre reprodução e
reencarnação?
- Sem a reprodução, o mundo
corpóreo desapareceria; a
reencarnação tem por finalidade
dotar o Espírito de condições
para contribuir na obra de
Deus. Pela reprodução, fica
assegurada aos Espíritos a
maneira de chegar àquelas
condições.”

Emmanuel/Chico Xavier

O instinto da reprodução, bem
como os impulsos que levam
homem e mulher a ansiar por
verem consolidadas como efeito
de suas trocas de energias
criadoras - os filhos - são a
resultante da Lei Divina de
reprodução da espécie. O
“crescei e multiplicai-vos” do
ensino bíblico diz respeito
exatamente à difusão dessa lei.
É necessário aos Espíritos que
esse impulso criador seja
mantido, sem o que a Humanidade
desapareceria.
No entendimento usual, contudo,
a reprodução para a espécie
humana, é o resultado da união
pelo sexo de homem e mulher,
para satisfação dos seus
impulsos biológicos.
De uma forma ou de outra,
porém, em nenhuma circunstância,

na concepção humana, deixarão
de ter atuação fundamental
Espíritos, que, no Astral
Superior, rceberam a tarefa
sublimada de programar uma
nova oportunidade evolutiva.
“Em verdade, em verdade, vos
digo: é preciso nascer de novo
para entrar no Reino dos Céus.”
(João, 3:3.)
Através dessas palavras, o
Meigo Rabi da Galiléia reafirmou
a necessidade das vidas
sucessivas para a limpeza da
“Veste Nupcial”, através da qual
a criatura evolui, em consonância
com seus próprios méritos, na
busca de níveis espirituais mais
elevados e sutis.
Não são poucas as vezes em
que a concepção ocorre
impregnada de fortíssimo
envolvimento magnético,
proveniente da volúpia do prazer
do sexo em desequilíbrio. Mesmo
nesses casos, contudo, os
Espíritos Missionários que
assumiram o encargo de
construtores espirituais não
deixam de dar a sua contribuição,
conquanto, nessa oportunidade,
o trabalho se desenvolva sob
mecanismos previamente
delineados. similares, na seqüência
e no acompanhamento.
Os Espíritos executam seu
mister contritos, em prece, dado
o “peso” do enredamento

RReepprroodduuççããoo ee rreeeennccaarrnnaaççããoo
Gil Restani de Andrade
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emocional que jungiu os
parceiros, eivado das brumas do
desejo e da paixão.
Espíritos de baixo teor evolutivo,
contudo, também estabelecem
sintonia e abeberam-se de
energias impuras, que lhes
servem como alimento de
sustentação, em seu desequilíbrio,
continuado no Plano Maior da
Vida.
É sacrificial aos Espíritos
Construtores executarem sua
tarefa, uma vez que, em suas
abnegadas atividades de
engenheiros do Cosmo, são
prejudicados pelas vibrações
grosseiras, contraditórias e
desvairadas; não raro são
afrontados por Espíritos que
adquiriram feições disformes,
pois que, para auxiliar na
reencarnação, têm que adensar
seus perispíritos, tornando-se-
lhes visíveis. Acresce a
circunstância de não  existir, da
parte do casal, se invigilante,
qualquer pensamento conceptivo,
inconsciente e envolvido que se
acha na busca do prazer.
Perseveram, porém, os Espíritos
Construtores, manipulando, com
carinho, mas vigorosamente,
os refolhos perispituais do
reencarnante, ativados e jungidos
por incoercível magnetismo ao
casal compromissado, em
decorrência da Lei de Causa e

Efeito.
Quando, porém, as criaturas
permutam energias pelo ato
sexual com a consciência
correta do que ele representa,
da mútua alimentação dos
centros vitais, principalmente o
coronário e o cardíaco, bem
como o de sua capacidade
criadora, em cumprimento à Lei
Divina, a ação espiritual é
inteiramante diversa.
Então os Espíritos engenheiros
atuam como verdadeiros
missionários, inspirando, paciente
e afetuosamente, pai e mãe ao
sentimento nobre, que é a
aceitação de novo Ser
reencarnante, com o qual,
freqüentemente, conviveram,
em vidas anteriores, de maneira
dificultosa e comprometedora.
Sintomaticamente, a mãe que
irá abrigar em seu ventre o novo
Ser identifica-o com mais
facilidade, sentindo a sua
natureza vibracional, reportando
o passado e sentindo, quando
de seu sono físico, em
desdobramento, emoções de
muito represadas, bem como a
lembrança de ocorrências das
quais, em vigília, não guarda a
menor recordação.
Mesmo quando as emoções são
dolorosas ou sofridas, é da
mulher que, de modo geral,
surge o primeiro sinal de
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aceitação para que aquele
Espírito, desafeto de antanho,
possa retornar à carne por meio
de seu corpo. Esse sinal, as mais
das vezes, tem como
característica o perdão recíproco
dos males mutuamente causados,
no pretérito.
Uma vez obtida a aceitação
materna, a tarefa dos Espíritos
Missionários volta-se para o
genitor. O trabalho, nessa
circunstância, pode ser abrandado
pela força vibracional do ajuste
ocorrido entre a mãe e o futuro
reencarnante. Abrandado mas
não menos afadigante, pois, em
qualquer circunstância, há que
respeitar-se o livre-arbítrio, tesouro
imarcescível concedido por Deus
a todos os Espíritos.
Realizada a reconciliação também
com o genitor, a união energética
das polaridades feminina e
masculina permite a imersão do
Espírito para uma nova jornada
na carne.
Importante citar a presença
indispensável do amor, no
processo de reprodução ou de
procriação, seja esse amor
decorrente de mera e circunstancial

atração biológica, seja o amor

atração biológica, seja o amor
derivado da união de um casal
cônscio de suas responsabilidades.
Sua presença, contudo, é
substancial e essencialmente
diferenciada.
O ato sexual é comandado pela
mente, área do corpo somático
que está mais interligada com o
perispírito. A natureza das “formas-
pensamento”, em um e outro
caso, serão compatíveis com o
tônus vibrátil que mais se lhes
ajustem.
Consigna-se, todavia, a grandiosa
interveniência e bondade do Pai,
que a tudo provê e que faz
entoar, desta forma, a Sublime
Canção da Vida, em sua ação
mais direta sobre nós, Espíritos
ainda carentes de maior
evolução.

Bibliografia:
O LIVRO DOS ESPÍRITOS - Allan Kardec - FEB.
Vida e Sexo - Emmanuel/Francisco Cândido Xavier - FEB.
MISSIONÁRIOS DA LUZ - André Luiz/Francisco Cândido
Xavier - FEB.
EVOLUÇÃO EM DOIS MUNDOS - André Luiz/ Francisco
Cândido Xavier, Waldo Vieira - FEB.

NO MUNDO MAIOR - André Luiz/ Francisco Cândido

Xavier - FEB.

APÓS A TEMPESTADE - Joanna de Ângelis/ Divaldo

Pereira Franco - LEAL.

RUMO ÀS ESTRELAS - Espíritos Diversos/Divaldo

Pereira Franco - LEAL.

Mensagens

“... Para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista
algo, sem esforçar-se de algum modo; e ninguém resgata esse ou
aquele débito, sem sofrimento”.

Emmanuel
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Qual(is) o(s) critério(s) para a
análise de comunicações recebidas
mediunicamente? Em que
elementos de convicção deve a
tarefa fundar-se? Com a profusão
de livros mediúnicos (sobretudo,
romances) nas prateleiras de
livrarias - um filão explorado,
inclusive, por muitas editoras que
têm a adjetivação espírita, os
quais atingem milhares de
exemplares vendidos, consumidos
principalmente por simpatizantes
da Doutrina Espírita - , é de se
perguntar acerca dos métodos
utilizados para a seleção e a
verificação da autenticidade da
autoria espiritual destes livros,
bem como a coerência entre
mensagens recebidas por tantos
médiuns.
Abaliza-mor, no trabalho espiritista,
continua sendo a universalidade
do ensino dos espíritos, sobre
a qual se fundou Kardec, que, ao
receber inúmeras comunicações
mediúnicas, obtidas em diferentes
lugares e épocas e por médiuns
diferentes (muitos dos quais ele
nem conheceu), com mensagens
assinadas por vultos importantes,
personalidades anônimas ou, até,
sem autoria ou assinatura,
concebeu um critério único e
absolutamente apropriado: a
validade dos ensinos e revelações
espirituais deveria passar pelo
crivo do confronto, entre si, e
em relação aos princípios

(fundamentais) do Espiritismo :1º)
Deus; 2º) Espírito e seu Progresso
Infinito; 3º) Reencarnação; 4º)
Pluralidade dos Mundos Habitados;
5º) Perispírito; 6º) Lei de Causa
e Efeito; 7º) Livre Arbítrio; 8º)
Comunicabilidade entre os
Espíritos; e, 9º) Esquecimento do
Passado.
Muitas Mensagens, assim, foram
descartadas no processo de
Codificação, tanto pela falibilidade
dos conceitos ali expressos
quanto pela constatação acerca
da existência de textos assinados
por espíritos de relativa importância
e credibilidade, mas cujas linhas
não correspondiam ao estilo do
autor, quando em vida. Isto levou,
inclusive, Kardec a publicar as
“Mensagens Apócrifas”, no
Capítulo XXXI,de O Livro dos
Médiuns, com a seguinte
explicação: “Muitas comunicações
há, de tal modo absurdas, que,
embora assinadas com os mais
respeitáveis nomes, o senso
comum basta para lhes tornar
patente a falsidade. Outras,
porém, há, em que o erro, dissimulado
entre coisas aproveitáveis, chega
a iludir, impedindo às vezes se
possa aprendê-lo à primeira vista.
Essas comunicações, no entanto,
não resistem a um exame sério.”
É preciso destacar, ainda, que o
Professor Rivail também compilou
os fundamentos do exame da
autenticidade e utilidade das
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comunicações, no item 267
(Cap.XXIV), da obra citada,
repercutindo nos seguintes
quesitos: 1º) emprego do bom-
senso na valoração dos Espíritos
e suas comunicações; 2º)
repercussão da linguagem
utilizada e das ações dos
Espíritos nos conselhos e
sentimentos que eles nos dirigem;
3º) Bondade, Seriedade e
Utilidade como únicas finalidades
da comunicação. Válidas, só as
que prescrevem o bem  e o que
seja perfeitamente racional; 4º)
linguagem digna e, embora
acurada e nobre, calcada na
simplicidade e modéstia, sem
prolixidade e adotando a concisão
das idéias; 5º) sondagem do
“íntimo” do Espírito, além da
forma material da mensagem;
6º) similaridade de conteúdo
entre diversas mensagens
oriundas de Espíritos elevados,
os quais só afirmam o que
sabem, calando-se ou evitando
pronunciar-se sobre determinados
assuntos. De outra sorte, não
fazem predições sobre fatos
materiais, antes, orientam-nos
para que pressintamos fatos
futuros, caso necessário, mas
sem detalhamento da época
(data); 7º) não dão ordens nem
se impõem, mas aconselham,
assim como não lisonjeiam nem
elogiam, embora possam enaltecer

fatos, com certa reserva; 8º) não
valorizam detalhes e formalidades,
nem adotam identificação
singular ou ridícula (Imperador
fulano, Rainha beltrana ou
nomes complicados) nem de
seres venerados (Jesus, Pedro,
Gandhi); 9º) guardam reserva
sobre temas que possam trazer
algum comprometimento, evitando
desvendar ou evidenciar o mal;
10º) Espíritos maus ou
imperfeitos se traem por indícios
materiais e provocam reações
violentas, movimentos bruscos e
intermitentes e agitação febril e
convulsiva sobre o medium.
Tratam, pois, de questões
terrenas, ostentam certos
saberes, demonstram preconceitos,
predileções e manias, dão
conselhos pérfidos, gracejam
frívola e trivialmente, satirizando
situações e, por fim, induzem ao
mal.
Repisando Kardec, no sentido da
análise das comunicações a que
tivermos acesso e notícia,
primando pelo esclarecimento, a
lógica e a razoabilidade das
atividades espíritas, possamos
aprender a ser zelosos mas não
céticos ao extremo, caridosos
para com companheiros, sem
arrogância ou pieguismo, para
que aprendamos sempre, com o
próprio exercício mediúnico:
“Para julgar os Espíritos, como
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para julgar os homens, é
preciso, primeiro, que cada um
saiba julgar-se a si mesmo.
Muita gente há, infelizmente,
que toma suas próprias opiniões
pessoais como paradigma
exclusivo do bom e do mau, do
verdadeiro e do falso; tudo o que
lhes contradiga a maneira de
ver, as suas idéias e ao sistema
que conceberam, ou adotaram,
lhes parece mau. A semelhante 

gente evidentemente falta a 

qualidade primacial para uma
apreciação sã: a retidão do juízo.
Disso, porém, nem suspeitam. É o
defeito sobre que mais se iludem
os homens.” 
Com tais premissas, o estudioso
da Doutrina, com certeza, poderá
discernir e separar o joio do trigo,
selecionando suas leituras e
exercitando a rezão espírita por
excelência. 
.
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Mensagens

“Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo. A perfeição é
fim”.

“Todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo,
como sejam virtude e educação, constituem valores
inalienáveis a brilharem contigo, aqui ou alhures, em
sublimação para a vida eterna”.

Emmanuel

FONTE: Harmonia, nº125
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REENCARNAÇÃO E CONCEPÇÃO

O nosso colaborador, Jesus Cervilha
Campos, lendo sobre o momento em
que o Espírito reencarna, deparou
com um texto de Salvador Gentile,
que menciona o fato de que, durante
a reencarnação, o perispírito se
descarta de sua matéria grosseira
para iniciar a nova vida. O ouvinte
quer algum comentário a respeito
dessa alteração que ocorre no
perispírito no momento do reencarne.

Sabemos que, ao reencarnar, o Espírito
assume outro corpo físico, ou seja, o
corpo da nova encarnação não será o
mesmo corpo da encarnação anterior,
embora cada corpo sempre reflita as
condições do Espírito. O indivíduo que,
por exemplo, foi loiro e alto numa vida
pode vir a ser baixo e moreno na vida
seguinte. Portanto, aquela matriz
perispiritual responsável pelas suas
características físicas não será
aproveitada na encarnação seguinte,
mesmo porque seu novo corpo vai
depender da carga genética dos futuros
pais. Isso quer dizer que, no processo
da reencarnação, a forma, que serviu a
uma existência, não servirá à outra.
Logo, alguma coisa deve mudar no
perispírito de uma para outra vida,
embora sua individualidade espiritual
seja preservada. O que muda é o que o
autor chama de “matéria grosseira” - que
é despojada, jogada fora - as
características físicas fazem parte dessa
“matéria grosseira”. O que fica é a
matéria sutil ou corpo mental do
perispírito, que carrega a individualidade
do Espírito de uma para outra
encarnação. O autor compara essa
matéria grosseira com uma “casca”,
para que possamos entender melhor:

tira-se a casca, mas o conteúdo 
espiritual fica; retira-se a forma mas
conserva-se a substância. Na etapa
seguinte do processo reencarnatório,
temos o que o autor chama de
restringimento. O restringimento é a
redução, a miniaturização do perispírito
- já despojado da forma que serviu à
vida anterior. Esse processo de redução
de tamanho ocorre para que o Espírito
possa se acoplar à celula-ovo,
produzida pela mãe, que é microscópica.
A essa altura, ele já se desvestiu de sua
veste perispiritual. Assim,a forma
reduzida do “corpo mental” se integra ao
corpo da mãe, num processo semelhante
à magnetização. No exemplo dado,
André Luiz, na obra “MISSIONÁRIOS
DA LUZ”, essa integração mental
ocorreu quando Segismundo foi
recebido e abraçado pela mãe. O
abraço, no caso, foi o consentimento,
a aceitação do filho, o ponto crítico
dessa espécie de fusão espiritual mãe-
filho. O passo seguinte é a corrida dos
mais de 200 milhões de espermatozóides
do pai em direção a um único óvulo
que será fecundado. O corpo da mãe -
particulamente no centro genésico - já
está suficientemente envolvido pelo
Espírito reencarnante, ou seja,
impregnado por suas emanações
magnéticas ou, na linguagem mais
comum, por suas vibrações. O corpo
mental traz consigo toda a estrutura
mental do reencarnante (pensamentos,
idéias,  tendências, etc), que caracteriza
a sua individualidade, e que influenciará
o processo de fertilização que está em
andamento, para seleção do
espermatozóide que vai fecundar o
óvulo. Neste caso, esse processo pode
ter ou não a participação da Espiritualidade,
dependendo de cada caso, conforme
explica André Muiz.

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS
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REENCARNAÇÃO E PERSONALIDADE

Eu ouvi alguém dizer assim: “Não
posso concordar com a reencarnação,
porque eu não concebo que possa
ter sido várias personalidades. Com
é que eu, que hoje sou Fulano, posso
ter sido Beltrano numa outra vida?
Isso é inconcebível? Diante dessa
colocação, pergunto: O que vocês
me podem dizer sobre isso?

Não vemos nada demais em alguém
não aceitar a reencarnação. É um
direito que as pessoas têm, assim,
como nós temos o direito de pensar
diferente delas. O Espiritismo, que tem
como um dos princípios básicos a
reencarnação, não quer que ninguém
seja forçado a aceitar uma verdade para
a qual ainda não esteja preparada.
Todavia, a reencarnação, para nós,
espíritas, é uma verdade tão evidente e
tão clara como a luz do Sol, porque faz
parte da lei da natureza. Quando Galileu
Galilei, no século XVI , acabou de se
retratar perante o tribunal da inquisição,
desmentindo tudo o que havia
anteriormente afirmado, ou seja, que é
o Sol que gira e não a Terra, apenas
para satisfazer a vontade da Igreja,
todos os inquisidores sorriram satisfeitos
com a sua declaração, como se tivessem
recuperado a ordem do Universo que
Galileu alterara. Contudo, Galileu,
sentindo que ainda não podia ser
entendido por aquela gente, disse para
si mesmo: “Apesar de tudo isso, é a
Terra que gira e não o Sol”. O mesmo
podemos dizer da reencarnação. O fato
de alguém duvidar que possa ter
outras personalidades no passado não
muda a verdade, não altera a ordem
universal, não impede a reencarnação.
Precisamos entender o seguinte: uma
coisa é a personalidade, outra coisa é

a individualidade. Individualidade e
personalidades são aspectos diferentes
do Espírito. O Espírito é uma
individualidade; cada um de nós, seres
humanos, é um indivíduo. Como
individualidade, eu sou eu, qualquer o
nome que me dêem, qualquer a
posição social que ocupe, qualquer
língua que fale, qualquer roupa que
vista, qualquer profissão que exerça,
qualquer papel que venha a desempenhar.
Ainda que eu viva inúmeras experiências
diferentes, que assuma uma série de
papéis em minha existência, eu
continuo sendo eu. A personalidade é
transitória, mas a individualidade é
permanente. Foi da cultura grega da
antiguidade que se tirou a noção de
personalidade. Os gregos costumavam
representar cenas da vida humana
através de uma encenação ou de um
teatro. O autor era aquele que
representava. Para isso, ele usava uma
máscara para assumir o papel que ia
representar em determinada peça. A
essa máscara era dado o nome de
“persona” - ou seja, “pessoa”,
“personalidade”. Desse modo, o ator
podia representar as mais variadas
personalidades, conforme a peça em
que se apresentava, mas ele continuava
sendo ele mesmo, quando saía da
peça. É o que os atores fazem hoje na
televisão e no cinema: em cada filme,
em cada novela, eles assumem
personalidades distintas, sem perderem
a sua individualidade. A diferença é
que, nessas situações, a vivência não é
real, é apenas representação. Na
reencarnação, no entanto, a vivência é
real; são diferentes situações que cada
Espírito vivencia, no sentido de
acumular experiências e buscar o seu
aperfeiçoamento. Quando Jesus
afirmou, “sede perfeitos como você
Pai Celestial é perfeito”, como você
queria que cada um de nós atingisse
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essa perfeição? Isso seria
humanamente impossível numa só vida,
numa experiência apenas. Sem a
reencarnação é inconcebível que
possamos melhorar, que possamos
corrigir todos os defeitos e alcançar
todas as virtudes. Uma vida, por mais
longa que seja, mal dá para você tomar
consciência de nossos próprios erros,
sem falar que muitos desencarnam
muito cedo e saem desta vida sem
entender, até mesmo porque viveram.
Se a vida fosse uma só, se não
tivéssemos outra oportunidade, não
haveria sentido viver, tudo não passaria
de uma grande e descarada injustiça, e
quanto mais curta a vida melhor seria,
até por que não teríamos tanta
oportunidade de errar e nos comprometer
diante de Deus.

RAZÃO E CORAÇÃO

“Os espíritas, quando atendem uma
pessoa no Centro, eles devem falar
mais ao seu coração ou ao seu
raciocínio? (ALEXANDRE MIRANDA -
GARÇA - SP)

Aos dois, Alexandre, tanto ao coração
como à razão. Na prática, não dá para
separar uma coisa de outra. Somos
razão e sentimento ao mesmo tempo,
muito embora, na maioria das vezes, é
o sentimento que fala mais alto em nós.
Além do mais, quem vem ao Centro
Espírita, com certeza, traz algum
problema, algum sofrimento ou algum
questionamento sobre a vida. Para cada
caso, há uma forma muito peculiar de
abordagem. Quando a pessoa está
desesperada, buscando socorro, ela
está aberta para qualquer coisa, até 

mesmo para o absurdo que podemos
lhe dizer e é essa condição de que
muita gente mal intencionada se 
prevalece para tirar proveito. Nós,
espíritas, no entanto, sabemos que
precisamos dar-lhe esperança; quando
uma pessoa aparece desorientada,
temos necessidade de fazê-la encontrar
um caminho certo e seguro, de modo
que ela seja esclarecida e reconfortada
ao mesmo tempo. No entanto, ainda
que as condições culturais sejam muito
diferentes entre as pessoas que nos
procuram, em matéria de Espiritismo,
nunca podemos deixar de estimular seu
raciocínio e ajudá-la a pensar, ponto
forte da Doutrina, fazendo com que ela
venha a compreender a Lei de Causa
Efeito a que todos estamos submetidos,
tanto quanto a justiça e a bondade de
Deus. Neste caso, o papel da Doutrina é
despertá-la na noção de um Deus bom
e justo, e a certeza de que ninguém está
desamparado, muito menos ela.
Conforme o caso, vamos falar mais ao
coração dessa pessoa ou, então,
vamos estimular mais a razão. Na hora
de dificuldade, precisamos saber
discernir a situação de cada um, pedir
inspiração ao Mais Alto e dar o alimento
conforme o alimento espiritual de que
ela necessita. Não há uma regra ou uma
conduta única para todos os casos, daí
porque o atendimento precisa ser
individualizado e conduzido com muito
critério, responsabilidade e amor. A fé é
sempre necessária e importante, mas
ela deverá se assentar sobre os
princípios da razão. Do contrário,
estaremos enganando a pessoa ou
dando bases inseguras para a sua
crença.
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ATENÇÃO! Todas as citações inseridas ao final de seções deste número, foram

psicografadas pelo médium F. C. Xavier.
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O Dito pelo não dito
Quando, em suas relações cotidianas, a
mãe diz a seu filho pequeno, coma “para
ficar forte e crescer”; escove seus dentinhos
“senão o rato vem roer”; me dê um abraço
“porque você está muito cheiroso”; hoje
vamos à casa da vovó “porque ela está com
saudades de você”; “você vai à escola para
aprender”, entre muitas outras expressões,
ela procura uma justificativa para convencer
seu filho a atender suas orientações,
levando-o a agir mais pela justificativa que
pela ação em si mesma. Se pensarmos
bem, veremos que “escovar os dentes”,
“comer”, “ir à escola” são ações que
possuem validade intrínseca, não
necessitando de uma justificativa externa
para serem realizadas. No entanto,
dificilmente vemos adultos falando com
crianças sem lançarem mão desse recurso
como uma poderosa arma.
Inúmeros são os motivos que nos levam a
agir assim.
A complexidade de nossa sociedade atual
sobrepôs, à confiança que sustentava
nossas relações cotidianas, a exigência
de documentos, de tal forma que aos
poucos, elas passaram a ter validade
apenas quando documentadas. Substituímos
a confiança pelo controle documental.
O controle confere poder e como
conseqüência, nos tornando desconfiados e
inseguros em nossas relações. A explicação
e a justificativa para nossos atos fizeram
surgir uma nova linguagem responsável
pela conservação de nossa atual forma de
viver. Mais própria da idade adulta, essa
forma de relacionamento estendeu-se à
vida infantil, substituindo abruptamente a
confiança ainda resguardada pelas
relações familiares, pelos longos discursos
explicativos com que orientamos o viver
de nossas crianças. Pedagogicamente,
desenvolveu-se a idéia de que “explicar” ou
“justificar” as orientações que damos a elas
seja uma forma de respeitá-las. São prova
disso as longas “conversas” nem sempre
exitosas, mantidas com elas na tentativa
de que aceitem nossas orientações.
Atentemos ao fato de que a natureza de
nossas relações, a partir daí, mudou. Nos

espaços de convivência em confiança
mútua, que configuravam as relações de
família e de grupos sociais, foi introduzido o
controle, representado pela exigência de
acordos a serem respeitados e obedecidos.
A partir de então, obediência passou a ser
considerada uma virtude e a desobediência
um erro fatal.
Sem nos aprofundarmos nas justificativas
históricas para esse comportamento,
podemos compreender que, sempre que
exigimos a obediência do outro, acordada
ou não pela utilização de discursos
explicativos, nós o negamos. Isso por que
toda explicação é válida apenas no âmbito
de quem a usa. Esse recurso é, por
natureza, excludente. Quando levamos
alguém a acatar nossas idéias usando a
lógica explicativa como recurso, nós o
submetemos a nosso domínio e controle e o
tratamos como se ele não existisse, ou
existisse apenas para nos ouvir e concordar
com as explicações de nossa realidade, que
não o inclui. Não estando incluído, ele não
existe, por isso mesmo não se expressa, ou
é negado em sua expressão. Assim, esse
outro que não existe, não tem vida própria,
sua vida passa a ser uma extensão da vida
do outro, conseqüentemente não pode ser
responsabilizado pelos seus atos. A
obediência é sempre uma petição à
negação do outro.
No âmbito da obediência não há
responsabilidade. A irresponsabilidade,
nesse caso, é ensinada.

A obediência é sempre uma petição
à negação do outro.

O que orienta a aceitação entre as pessoas
é o amor, a emoção responsável por
espaços relacionais de confiança e de
conforto, onde encontros  no conversar,
garantem condutas co-responsáveis. No
amor não há controle nem submissão. Fora
disso tudo é questionável.
Para compreensão de nossa conduta,
muitos seriam “os motivo” a serem
considerados. Para além das explicações
da lógica discursiva, num plano nem

Adalgiza Campos Balieiro
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sempre acessível ao comando consciente,
repousa uma causa suficiente. Observamos
que a justificativa, a explicação dos
“porquês” não necessariamente leva a
criança a aceitar nossas ordens. Atrás de
um “por que”, vem outro “por que”, mais
outro, e assim sucessivamente. Na maioria
das vezes, a criança não demonstra
nenhum interesse em “saber porque” deve
fazer isso ou aquilo, essa necessidade é do
adulto e de suas crenças. A criança
necessita e deseja apenas um orientação
segura. Para além do pensamento
investigativo próprio da criança saudável,
satisfeito com explicações pontuais, está
um mundo de incertezas e incoerências que
a levam a questioná-lo, no questionamento
da sua submissão às ordens de quem os
representa. Se a relação não se constrói na
confiança mútua, surge a necessidade de
explicar. A busca de uma lógica visa a
substituir a confiança. Quando a vida surge
em espaços de coerência e de confiança, a
criança aprende tudo o que se constitui
nestes espaços, prescindindo às vezes de
compreensão, o que só lhe ocorre muito
tempo depois, quando pode desenvolver o
pensamento reflexivo. Não há juízo de valor
determinando condutas específicas e sim
espaços relacionais em emoções que dão
identidade às ações que nele se
constituem. A criança, em suas primeiras
relações se entrega em confiança total,
e só posteriormente, como conseqüência
destas, poderá apresentar medos, inibições,
mentiras, e mesmo agressões. A vida é
simples em sua complexidade. Este é um
paradoxo que podemos entender quando
abrirmos mão do controle. O controle torna
evidente a insegurança de quem o usa. O
controle confere poder, que só se conserva
pela exclusão do outro na relação.
Não é difícil compreender que, quando
pedimos à criança que nos obedeça, a partir
das explicações que lhe oferecemos,
assumimos o controle de suas ações, e
julgamos ter o poder sobre ela, pois sua
motivação para a ação são minhas
explicações e não a ação que ela realiza.

Dessa forma, a ação da criança no mundo
torna-se inócua, sem sentido. Essa dicotomia
em seu existir, poderá levá-la a buscar
sentido para sua vida sempre fora dela e com
certeza ela o encontrará em situações sobre
as quais não temos o controle.
Identificamos um maior número de êxitos nos
acordos entre adultos e crianças construídos
em espaços de confiança mútua e não na
lógica de suas argumentações. Nos dias de
hoje, poucos adultos cultivam suas relações
na confiança, conseqüentemente cresce o
número de crianças inseguras, amedrontadas,
e emocionalmente em situação de risco. Em
observação prolongada de relacionamento
adulto/criança, o que vemos é que a criança
orienta suas ações pelo afeto, que emergem
em espaços de respeito mútuo e de aceitação
total.
Uma forma eficiente de manter o controle
sobre o outro é tirar dele a compreensão de
seu fazer, substituindo-o pela nossa
compreensão devidamente embalada em
explicações e justificativas. Dessa forma,
esvaziamos de sentido a sua vida,
estimulando a dependência, na criação de
ritos, dogmas e demais comportamentos
compulsivos.
A linguagem que se constrói na lógica da
explicação é autoritária e cria espaços
relacionais marcados pela dependência e
controle. Penso que as crianças que crescem
nesta linguagem constroem suas relações
agregando a elas explicações e justificativas,
passando a pensar na finalidade das coisas
como parte integrante delas. Tornam-se
exigentes e compulsivamente insatisfeitas.
Para lidar com essas situações somos
orientados a negociar. As relações
negociadas devem como tal, oferecer
vantagem a alguém, devolvendo-nos ao
ponto de partida.Talvez seja mais razoável
fazermos outro caminho, pois a vida torna-se
assim, um jogo perigoso de ser vivido e em
algumas vezes pesado demais para ser
conservado.

Fonte: Dirigente Espírita, nº 87
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