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Em “O EVANGELHO SEGUNDO O
ESPIRITISMO”, Cap VII, item 12.

“Pobre raça humana, cujo
egoísmo, corrompeu todos os
caminhos, retoma coragem; em
sua misericórdia infinita. Deus te
envia um poderoso remédio para
teus males, um socorro inesperado
na tua aflição. Abre os olhos à luz:
eis as almas daqueles que não
estão mais na Terra que vêm te
chamar aos teus verdadeiros
deveres: elas te dirão, com a
autoridade da experiência, quanto
as vaidades e as grandezas de
vossa passageira existência
são pouca coisa perto da
eternidade;elas te dirão que lá é
o maior quem foi o mais humilde
entre os pequenos desse mundo;
que aquele que mais amou seu
irmão é também aquele que será
mais amado no céu; que os
poderosos da Terra, se abusaram
de sua autoridade, serão reduzidos
a obedecer seus servidores; que a
caridade e a humildade, enfim,
essas duas irmãs que se dão a
mão, são os títulos mais eficazes
para obter graça diante do
Eterno.”
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arquitetamos nossos próprios
destinos”

Emmanuel
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Pedes abrigo no tumulto que habitualmente aparece diante das grandes
renovações.
Entretanto, as possibilidades para o levantamento de semelhante refúgio
estão em ti mesmo.

Rememora a proteção sob a qual vieste ao Plano Físico.
De nada dispunhas, além do amor com que te acolheram, no entanto, não te
faltou apoio para o crescimento nem luz bastante para que se te clareassem
os pensamentos.

Relaciona os empréstimos da vida com que ao mundo te vinculaste:
oportunidades que te honraram;
afetos que te surgiram;
meios que obtiveste;
lições que te enobreceram.
Soma as bênçãos que te enriquecem e pensa na aplicação respectiva que se
te pede para a elevação do futuro.

Constrói, por dentro do próprio Ser, o abrigo de entendimento que solicitas,
no qual possas desfrutar segurança e irradiá-la de ti.
Agradece a  tarefa que a vida te concedeu.
Trabalha confiando no êxito do bem.
Usa os patrimônios da vida sem desperdiçá-los.
Não retenhas vantagens com evidente prejuizo dos outros.
Se erraste, corrige-te sem precipitação em desespero.
Não admitas o fracasso por perda definitiva e sim por ensinamento
necessário ao triunfo.
Aceita os outros como são sem violentar-lhes o modo de ser e sem permitir
que te destruam as realizações e os ideais.
Segue o teu próprio caminho, compreendendo e amando sempre.
Assume as responsabilidades com que te deves conduzir, sem qualquer
intromissão no comportamento alheio.
Participa da existência, ofertando as tuas atividades ao montante do
benefício comum.
Não te retardes em sombras de ressentimento ou irritação, contra
experiências de que ainda precisas.
Segue adiante, pensando no Bem, falando para o Bem, agindo no Bem e
edificando para o Bem, sem perder o tesouro das horas.
E suceda o que suceder, estarás em segurança, porque assim reconhecerás
que a segurança inviolável em nós é a presença de Deus.

(psicografia Francisco Cândido Xavier)
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Anseia o homem pelo desfecho
favorável de seu desejo. Desta
forma, a resposta negativa
sugere-lhe incompreensível descaso
dos abnegados Mentores nos
quais deveria confiar.
Onde, afinal, a bondade da
Espiritualidade Maior que não
atende à sua rogativa?
Entretanto,  um poster ior
acontecimento haverá de
modificar-lhe o raciocínio!
I - Para suporte do presente
trabalho, teremos por base três
obras da literatura espírita, todas
editadas pela Federação Espírita
Brasileira: ALMAS EM DESFILE,
BEM-AVENTURADOS OS SIMPLES
e A VIDA ESCREVE.
Com referência a ALMAS EM
DESFILE, livro do qual focalizaremos
a passagem intitulada “Dois meses
antes”, sugiro ao leitor a leitura de
nossa pesquisa “Semelhança que
não é mera coincidência” publicada
por REFORMADOR em sua edição
de fevereiro de 1987, a qual,
devemos salientar, consumiu-nos
14 anos para ser concluída, visto
que necessitamos de uma série
extensa de entrevistas e de coleta
de informações com inúmeros
setores particulares e governamentais,
tudo objetivando concluir para os
leitores da veracidade dos casos
relatados pelo Espírito Hilário Silva
em seus livros.
Logo após rápida introdução
naquele trabalho, tivemos ensejo

de fazer menção a um caso
extraído da revista Planeta, de
dezembro de 1972, com o título “O
morto agradecido”, narrado pela
irmã em doutrina Zuleika Vellide
De Franceschi Velloso, vereadora
residente na cidade paulista de
Pirassununga.
A narrativa assemelhava-se a uma
página intitulada “Dois meses
antes”, de autoria de Hilário Silva e
publicada no livro ALMAS EM
DESFILE - capítulo 21 - , fazendo-
nos concluir  que ambos diziam
respeito a um só acontecimento,
embora algumas trocas de nomes
de pessoas e lugares, resultado,
aliás, dos propósitos dos narradores:
um no planeta físico, outro no
espiritual. Restava-nos, entretanto,
provar a veracidade do fato com
provas concretas.
Busquemos agora resumir este
mesmo fato, narrado em ALMAS
EM DESFILE .
“Em uma confeitaria da capital
paulista, pobre homem tentando
furtar dois pães é preso por um
guarda e um balconista. Presente à
cena, um advogado espírita condói-
se da infeliz criatura, livrando-a das
pessoas que a seguram.
Conversando com seu protegido o
advogado toma conhecimento de
que este está doente, desempregado
e mora em um choupana com
mulher e seis filhos.
Arranja-lhe, então, dinheiro e
emprego.
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Precisando ausentar-se de São
Paulo, recomenda-o a diversos
amigos e esquece o caso.
Decorridos seis meses, necessitando
viajar ao Rio de Janeiro, sente-se
abraçado em um aeroporto de uma
cidade brasileira pelo antigo
protegido, humildamente trajado,
mas limpo e alegre pela cura
obtida.
Um diálogo inicia-se entre os dois,
envolto o advogado pela pressa de
pegar o avião que está prestes a
decolar. É impedido pelo amigo, em
meio a continuadas expressões de
gratidão.
Desvencilhando-se por fim, corre
para pegar a aeronave, mas já é
tarde. Aborrecido, volta para ouvir
agora com mais atenção seu
amigo, porém não logra encontrá-
lo.
Mais tarde, ao chegar a casa, toma
conhecimento de que o avião em
que viajaria caíra de grande altura
sem deixar sobreviventes!
Resolve então visitar a choupana
de Noel (nome dado pelo autor ao
protegido do advogado). Deseja
abraçá-lo e comentar o infausto
acontecimento.”
Neste ponto, deixemos a palavra
com Hilário Silva:
“Mas, no lar modesto de Vila Maria
[nome suposto também dado pelo
autor], veio a saber que Souza
[Noel] desencarnara dois   meses
antes.”
A materialização do protegido do
advogado, fazendo este perder o

avião, era a “resposta” do Além
para, livrando-o do acidente,
recompensá-lo pela bondade
dispensada a uma infeliz criatura
que furtara dois pães...

II - O espírito Valérium, em sua obra
BEM-AVENTURADOS OS
SIMPLES, na página “Em tempo
algum”, tem esta narrativa:
“Caíra a noite e o viajante pedia
socorro a Deus.
Sentia-se doente.
Longa fora a caminhada.
Doía-lhe o corpo.
Estava exausto.
Orando sempre, encontrou árvore
acolhedora que lhe pareceu
agasalhante refúgio.
No pé do tronco anoso, grande
cova caprichosamente forrada de
raízes era leito ao luar.
-Oh! - suspirou o viajor fatigado -
Deus ouviu-me!Afinal, o respouso!
Ajoelhou-se e ia estender o manto
roto no chão, quando verdadeira
nuvem de maruins surgiu no
assalto.
Picadas na cabeça, no rosto, nas
mãos, nos pés...
E eram tantos os dardos vivos e
volantes em derredor que o pobre
recuou espavorido, para dormir ao
relento, entre as pedras e
espinheiros da retaguarda.
De corpo dorido, pensava
desalentado:
-Tolo que sou de acreditar na
oração! Estou sozinho! Nada de
Deus!
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Na manhã seguinte, porém,
retomando a marcha, voltou à
árvore do caminho e, somente aí,
reconheceu, admirado, que a
grande cova de que fora obrigado a
afastar-se era a moradia de vários
escorpiões.”
Há muito permanece entre nós o
ditado de que “deus escreve
certo por linhas tortas”.
Com toda certeza o personagem
do relato de Valérium terá
reconhecido que a misericórdia
do Além se manifestara através
de uma nuvem de insetos
dípteros, livrando-o dos perigosos
artrópodes terrestres!
Uma curiosa “resposta” do
Além...

III - O caso a seguir é narrado por
Hilário Siva na obra A VIDA
ESCREVE. Intitula-se “O grito”.
“Uma boa palavra auxilia sempre.
Às vezes, supomo-nos sozinhos
e proferimos incoveniências.
Desajudamos quando podíamos
ajudar. É preciso aproveitar
oportunidades. Falar é um dom de
Deus. Se abrirmos a boca para
dizer algo, saibamos dizer o melhor.
A pequena assembléia ouvia atenta
a palavra de Sálus, o Instrutor
Espiritual que falava pelo médium. 
- Não adiante repetir frases
inúteis. E é sempre falta grave
conferir saliência ao mal.
Comentemos o bem. Destaquemos
o bem.
Dentre todos os presentes, Belmiro

Arruda escutava em silêncio.

...

Decorridos alguns dias, Arruda,
nas funções de pedreiro-chefe,
orientava o término da construção
de grande recinto. O enorme salão
parecia completo. Tudo pronto.
Acabamento esmerado. Pintura
primorosa.
- Experimentemos a acústica -
disse o engenheiro superior.
E virando -se para Belmiro:
-Grite algo.
Arruda, recordando a lição, bradou:
- Confia em Jesus!... Confia em
Jesus!...
O som estava admiravelmente
distribuído.
Os operários continuavam na sua
faina, quando triste homem penetra
o recinto. Cabeleira revolta.
Semblante transtornado.
- Quem mandou confiar em Jesus?
- perguntou.
Alguém aponta Belmiro, para quem
ele se dirige, abrindo os braços.
- Obrigado, amigo! - exclamou.
E mostrando um revólver:
- Ia encostar o cano ao ouvido,
entretanto, escutei seu apelo e
sustei o tiro... Queria morrer no
terreno baldio da construção, mas
sua voz acordou-me... Estou
desempregado, há muito tempo, e
sou pai de oito filhos... Jesus,
sim!Confiarei em Jesus!...
Arruda abraçou-o, de olhos úmidos.
O caso foi conduzido ao conhecimento

DEZ 03OUT 05
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do diretor do serviço. E o
diretor, visivelmente emocionado,
estendeu a mão ao desconhecido e
falou:
- Venha amanhã. Pode vir trabalhar
amanhã.”
É certo admitir que, não fosse o
grito de Arruda, inspirado pelos
Mentores Espirituais, e aquele
homem desempregado e pai de
oito filhos seria um novo suicida.
O Além, todavia, dava a
necessária e curiosa “resposta”
à sua triste situação.
Concluímos que uma realidade
emerge dos três casos: a de que 

nos cabe aguardar a “resposta” do 
Plano Superior, atentos ao que
André Luiz nos adverte em seu livro
AGENDA CRISTÃ, no capítulo
“NOS MOMENTOS GRAVES”:
“Se a questão é excessivamente
complexa. espere mais um dia ou
mais uma semana, a fim de
solucioná-la. O tempo não passa
em vão.”
Neste sentido aconselhamos a
leitura da página inserida na obra já
citada (A VIDA ESCREVE) e
intitulada “Por cinco dias.”
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“Se o cultivador do solo se desincumbe da obrigação que se
lhe atribui, enriquecendo a própria competência, habilita-se a
receber encargos de orientação em postos mais elevados,
sucedendo o mesmo com as atividades de essência espiritual.
Dever cumprido é via de acesso a responsabilidades
maiores”.

“Em todos os setores das vocações, profissões e posições
há quefazeres no bem geral, equivalendo isso a sementeiras
e colheitas. O tempo é o juiz que seleciona, define e marca
a produção. Espinheiros estendem espinheiros, trigo
espalha trigo, simpatia forma simpatia, cooperação rende
cooperação. À vista disso, é preciso compreender que
todos nós, na leira da vida, recolhemos, multiplicadamente,
apenas aquilo que colocamos dentro dela”.

Emmanuel

Fonte: Reformador, Nº 3114.
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O Espírito tem sexo?   
Divaldo: - Não conforme o entendemos na
Terra. Ele mantém a forma do sexo da
última encarnação, porque na realidade o
Espírito é assexuado.

- Como, então, a Doutrina Espírita
explica o homossexualismo,
considerando que o Espírito não tem
sexo?
Divaldo: - Quando ainda em formação, o
Ser biológico é sempre bissexuado. Ao
reencarnar ele pode trazer determinadas
inclinações em razão do bom ou mau uso
do sexo na encarnação anterior, como
também pode ser induzido por má
educação social ou por uma pessoa
pervertida, adquirindo hábitos contra a
natureza, que o pertubam. De modo geral,
o indivíduo que abusou do seu sexo,
reencarna impossibilitado de exercer
plenamente as funções sexuais e pode,
então, recorrer ao seu bom ou mau uso. No
caso do homossexualismo, se pressupõe
que o indivíduo exerceu uma função
feminina, ou vice-versa, incorreta, mas de
maneira nenhuma isso o libera para o uso
indevido das funções atuais.

- Como nos posicionar diante do
homossexualismo?
Divaldo: - Na grande pauta da sexualidade,
o Espírito se reencarna conforme as
resultantes do seu comportamento moral,
na área do sexo na vida anterior. A
problemática do homossexualismo ora
muito examinada, sempre existiu. Num
contexto social em que a demografia nos
dá seis bilhões de criaturas, é natural que
as chamadas minorias de qualquer
natureza, apresentem uma atual maior
incidência do que no passado. Essa
questão da homossexualidade é
perfeitamente explicável pelo Espiritismo.
Quando o Espírito mergulha nos fluidos da
reencarnação plasma no corpo as
impressões mais fortes da vida anterior,

ressurgindo com as aptidões de ordem
psicológica ou morfológica, que mais o
assinalaram. Resultado: um Espírito, que
na  última ou nas últimas encarnações
exerceu a feminilidade, ressurge num corpo
masculino, em razão de haver nas
anteriores encarnações exercido mal a sua
sexualidade. O mesmo fenômeno ocorre,
quando utilizou mal a masculinidade e
retorna em forma feminina com psiquismo
masculinizado pela larga vivência da forma.
Agora, aprisionado num corpo com reações
diferentes do seu psiquismo, deve santificá-
lo. Por outro lado, o Espírito, desejando
exercer uma neutralidade sexual, pode
eleger uma forma que não lhe corresponda
à aptidão íntima, para que esteja precatado
contra as injunções dolorosas de um
mundo ora em desgaste moral e emocional.
Merece-nos profunda meditação a questão
que diz respeito ao exercício da
sexualidade, em qualquer das
manifestações em que se apresente, na
forma física. O importante a considerar, não
é em que ângulo trasita o Espírita, mas o
seu comportamento moral em qualquer
uma dessas colocações. Não raro, a
pessoa que transita em qualquer um dos
setores da sexualidade, sob a justificativa
de que os heterossexuais possuem os
direitos à liberdade de ação, esquecendo-
se de que essa liberdade é somente
libertinagem. O exercício de qualquer
função moral dever ocorrer dentro de
padrões éticos de dignidade por parte de
quem a vive. Importante é o exame de
como portar-se o Espírito nesta ou naquela
injunção, a fim de que o amor luarize a
alma, não permitindo que o desejo ardente
destrua a vida. A pretexto de viver e liberar-
se, pretende-se, na atualidade, uma tão
larga concessão, que redunda numa
inversão de valores. Não colocamos aqui, a
questão sobre o homossexualidade, como
erro da natureza ou anomalia. Psicólogos,
Psiquiatras e Fisiologistas hoje comprovam
que o trânsito em qualquer departamento da 
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sexualidade é um fenômeno normal e
sabermos, pela Doutrina Espírita, que o
corpo é um instrumento de que se utiliza o
Espírito para determinadas finalidades. O
em que todos somos concordes, é a respeito
do comportamento moral em qualquer
expressão da sexualidade. Liberdade é do
direito de agir, de fazer da vida o que se
quer, com responsabilidade, sem a
permissão de a destruir, de fazer o
mal. A homossexualidade é o início de
uma conjuntura biológica que a ciência
deverá estudar muito, através da
Psiquiatria e da Fisiologia sob o claro sol
da Doutrina Espírita, no capítulo das
reencarnações, para que os chamados
“atormentados” tenham também os seus
direitos assegurados de minorias que são,
porém, portando-se numa pauta de
dignidade não agressiva àqueles que
transitam em outros setores da mesma
sexualidade. Como não é justo ao
heterossexual agredir, com a sua
masculinidade ou feminilidade a ninguém,
não será lícito ao homossexual ou ao
bissexual investir com a sua manifestação
sexual contra aqueles que se expressam
de outra forma, assim evitando que
tombem nas aberrações. Qualquer pessoa
atormentada pelo sexo, que dê vasão às
suas inquietações, mesmo que se expresse
através da heterossexualidade não está
indene às aberrações, “as anomalias”. Seja
quem for, diante das manifestações sexuais
não pode olvidar-se da disciplina. Estar
diante da água e saber como vai bebê-la;
encontrar-se à mesa farta e procurar
respeitar o alimento, nutrindo-se com
elevação e equilíbrio. Como me disse, um
dia, um amigo: “Estar com muita fome e
servindo um banquete; a fome piorando por
causa do odor das substâncias opíparas; os
convidados comendo à larga, e a pessoa
servindo, tendo apenas o direito de tomar
um cafezinho. Rejubilar-se por fruir esse
direito, porque houve época, em que tinha
de jejuar...”

- Quer dizer que o ‘D. Juan’ corre este
risco em outra vida?
Divaldo: - Sem dúvida. Como também a
mulher que explorou a sexualidade pode
reencarnar num estado de profundas
frustações.

- “O papel das publicações sobre sexo
tem sido o de dirimir dúvidas, esclarecer
problemas sobre um dos fatos mais
importantes da vida: o de que todo Ser
humano tem vida sexual e deve exercê-
la. O senhor é contra tais publicações?
Divaldo: - Desde que não se faça vulgar,
descendo às obscenidades, em nome da
“arte” ou à pornografia, disfarçadamente
como cultura, acredito que as publicações
sérias sobre quaisquer assuntos devem
realizar o seu mister. Esclarecer sem
chocar, ensinar sem violentar, auxiliar sem
impor - afinal pode-se falar sobre sexo sem
que se detenha o estudo, apenas nas
escabrosidades, nas exceções das
personalidades mórbidas, desequilibradas...
Há tanta orientação a oferecer-se, como
tanta sede de informação que publicações
realizadas por educadores, psicológicos,
sociólogos, religiosos livres que sexo é algo
mais do que a vilania moral, baixeza que
degrada: é expressão de vida e de “vida em
abundância”.

- Já foi dito com relação ao sexo, que
nada neste mundo é anormal, a não ser
a maldade e a violência. A atividade
sexual é humana, saudável e normal.
Obscena é a violência que assola o
mundo. Ao invés da repressão ao sexo,
os responsáveis pelos sistemas de
repressão voltar seus olhos para a
violência, o crescente índice de
criminalidade, de guerras, de maldade.
Qual a sua opinião?
Divaldo: - Sem dúvida, o sexo é um
departamento sublime com finalidades
superiores, sob os estímulos do amor,
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objetivando unir os homens, perpetuar
a espécie, equilibrar as meoções. No
entanto, não devemos esquecer de que
o sexo sem responsabilidade torna-se
libertino e selvagem, com conseqüências
imprevisíveis para o indivíduo, para a
coletividade. Quando o amor comandar as
emoções o sexo “sairá da cabeça” para
exercer as superiores destinações para as
quais foi, pela Divindade, elaborado.
Igualmente concordamos que as vistas de
todos nós devem voltar-se para a violência
que assola o mundo e vence a criatura
humana. No entanto, esse fenômeno,
igualmente transitório, é decorrência, como
afirmaria Tomás Harde de “o homem
haver perdido o endereço de Deus”.

- Como o senhor encara a opção dos
jovens pelo amor livre? A moça deve
casar virgem?
Divaldo: - O problema é de consciência
pessoal.O chamado “amor livre” parece
bom quando se pensa em outrem e não em
relação à nossa filha, nossa irmã, nossa
esposa... Mais importante do que a
virgindade fisíca é o equilíbrio moral da
moça. A experiência da liberdade sexual
não tem feito casais ou uniões mais
felizes, conforme vemos diariamente e
revelam os grandes veículos de
comunicação, transformados em crimes
passionais, suicídios, homicídios cruéis,
toxicomania, loucura... O assunto, parece-
me, requerer considerações mais
profundas que não caberiam numa ligeira
entrevista.

- Quanto à sexualidade, o assunto mais
apontado como “problema” tem sido a
homossexualidade.
Divaldo: - Um dia chegará para a criatura
humana em que o sexo em todas as suas
expressões merecerá respeito e que o
cientista e o religioso se darão as mãos a
fim de estudarem as dificuldades a
problemas da alma humana, antes que

pessoas pouco informadas e atormentadas
invistam contra os que padecem esta ou
aquele posição, tomando atitudes
coercitivas, de perseguição gratuita ou
repressão policial, dando margem a
situações muito graves e dolorosas.

- Que poderia dizer-nos sobre o
problema da masturbação:
Divaldo: -  Na adolescência o Ser humano
é quase que repentinamente esbraseado
pelos ardores do sexo nascente para as
funções que lhe são próprias. A lei de Deus
é a do amor. Possuindo tanto agravantes
como atenuantes, o problema se oferece
para estudos mais profundos, porque cada
Espírito estagia no nível que conseguiu
alcançar. O ideal será sempre a disciplina, o
equilíbrio e uma posição de enobrecimento
perante os valores da vida. É a razão que
deve comandar o instinto e não o inverso.

- Recentemente foi publicada uma
recomendação Papal, considerando a
masturbação um pecado.
Divaldo: - O assunto seria melhor
examinado por um psicólogo, ou um
sociólogo, ou um especialista: um sexólogo.
No entanto, proibir, condenar, sempre me
parece uma forma contraproducente de
examinar uma questão existente, que
merece orientação, educação e
esclarecimento. Como nós, os espíritas,
não concebemos o “pecado” nos termos
em que os nossos irmãos da Igreja
Romana o consideram, não vejo nenhum
pecado, senão na mente de quem se sente
culpado. Aliás, o Apóstolo Paulo, em
Romanos 14:14, assevera: “Eu sei e estou
persuadido no Senhor Jesus que
nenhuma cousa é em si impura; a não
ser para aquele que a tem como tal, para
esse ela é impura.”

- Divaldo, uma questão sobre
comportamento.Qual deve ser a posição
do jovem espírita perante a prática
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sexual antes do casamento?
Divaldo: - É uma questão muito
controvertida, porque é um problema de
consciência. Por mais amplitude que me
permita, não consigo conceber o sexo com
parte de uma vida promíscua. O estômago,
quando se come demais, tem indigestão.
Qualquer órgão de que se abusa, sofre o
efeito imediato. O problema do sexo é a
mente. Criou-se o mito que a vida foi feita
para o sexo, e não este para a vida.
Depois da revolução sexual dos anos 60, o
sexo saiu do aparelho genêsico para a
cabeça. Só se pensa, fala, respira isso. E
quando não funciona, por exaustão, parte-
se para os estimulantes, como
mecanismos de fuga, o que demonstra que
o problema não é dele, e sim, da mente
viciada. Se o problema fosse do sexo, as
pessoas “saciadas” seriam todas felizes, o
que, realmente não se dá. Ou a criatura
conduz o sexo, ou este a arruína. Ou se
disciplina o estômago, ou se morre de
indigestão. Tenho aprendido, com a
experiência pessoal e com a adquirida em
nossa comunidade, que o sexo antes do
casamento constitui um mecanismo de
desequilíbrio. Mesmo porque, com tanto
sexo antes do casamento, já não se faz
necessário casamento depois do sexo.

Acho perfeitamente natural, embora não
justifique nem estimule, que a pessoa, num
arrebatamento afetivo, em um momento,
realize uma comunhão sexual. Não encaro
isso como escândalo, porque o sexo, como
qualquer departamento orgânico, é setor
de vida. O que me parece grave, é que a
esse momento de arrebatamento se
sucederão outros, como a sede de água do
mar, que, quanto mais se bebe mais sede
se tem. Conheço casos de frustrações
sexuais terríveis, de neuroses, psicoses,
porque as pessoas foram traídas nos seus
sentimentos profundos, pelo abandono a
que foram relegadas. Sugiro ao jovem
espírita a atitude casta. Uma atitude casta
não quer dizer isenta de comunhão carnal,
mas sim, de respeito, de pureza. Colocar o
sexo no lugar e o amor acima do sexo, que
moralizado pelo amor, sabe-se quando,
como e onde atuar. Quando se ama, não
se atira o outro na ruína. O sexo, antes do
matrimônio, deve ser muito bem estudado,
porque, sob a alegação de que se tem
necessidade dele, não se o torne vulgar.
Cada consciência eleja para o próximo o
que gostaria que o próximo elegesse para
si.

(Continua no próximo número.)
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Assunto polêmico e que suscita
apaixonados debates, a eutanásia,
que é a morte serena provocada
por um médico, a pedido ou com o
consentimento do paciente, quando
o sofrimento (físico ou psíquico)
causado por uma enfermidade é
incurável e insuportável (para
quem?), chamado de suicídio
assistido, quando provocada pelo
próprio paciente com o auxílio ou
orientação médica, merece análise
e discussões profundas.
A grande diferença está na análise
do assunto sob um aspecto
materialista ou espiritual. Mesmo
sob análise materialista do assunto,
temos grupos que defendem e os
que rejeitam a eutanásia.
Os argumentos de defesa são: o
direito de escolher como e quando
deve morrer, o alto custo das
mortes em doenças terminais
(médicos, remédios e hospitais),
falta de perspectiva de vida com
qualidade, sofrimento físico e
psíquico inútil (não há cura ou
chance de melhoras), não há
vantagens em manter vivos
determinados pacientes. E há os
que a defendam até para situações
em que não há dores ou estado
terminal, tal como a tetraplegia,
etc., pela falta de qualidade de vida.
E os argumentos contra a
eutanásia, sob o enfoque material,
sem argumentos espiritualistas,
são: o paciente ou seus familiares
podem decidir pela continuidade

ou não de tratamentos caros e
internações igualmente impagáveis,
podem ser criados mecanismos
para não aplicar tratamentos se
estes não forem eficientes e para
nada mais servirem. Perante o
Direito, não há cobertura legal para
se dispor nem mesmo da própria
vida(o direito à vida é inalienável,
Logo, legalizar a eutanásia abriria
um precedente para, no futuro,
aceitar-se a eutanásia não-consentida
(holocausto de deficientes físicos e
mentais ou, como na Alemanha dos
primeiros anos da década de 40
(século passado), de negros,
judeus, homossexuais, ciganos
também), hoje consegue-se
controlar a dor em 96% dos
pacientes. Segundo psiquiatras, as
pessoas que querem morrer
geralmente estão deprimidas
(tratáveis), nem o médico tem o
direito de decidir pelo fim da vida do
paciente e nem este tem condições
psicológicas para fazê-lo. Se após
uma eutanásia surgisse uma nova
chance de cura para o paciente, o
médico se sentiria um assassino
pelo resto da vida, além do que a
aceitação da eutanásia diminuiria a
pressão social que impulsiona a
Medicina a buscar a cura para
males hoje incuráveis - mas que no
futuro poderão ter cura, tal como já
aconteceu com a tuberculose,
sífilis, hanseníase, etc. Afinal, a
eutanásia é uma ilusão de
querermos controlar a vida, em vez

DEZ 03OUT 05

EUTANÁSIA
Joamar Zanolini Nazareth
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de encarar a morte de frente.
Como vemos, mesmo sob uma
análise materialista, a argumentação
contra a eutanásia é sólida e
convincente. Acrescente-se a isso
a visão mais integral da vida,
com o entendimento da eternidade
do espírito, da reencarnação e
da Lei de Causa e Efeito, além
da importância das experiências
que vivenciamos na matéria,
teremos destruído de vez quaisquer
argumentações a favor de tal
procedimento, que na visão
espírita, demonstra nossa ignorância
e fragilidade em entendermos o
fenômeno da morte e nosso
egoísmo em querermos fugir às
situações da luta, com pressa em
nos desincumbirmos do trabalho
e desgaste, em momentos de
crescimento e aprendizado, mesmo
que doloroso.
A nossa postura perante o
sofrimento de uma enfermidade
incurável é a de tudo fazer para
o conforto físico e psíquico do
paciente, doando-lhe doses
maciças de amor, esperança,
auxiliando o doente a superar
tal prova com coragem e fé,
fortalecendo-lhe a alma e propiciando-
lhe um enriquecimento espiritual
intenso que muito bem irá lhe fazer
de ora em diante. Cuidados,
medicamentos, o conforto da
família, o carinho dos próximos, um
tratamento adequado e não
visando apenas a prolongar a

estada no corpo físico, são
recursos que todos dispomos para
cercar o enfermo querido das
melhores condições, sem o
egoísmo de querermos fugir à
nossa parte do trabalho de lhes
dispensar cuidados. Nossos
pais e mãezinhas doentes são
responsabilidades nossas, dos
filhos que tanto sacrifício recebemos
deles desde os primeiros dias de
infância. Reclama-se de clínicas
e tratamentos caríssimos; mas
muitas vezes isto é utilizado como
anestésio da consciência dos
que deveriam estar cuidando
pessoalmente e em casa de tais
pacientes...
E não podemos esquecer algumas
nuances de tal esperiência: solução
de pendências de nosso passado
espiritual; a de aprendermos
coisas que não aprenderíamos
de modo algum,em clima de
saúde; um minuto antes da
desencarnação pode ser o clarão
de arrependimento que auxiliará
muito aquela alma; e a de que
somente Deus sabe se realmente
está na hora do retorno, pois
podem ocorrer melhoras ou curas
súbitas, que tanto espantam
médicos e pesquisadores.
O espírito será sempre defensor da
vida; nunca da fuga de suas
experiências.

Fonte: A FLAMA ESPÍRITA, Nº 2757
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As obras da série NOSSO LAR,
assinadas por André Luiz (Espírito)
e psicografadas pelo médium
Francisco Cândido Xavier, são
impressionante repositório de
revelações a respeito da interação
entre o Plano Visível e Invisível da
matéria.
No capítulo das obsessões, constatamos
revelações surpreendentes.
Uma modalidade pouco comentada
é da influência que o encarnado
sofre no desdobramento espiritual
que ocorre naturalmente sob o efeito
da hipnose natural do sono.
Nesse aspecto são muitas as
atividades descritas por André Luiz
em vários títulos da série.
Como exemplo, reproduzimos a
seguir interessante trecho do livro
LIBERTAÇÃO, (FEB) justamente a
obra que nos apresenta, entre
outros, um quadro complexo de
subjugação espiritual.
“Segundo observamos, o homem
exige para sustentar-se, no quadro
evolucionário, segurança relativa no
campo biológico, alimento das
emoções que lhe são próprias nas
esferas da vida psíquica que se
afinam com ele e base mental no
mundo íntimo. A vida é patrimônio de
todos, mas a direção pertence a
cada um. A inteligência caída
precipita-se, despenhadeiro abaixo,
encontrando sempre, nos círculos
inferiores que elege por moradia,
milhões de vidas inferiores, junto às
quais é aproveitada pela Sabedoria
Celestial para maior glorificação da
obra divina. Na economia do Senhor,

coisa alguma se perde e todos os
recursos são utilizados na química
do Infinito Bem. Aqui mesmo, nesta
cidade, tinhamos, a princípio,
autêntico império de vidas primitivas
que, pouco a pouco, se fêz ocupado
por extensas coletividades de almas
vaidosas e cruéis. Entrincheiraram-
se nestes sítios, guardando o louco
propósito de hostilizar a Bondade
Excelsa, e exercem funções úteis
junto a enorme agrupamento de
criaturas, ainda sub-humanas, não
obstante atenderem a serviço que
para nós outros seria presentemente
insuportável. Usam a violência em
largas doses, todavia, no curso dos
anos, a influenciação intelectual
delas trará grandes benefícios aos
oprimidos de agora e estejamos
convictos de que, apesar de
blasonarem inteligência e poder,
permanecerão nos postos que
ocupam apenas enquanto perdurar o
consentimento da Divina Direção,
atento ao princípio que determina
tenha cada assembléia o governo
que merece.
O Instrutor confiou-se a pausa
mais longa e concentrei minha
atenção numa dupla feminina que
conversava, rente à grade.
Certa mulher já desencarnada dizia
para a companheira, ainda presa à
experiência física, parcialmente
liberta nas asas do sono:
- Notamos que você, ultimamente,
anda mais fraca, mais serviçal...
Estará desencantada, quanto aos
compromissos assumidos?
A interpelada explicou um tanto
confundida:

DEZ 03OUT 05
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- Acontece que João se filiou a um
círculo de preces, o que, de alguma
sorte, nos vem alterando a vida.
A outra deu um salto à retaguarda,
ao modo de um animal surpreendido
e gritou:
- Orações? você está cega quanto
ao perigo que isso significa?Quem
reza cai na mansidão. É necessário
espezinhá-lo, torturá-lo, ferí-lo, afim
de que a revolta o mantenha em
nosso círculo. Se ganhar piedade,
estragar-nos-á o plano, deixando de
ser nosso instrumento na fábrica.
A interlocutora, no entanto,
observou, ingênua:
- Ele se diz mais calmo, mais
confiante... 
- Marina - obtemperou a outra,
intempestiva -, você sabe que não
podemos fazer milagres e não é
justo aceitar regras e intrujices de
espíritos acovardados que, a
pretexto de fé religiosa, se
arvoram em ditadores de salvação.
Precisamos de seu marido e de
muitas outras pessoas que a ele se
agregam em serviço e em nosso
nível. O projeto é enorme e interessante
para nós. Já esqueceu quanto
sofremos? Eu, de mim mesma,
tenho duras lições por retribuir.
E batendo-lhe esquisitamente nos
ombros, acentuava:
- Não admita encantamentos
espirituais. A realidade é nossa e
cabe-nos aproveitar o ensejo,
integralmente. Volte para o corpo e
não ceda um milimetro. Corra com
os apóstolos improvisados.Fazem-
nos mal. Prenda João, controlando-
lhe o tempo. Desenvolva serviço
eficiente e não o liberte. Fira-o
devagarinho. O desespero dele
chegará, por fim, e, com as forças
da insubmissão que forem
exteriorizadas em nosso favor,

alcançaremos os fins a que nos
propomos. Nada de transigência.
Não se atemoriza com promessas
de inferno ou céu depois da morte.
Em toda parte a vida é aquilo que
fazemos dela.
Boquiaberto com o que me era dado
perceber, reparei que a entidade
astuta e vingativa envolvia a
interlocutora em fluidos sombrios, à
maneira dos hipnotizadores comuns.
Enderecei olhar interrogativo ao
nosso orientador que, após haver
atenciosamente acompanhado a
cena, informou, prestimoso:
- A obsessão desse teor apresenta
milhões de casos. De manhãzinha,
na Esfera da Crosta, essa pobre
mulher, vacilante na fé, incapaz de
apreciar a felicidade que o Senhor
lhe concedeu num casamento
digno e tranquilo, despertará no
corpo, de alma desconfiada e
abatida. Oscilando entre o “crer” e
o “não crer” não saberá polarizar
a mente na confiança com que
deve enfrentar as dificuldades do
caminho e aguardar as manifestações
santificantes do Alto e, em face da
incerteza íntima, em que se lhe
caracterizam as atitudes, demorar-
se-à imantada a essa irmã ignorante
e infelíz, que a persegue e subjuga
para conseguir deplorável vingança.
Converter-se-à, por isso, em objeto
de acentuada aflição para o
esposo e suas conquistas incipientes
periclitarão.
- Como se libertaria de semelhante
inimiga? - perguntou Elói,
interessado.
- Mantendo-se num padrão de
firmeza superior, com suficiente
disposição para o bem”.

Fonte: André luiz(Espírito) e Xavier, Francisco
Cândido; “LIBERTAÇÃO”, FEB
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SEGREDO DA PRECE
“Ensinando a entrar no quarto e
orar em secreto, Jesus disse que
a verdadeira oração se faz
secretamente, sem que ninguém
saiba?”
De uma certa forma, sim. Mas, devemos
compreender que, ao mandar entrar no
quarto e orar em segredo, Jesus estava
fazendo uma comparação, como era de
seu costume. Nesta ele está mostrando
o verdadeiro sentido da prece. O quarto,
a que ele se referiu, por ser o nosso
aposento mais íntimo, nós entendemos
ser a nossa intimidade, a nossa
consciência, onde ninguém tem acesso.
Isso faz com que o valor da prece não
esteja no ambiente externo, nem no
templo, nem no altar, nem nas
oferendas, coisas que os judeus
costumavam utilizar em seus cultos.
Repare que Jesus não falava que a
oração precisava ser no templo, mas no
quarto- ou seja, na intimidade de cada
um. Quando conversou com a mulher
samaritana, ele chegou a dizer que Deus
seria adorado em Espírito e Verdade,
procurando mostrar que em vão judeus
e samaritanos discutiam onde seria o
melhor lugar para a adoração. Falando
assim, Jesus deixava claro que a
essência da prece é o sentimento de
quem a profere - e não o lugar, a hora ou
a forma do culto. Se o prece for sincera
e o coração estiver livre de sentimentos
maus, a prece terá efeito. Certa vez,
usando uma parábola, Jesus comparou
a prece de um fariseu e de um
publicano. O fariseu - religioso por
excelência - fazia a prece com orgulho e
desprezo pelos seus irmãos; o
publicano - considerado pessoa de má
conduta - fazia a parece com humildade

e respeito pelos outros. Jesus disse que
o publicano foi ouvido e o fariseu não. De
outra feita, Jesus recomendou ao seu
povo que, antes de levar a oferta ao altar,
viesse primeiro reconciliar-se com seu
adversário e, depois, voltasse para
ofertar e orar. Isso significa que ele
considerava a pureza de sentimento
como o principal ingrediente da prece. É
assim também que o Espiritismo vê.

SEGUIR DOIS CAMINHOS
“O que vocês acham de certas
pessoas que se dizem católicas, vão
à missa e, ao mesmo tempo,
freqüentam o Centro Espírita? Elas
não deveriam se definir ao invés de
ficar com os pés em duas canoas?
(ANÔNIMO)
Vamos dizer a você que situação como
essa é comum. Sempre foi. Pessoas,
que freqüentam a igreja e o Centro
Espírita, podem estar, pelo menos, nas
seguintes situações. Ou elas acham que
o que a Igreja lhe dá não é suficiente (e,
portanto, ela quer utilizar-se dos dois
meios para se beneficiar) ou, então, ela
está em dúvida quanto ao caminho que
deve seguir, e só se sente segura se
estiver nos dois. No primeiro caso, trata-
se de pessoa acomodada que,. na
verdade, não acredita totalmente numa
coisa nem em outra, e quer se beneficiar
das duas. No segundo caso, a pessoa
está procurando amadurecer uma idéia,
está buscando um caminho pelo qual
ainda não se definiu. O Espiritismo -
podemos dizer a você - não está
preocupado com esse problema, porque
sabe que, em grande parte dos casos, o
que existe é uma fase natural de
transição entre um sistema e outro.
Cada doutrina tem sua própria

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS
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explicação sobre a vida, sobre o mundo
e sobre Deus. Essas explicações são
importantes na vida de todos nós, para
que possamos nos sentir seguros e
amparados em nossos projetos. No
entanto, nem sempre a religião, onde
fomos educados, consegue nos
responder tudo que questionamos. Às
vezes, somos obrigados a procurar
outras explicações, outras filosofias. E,
quando tomamos contato com outra
explicação, precisamos de tempo para
amadurecer a idéia, embora haja
aqueles que são capazes de transpor
certos obstáculos em pouco tempo. Mas
precisamos convir que a atitude mais
sensata é a verificação paciente e
tranqüila daquilo que realmente se quer.
Cada caso, portanto, é um caso, com
necessidades e características próprias
de cada pessoa. A Doutrina Espírita não
exige fidelidade cega nem definição
imediata de ninguém, reconhecendo
que cada um tem seus próprios
problemas e, portanto, o direito de
escolher o caminho que mais lhe atende
às necessidades e aspirações. A
decisão é sempre dele e o Espiritismo
não vai ficar magoado porque não foi o
escolhido. Os caminhos humanos estão
adequados às necessidades individuais
e a religião sempre é uma opção
importante na vida das pessoas.
Ninguém deve ser arrastado para esta
ou aquela religião. É muito perigoso
tentar a fazer a cabeça de alguém ou
intimidar a pessoa a se submeter a uma
crença ou a definir-se de pronto. Isso é
questão individual , direito intrasferível de
cada pessoa, como Ser humano e como
cidadão. Por essa razão, o Espiritismo
não está interessado em fazer
proselitismo ou disputar preferência com

outras doutrinas. Isso, no entanto, não
isenta os centros espíritas de se
organizarem no sentido de proporcionar
aos seus freqüentadores orientações e
cursos que os ajudem na busca de uma
definição no caminho que pretendem
seguir.

“SURSIS” E LEI DIVINA
Uma segunda pergunta formulada
pelo Cristiano Ricardo Alvez, de Vera
Cruz: “Segundo a Doutrina Espírita,
existe “sursis” na Lei de Causa e
Efeito ou na Lei de Deus?
Na lei penal Brasileira, o sursis é uma
suspensão condicional da pena, quando
o condenado, por uma série de razões
atenuantes - e principalmente pelo fato
de ser réu primário - pode cumprir a
pena em liberdade: ou, simplesmente,
sendo vigiado ou, então, realizando
algum tipo de serviço para a
comunidade. A pergunta do ouvinte é se
na Lei de Deus também existe
semelhante benefício para minimizar o
peso da pena. É claro que sim e com
muito mais amplitude. A justiça Di-
vina é perfeita por ser perfeita em
tudo - absolutamente tudo - leva em
consideração e de forma automática.
Dois crimes cometidos por duas
pessoas diferentes em circunstâncias
semelhantes, aparentemente iguais  à
nossa percepção, jamais tem a mesma
gravidade, porque leva em consideração
condições muito pessoais. Por mais
perfeita que seja a lei humana, no intuito
de aplicar corretamente a justiça, há
muitos desvios na sua aplicação. Em
nosso mundo de provas e expiações,
em que a imperfeição e o mal
predominam, nem sempre a justiça se
cumpre de forma irreparável e correta.
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Muitas vezes, o réu pode safar-se de
uma condenação grave, 
valendo-se de artifícios de seus
defensores, sem contar que existem
aqueles casos famosos de erro
judiciário, em que pessoais inocentes
são condenadas, enquanto os
verdadeiros criminosos se livram da
prisão. Contudo, na Justiça Divina, isso
jamais acontece. Cada um responde
exatamente pleo que fez  e aquilo que
nos pareça injustiça, na verdade, é o
cumprimento justo de uma pena que a
pessoa merece. Vemos muito
sofrimento no mundo, sem causa
aparente. Aliás, é na lei da natureza que
o homem busca inspiração para elaborar
as suas próprias leis. Hoje, mais do que
nunca, as leis penais são mais humanas
e adequadas às finalidades do direito,
embora a sociedade encontre uma
grande dificuldade de aplicá-las. As leis
de execução penal não visam apenas a
aplicação de um castigo, mas,
sobretudo, tanto quanto possível, a
reabilitação do condenado, mesmo
porque o castigo não traz benefício
para a sociedade, mas a reabilitação
do preso, sim. Desse modo, a
reeducação ou ressocialização do
preso é um objetivo nobre do sistema
penalógico que, assim, busca
inspiração na lei natural. A lei divina é
perfeita e visa a salvação de todos,
porque, nos planos de Deus, ninguém
fica de fora e nenhum de seus filhos se
perde. Esta é a principal marca de sua
perfeição, cujos benefícios são sempre
mais amplos que a lei humana.

RESSURREIÇÕES DO EVANGELHO
“Sabendo que a morte biológica é
irreversível - ou seja, é impossível 

que um corpo já definitivamente
morto torne a reviver - como é que
Jesus fêz com que Lázaro e a filha
de Jairo voltassem à vida?”
Em geral, as religiões tradicionais
vêem nesses fatos o que elas chamam 
de milagre. Elas ensinam que,
nesses casos particulares de Lázaro
e da filha de Jairo, Jesus contrariou
as leis da natureza, fazendo que tais
pessoas ressuscitassem. É como se
Deus tivesse necessidade de fazer
alguma demonstração do seu poder
ao homem, dizendo:”Aquilo que eu
fiz, eu posso desfazer”, ou seja, “Eu
posso contrariar minhas próprias leis
e você não pode”. E, assim,
provando seu poder de fazer e
desfazer suas leis à vontade. Ele
provaria que é Deus e que pode tudo,
enquanto o homem nada pode. A
doutrina não vê por esse ângulo. Ao
contrário o poder de Deus não está
em contrariar suas leis, mas em
cumprir suas leis. A natureza em si,
da forma como funciona, já é a
grande expressão de seu real e
verdadeiro poder. Não é preciso mais
nada para prová-lo. A perfeição, está
toda ela no que Deus fêz. Desse
modo, para o Espiritismo, não existe
maior milagre do que a própria
natureza. A perfeição de suas leis é
algo inexplicável. A ciência, ao longo
de suas pesquisas, vem
descobrindo, a cada dia, novos fatos
e novos fenômenos, preocupando-
se, inclusive, com a origem do
Universo, mas a ciência, que se
preocupa com os fenômenos, não
sabe como explicar a origem das leis
que os regula. Assim, todos nós
estamos vendo uma porção de
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milagres a todo instante à nossa
frente e em redor de nós, mas não
acordamos para o significado
profundo de tudo quanto existe no
mundo, inclusive nós memos,
Espíritos imortais, que fazem parte
desse grande milagre. As descrições,
contidas no Evangelho, sobre os
episódios das diversas ressureições
realizadas por Jesus, estão
comentadas na obra A GÊNESE de
Allan Kardec - lançada em 1868 - e
em outras obras complementares.
Hoje sabemos que a morte é um
processo irreversível - a não ser que
seja uma morte aparente, ou seja, a
não ser que, não exista de fato, como
nos episódios de letargia, que é uma
crise nervosa caracterizada pela
perda da sensibilidade e do
movimento, dando ao corpo
aparência de morte. Nesses casos, a
medicina hoje reconhece a existência
de vida, ainda que imperceptível, e
pode promover a ressuscitação do
paciente, mediante procedimentos
adequados. O sono letárgico tem
relação com as condições do
perispírito e pode ser despertado
com a ajuda de recursos
biomagnéticos ou passe,
dependendo da fonte desses
recursos. “Ao tempo de Jesus - diz
Therezinha Oliveira em sua obra
ESTUDOS ESPÍRITAS DO
EVANGELHO - se uma pessoa
caísse em estado letárgico, não
havia no local um médico que a
examinasse e soubesse reconhecer
que ela estava via. Por isso, elas
acabavam sendo consideradas
mortas. E, como o sepultamento de
cadáveres era feito no próprio dia da 

morte (às vezes, de modo imediato, 
como vemos em algumas referências
bíblicas), podia não dar tempo da
pessoa se recuperar da letargia”. “No
caso da filha de Jairo e de Lázaro -
continua a autora - Jesus afirma
textualmente que a pessoa não está
morta, mas dorme (veja o Evangelho
de Lucas). Se ele mesmo faz tal
afirmação é porque tinha conhecimento
do que realmente se passava. Também
ocorreria o mesmo quanto ao filho da
viúva de Naim. No caso de Lázaro,
Jesus se encaminhou para o seu
túmulo, que era uma gruta, fechada por
uma pedra, uma vez que o
sepultamento não era feito na terra,
mas em cavernas naturais ou artificiais.
Desse modo, mesmo em crise
letárgica, Lázaro contava com uma
oxigenação suficiente para sobreviver.
Tratava-se, evidentemente, de uma
crise duradoura, de alguns dias, pois
seu corpo já cheirava mal, conforme
observação de suas irmãs. Mas, Jesus,
percebendo a situação, chama Lázaro
e o desperta, trazendo-o à consciência
e à vida, para surpresa e espanto de
todos. Nos três casos, diz Therezinha
Oliveira, Jesus falou diretamente às
pessoas para que levantassem. Em
Espírito podia ouvi-lo e agir sobre o
corpo, após haverem recebido, com
toda certeza, a ajuda fluídica de Jesus.
Como vemos, os próprios Evangelhos
nos dão elementos para verificar que
Jesus tinha um poder de emissão
fluídica muito grande que, aliás, foi
utilizado em várias ocasiões,
principalmente em diversos casos de
cura, mas os processos de ressureição,
que Jesus presidiu, observaram
plenamente às leis da natureza.
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Foi-se o tempo que transgressor era a
pessoa que saía pela cidade pichando
muros, desrespeitando normas e infrigindo
as regras da boa convivência. Alguns
faziam isso por pura rebeldia juvenil; outros,
por impulso ao crime.
Agora, está em voga a transgressão virtual.
Uma entrevista publicada pela revista
Época de janeiro de 2005 revela que jovens
de 14 a 19 anos optaram por ser
pichadores de páginas da Internet. Os
backers brasileiros são, inclusive,
campeões mundiais na capacidade de
causar dores de cabeça aos
administradores de sites.
A reportagem revela que eles normalmente
não roubam nada nem apagam arquivos
importantes. Querem apenas aparecer ou
impressionar a namorada e acabam
invadindo sites de corporações ou órgãos
governamentais, desconfigurando os
layouts e deixando no lugar mensagens de
amor ou de protesto.
O que nos importa tratar nesta página é o
limite da transgressão. É analisar o fato de
que basta um “empurrãozinho” da vontade
invigilante para que um menino desses
passe a usar a inteligência para roubar
listas de senhas bancárias e gaste o
dinheiro dos outros, sacando o que não lhe
pertence e tornando-se um criminoso como
os ladrões comuns, que fazem o mesmo
assaltando um banco ou uma pessoa.

...

Um segundo aspecto do tema merece
abordagem. É a prática do que se costuma
chamar de transgressão leve, ou um quase
crime, que dependendo do jeito que é visto
e tolerado, passa a ser tão corriqueiro que
aquele que o faz nem percebe que o pratica
e que isto já virou hábito.
O problema dessas “minidelitos” é que eles
são contagiosos. Muita gente não faz
porque acha errado, mas quando vê um
outro fazendo, sente-se como que
autorizado a também fazer.
O jornalista norte-americano Michael Kepp,
autor de um artigo sobre esse assunto,
define bem em que situações os
“miniabusos” se transformam em impulsos

para um delito mais grave.
É o barulho do jovem em casa para
incomodar os vizinhos, o uso da calçada
como depósito de lixo, é a “furada” de fila
no show para entrar logo e ver o
espetáculo, mesmo que à custa dos que
ficaram para trás.
O autor conta que ficou particularmente
indignado com um casal que pediu a um
conhecido, que se encontrava justamente à
frente dele na fila, durante o intervalo de
uma peça, que comprasse comes e bebes
para ambos.
Keep disse que o fura-fila o irritou não só
porque ele demorou mais para ser
atendido, mas também porque o segundo
ato estava para começar. No texto, ele
ainda questiona: “Qual é a diferença de um
casal como esse para os motoristas que me
ultrapassam pelo acostamento nas
estradas e depois furam a fila, atrasando a
minha viagem? E que dizer daqueles
motoristas que ‘costuram’ atrás das
ambulâncias?”

...

Há tempos mais graves de infrações que
usualmente são consideradas por seus
agentes como de menor importância, e que
por isso continuarão sendo feitas. É o caso
dos que usam drogas e não percebem que
o simples consumo de qualquer uma delas
em uma festa (“só para descontrair”) os
vincula tanto à rede de consumo quanto ao
traficante e à bala perdida, que infesta a paz
de milhões de pessoas.
Michael Keep reforça a lembrança do roubo
de “lembrancinhas” - de toalhas e cinzeiros de
hotéis e cobertores de companhias aéreas,
como “pequenos delitos” cometidos por
impulso de aventura, que obrigam as
empresas a onerar um pouco mais os custos
da hospedagem e das viagens aéreas para
compensar as perdas com esses deslizes de
seus clientes.
Quantos já não passaram pela situação de ter
recebido por engano uma nota de R$50,00
em vez da correta R$10,00 e pensou em não
denunciar o erro do caixa, que depois vai ter
de repor o equívoco, prejudicando o próprio
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suado rendimento no fim do mês?
Quando era criança, costumava ver que ao
entrar nos ônibus, boa parte dos meninos de
meu bairro passava por debaixo da roleta e
pagava ao trocador Cr$1,00 em vez dos
Cr$1,80 da passagem a ser paga (moeda da
época). Kepp questiona se esse tipo de
suborno não é igual a pagar à polícia uma
propina para se safar.

...

Relembro meu pai, afirmando-me que
aceitar um real ou um milhão de suborno
tem diferença só no volume de dinheiro,
mas o sentido moral da corrupção é o
mesmo. Ambos foram aceitos por quem
aceitou se vender.
O desleixo da pessoa com sua conduta
ética acaba sendo outro estímulo à
consolidação de uma tendência às
pequenas infrações. É o que o pastor
batista G.D. Boardman afirma, ao dizer :
“Semeia um ato, ceifarás um hábito;
semeia um caráter, ceifarás um destino.”
O que mais impressiona nas pessoas que
agem dessa forma é que elas sempre têm
uma justificativa para explicar por que
fazem assim. É o exemplo dado pelo
empresário que colocou à venda o carro
seminovo por um preço de tabela, mas sem
dizer ao futuro comprador que aquele
mesmo veículo fora muito bem recuperado
por um lanterneiro, que camuflou direitinho
a batida forte que lhe alterou o chassi e
pode provocar a morte do novo dono. Para
ele, o que vale é recuperar ao máximo o
investimento feito anteriormente.

...

O estudo sério da Doutrina Espírita ajuda a
esclarecer bem como a pessoa pode
trabalhar sua postura diante dessas

ocorrências do cotidiano, orientando-a a
portar-se com dignidade e inteireza, não
cedendo ao conceito de que pequenas
transgressões podem ser cometidas e que
só as grandes devem ser evitadas.
Na realidade, tudo está interligado, e o
homem está na vida para vencer
justamente essas pequenas tendências de
hoje, que possivelmente ontem
predominavam no conjunto geral do
caráter.
Conheço pessoas extremamente
caridosas, mas que ainda não conseguiram
superar a inclinação de furtar pequenos
objetos em supermercados. Há os que
trabalham incansavelmente no serviço do
bem, mas ainda carregam a fraqueza de
oprimir os familiares com a sovinice
injustificável na administração do dinheiro
de casa.
Difícil julgar nesses casos. O melhor é
analisar para se chegar a opiniões
amadurecidas e claras quanto à conduta
ética do espírita.
Apesar da tentação de se querer cometer
pequenos deslizes, é preciso ser firme para
resistir à vontade de querer tirar vantagem
das situações de uma ou de outra maneira.
Para Keep, dizer “não” a elas beneficia a
sociedade como um todo.
Para nós, espíritas em busca da
dignificação integral do Ser, o caminho é
não aceitar as alternativas fáceis e nem
sempre éticas, oferecidas por um mundo
interessado em levar vantagem em tudo.
Nosso propósito pode e deve ser o de usar
a medida justa de nossas convicções para
agir com acerto e coerência íntima,
confirmando em atos que a escolha da
religião que nos orienta foi, para nós, como
ter encontrado a bússola moral a nos guiar
nestes tempos de difícil viver.

Fonte: Reformador, Nº 2113. 

Agora você pode pesquisar números anteriores 
de INFORMAÇÃO no site:

http://revistainformacao.anderung.com.br
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