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Em O EVANGELHO SEGUNDO O
ESPIRITISMO CapIV.

A Encarnação é uma punição, e não há
senão Espíritos culpados que a ela
estejam obrigados?, Cap IV

A passagem dos Espíritos pela vida corporal
é necessária para que possam cumprir, com
a ajuda de uma ação material, os desígnios
cuja execução Deus lhes confiou; ela é
necessária a eles mesmos porque a
atividade que são obrigados a desempenhar
ajuda o desenvolvimento da sua
inteligência. Deus, sendo soberanamente
justo, deve considerar igualmente a todos
os seus filhos; é por isso que dá a todos um
mesmo ponto de partida, a mesma aptidão,
as mesmas obrigações a cumprir e a
mesma liberdade de agir; todo privilégio
seria uma preferência,e toda preferência
uma injustiça. Mas a encarnação não é,
para todos os Espíritos, senão um estado
transitório; é uma tarefa que Deus lhe
impõe, na sua entrada na vida, como
primeira prova do uso que farão do seu
arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa
com zelo, vencem rapidamente, e menos
penosamente, seus primeiros degraus da
iniciação, e gozam mais cedo os frutos dos
seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que
fazem mau uso da liberdade que Deus lhe
concede, retardam seu adiantamento; é
assim que, por sua obstinação, podem
prolongar indefinidamente a necessidade de
se reencarnar, e é, então, que a encarnação
se torna um castigo.
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“Você vive no mundo em meio de provas e
lutas, desafios e necessidades, ao modo de
aluno entre as lições de que precisa na escola,
em favor do próprio aproveitamento; aprenda
a suportar os convites ao bem dos outros e
você ganhará os melhores valores da
resistência”.

André Luiz
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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 reconhe-
rás que a segurança inviolável em nós é a presença de Deus.

(psicografia F. C. Xavier)
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A Marinha perdeu dois pilotos e o
movimento espírita do Rio de Janeiro, dois
de seus dedicados tarefeiros. Adriano
Emerim Pinna e André Estácio de Freitas -
tripulantes do helicóptero Bell Jet Ranger III
que caiu no dia 27 de junho no Centro
Universitário Metodista Bennett, no bairro do
Flamengo, Zona Sul do Rio - eram
trabalhadores atuantes no meio espírita
fluminense. Amigos, tinham, além da fé que
abraçavam e da vontade de voar, muito em
comum:eram fuzileiros navais, capitães-
tenentes e estavam com 31 anos de idade.
Adriano há mais de cinco anos fazia parte
da Sociedade Espírita Fraternidade, dirigida
pelo médium José Raul Teixeira, em
Niterói, onde era evangelizador de
crianças e adolescentes e atuava como
monitor de esportes no REMANSO
FRATERNO, obra mantida pela instituição
que assiste cerca de 300 famílias carentes.
E André, entre outras atividades, era tarefeiro
da Confraternização das Mocidades
Espíritas do Estado do Rio de
Janeiro(Comeerj), que reúne jovens de todo
o Estado para estudar o Espiritismo e
realizar atividades de integração durante o
período de carnaval.
O helicóptero em que estavam decolou às
17h 57mim da Base Aérea Naval de São
Pedro da Aldeia, na região litorânea, com
destino à Base Aérea de Santa Cruz, na
Zona Oeste, de onde retornariam. Às
19 horas, contudo, enquanto completavam o
vôo de adestramento noturno, comunicaram
ao controle aéreo do Rio a pane na
aeronave, que ainda tentou fazer pouso
forçado na quadra de esportes do
estabelecimento de ensino, mas como havia
pessoas no local, arriscaram a aterrisagem
em outro ponto, praticamente já sem
condições, fugindo, inclusive, da colisão
com o prédio da Faculdade, onde estavam
cerca de duas mil pessoas, como mostra a
Diretoria de Telecomunicações da Marinha
em seu boletim: “A Marinha se solidariza
com suas famílias pelas lamentáveis
perdas. De acordo com os relatos obtidos,
mesmo em seus derradeiros momentos, os
oficiais manobravam com extrema perícia,
de modo a preservar a vida das muitas

pessoas que se encontravam nas
proximidades do local do acidente.”
Numa missa encomendada pela Marinha
pelo sétimo dia de falecimento dos oficiais, a
esposa de Adriano, Carla - grávida de seis
meses e com quem ele já tinha uma filha de
4 anos - pediu que fosse lida uma carta,
através da qual agradeceu, em nome da
família, os gestos de solidariedade, e expôs
como a fé na Doutrina Espírita os estavam
ajudando a suportar aquele momento tão
difícil:
“ Queridos irmãos e irmãs, que Deus nos
abençoe!...
Nesta hora de dor e de saudade, gostaria
de aproveitar para divulgar e esclarecer a
nossa posição sobre esta situação em
que nos encontramos.
Nós que tivemos o privilégio de conhecer
o Adriano, fomos abençoados com a sua
presença ao longo de nossos dias, seu
caráter reto, sua seriedade, mas
principalmente seu amor, sempre nos
servirá de exemplo.
Ele tentou sempre trilhar o caminho do
bem e divulgar o amor de Cristo por nós,
tentando superar seus defeitos e crescer
cada vez mais como homem de bem.
Somos espíritas e acreditamos que
nosso ‘adeus’ não passará de um ‘até
breve’, e que logo, logo poderemos
contar com o apoio de Adriano, um
trabalhador incansável da seara do
Cristo, de onde ele estiver.
Quanto à Marinha, só guardamos gratas
lembranças. Não nos falta apoio nem
solidariedade.Adriano sempre nos
passou tranqüilidade e seriedade em
relação ao que fazia. Mesmo que haja
falta de verbas, esta é uma realidade nas
forças armadas, nunca faltou
responsabilidade e seriedade no
trabalho e, se a aeronave não estivesse
em condições para vôo, sei que Adriano
seria o primeiro a colocá-la ‘embaixo’.
Disto eu tenho certeza.
De resto, sei que perdi
momentaneamente a presença física do
meu amor, mas quardo a certeza que
nossos filhos e o mundo ganharão um
anjo, como na música que gostávamos
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de cantar:
‘Um dia todos nós seremos anjos. Vamos
trabalhar e acreditar que no futuro nós
seremos anjos, num planeta onde o
amor, somente o amor há de reinar’.
“Obrigada pelo carinho e a prece de
todos”.
Manifestações de carinho pelos familiares
de Adriano e André também partiram por
parte do Instituto Bennett que, na semana
do acidente, reuniu seus alunos no pátio e
fêz um minuto de silêncio pelos dois.
“As demonstrações de solidariedade foram
belíssimas, tornando visível a existência de
uma aura de amor e fraternidade,
infelizmente pouco comum nos dias de hoje”
- disse o confrade Julio Saboya, oficial da
Marinha, que participou de uma das
cerimônias.

Na manhã de 11 de julho, segunda-feira,
uma trabalhadora do Lar Fabiano de Cristo,
que também atua junto ao REMANSO
FRATERNO, adentrou a sala de redação.
Trazia na mão duas folhas de papel e uma
notícia especial: eram páginas
psicografadas por José Raul Teixeira e de
autoria do Espírito Ivan de Albuquerque,
com informações sobre a chegada de
Adriano à Pátria Espiritual. A seguir, a
mensagem, que recebeu o sugestivo título
de “ Notícias do amigo”:
“ Meus caros amigos, que nos abençoe o
Senhor Jesus!...
Venho para anunciar-lhes que o nosso
Adriano está desperto, com a bênção de
Deus.
Tivemos a alegria e a honra de compor o
grupo de amigos destacado para despertá-
los, nas regiões espirituais em que se acha,
na psicosfera do nosso REMANSO
FRATERNO.
Por nosso turno, estivemos liderados pelo
caroável Paula Vítor, que esteve atento ao
processo de passamento do nosso jovem
amigo, desde antes do evento fatal.
Junto a ele, perfilamo-nos Rosângela e Luiz
Carlos da Veiga, Leandro Calfa e eu
mesmo, além da bondosa Thereza de Brito.
Naturalmente, Espíritos familiares da
atualidade quanto do seu pretérito

reencarnatório também foram saudá-lo no
pórtico de retorno ao Grande Lar.
Em torno das 22 horas do último sábado,
abençoado Benfeitor, responsável pela
encarnação concluída do nosso Adriano,
acercou-se do leito em que se achava seu
pupilo e orou com profunda ternura e
emoção, dando boas-vindas ao filho
espiritual pelo nobre cumprimento do curto
estágio renovador sobre o solo planetário. O
generoso Amigo agradeceu à ‘Mãe-terra’,
bem como a todos os que compuseram o
formoso mosaico da possibilidades que
ensejaram ao querido Adriano o bom
resultado do seu findo trajeto. Dirigiu a
Jesus uma rogativa em favor do
despertamento em harmonia do jovem
desencarnado sob seus cuidados...
Percebemos então que, da respiração
suave e tranqüila adveio ligeiro estertor, um
tremor que lhe perpassou todo o corpo. E,
como quem desperta de um prolongado
sono, Adriano abriu os olhos lentamente e
passou a atentar para todos nós, que nos
postáramos aos pés do alvo leito, enquanto
que o nobre Benfeitor, envolvido por
suavíssima fosforescência, tocado de
carinho estivera todo o tempo à cabeceira,
em posição tal que lhe permitia acompanhar
os olhos e demais expressões do seu
tutelado.
Após passear os olhos por todos nós e pelo
ambiente levemente iluminado por azulínea
claridade, deixou-se tomar por demorado e
contido pranto, que traduzia todo o
sentimento que lhe irrompia d’alma. A
constatação do fato e uma multidão de
indagações que, por certo, se  cruzavam em
seus pensamentos.
O generoso Sáuvio Lucas, então, tomou-lhe
as mãos e o confortou, modulando a voz
com um afeto que lhe saía do mais íntimo da
alma:
- Meu filho Adriano, já rompeste as
fronteiras de cinzas e de dúvidas. Vives,
filho! Agora são as realidades e certezas.
Estás nas dimensões da Grande Pátria,
de onde saíste para ajustar pontos que
sobre ti pesavam desde algum tempo. Sê
bem vindo, meu filho! Louvado seja
Deus!
Um canto de alegria e suavidade, que
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fazia recordar a “Aleluia” de Haendel,
perpassava agora o ambiente, como se
suas notas brotassem das paredes e dos
objetos que compunham o ambiente...
Sob intensa emoção e franzindo a testa
como quem arrumava as idéias, Adriano
perguntou a Sávio Lucas, com lágrimas:
- E Carla? E Luiza? Como está o Freitas?
Como paternal e tranqüila expressão, o
Benfeitor respondeu, tocando-lhe a
fronte com dedos abertos:
- Estão todos bem, sob o amparo de
Deus. Repouse, meu filho, pois teremos
muito tempo para conversar, está bem?
Com um aceno afirmativo de cabeça, o
nosso querido companheiro concordou,
agradeceu a nossa presença, com a voz
entrecortada pela emoção do momento, e
aquietou-se, relaxando a cabeça nos
travesseiros.
A partir daí, com o aval de Sávio, cada um

de nós se aproximou para saudá-lo com
expressões de carinho, dobrando-nos
ligeiramente, a fim de envolvê-lo em
abraço, confiantes no futuro de progres-
so e de luz que Adriano doravante
desenvolverá, tornando-se um doce
amigo e benfeitor para os que, ligados
aos seu coração, permanecem nas lidas
ásperas do planeta, conforme a vontade
do nosso Pai Criador.”
Após a leitura da mensagem, na sede da
Sociedade Espírita Fraternidade, onde
foi recebida, um casal, visivelmente
emocionado, se aproximou da mesa em que
estava o médium José Raul Teixeira. Eram
os pais de Adriano, que naquela noite,
apesar da saudade, voltariam para casa
mais confortados.

Fonte: Sei, nº 1947.
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“Exemplifique a beneficiência, tanto quanto lhe seja possível, em todas as
circunstâncias; contudo, prefira a naturalidade e a descrição para revestir
as suas mínimas atitudes”.

“Atenda ao estômago faminto e ao corpo enfermo do companheiro
em privação, entretanto, não recuse favorecê-lo com a palavra
consoladora e com o livro nobre”.

“Distribua o que lhe sobre à mesa tanto quanto ao guarda-
roupa e à bolsa; Contudo, siga além, doando a quem sofre
os recursos positivos de seu sentimento”.

André Luiz
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- Como orientar o filho adolescente para o
sexo?
Divaldo: - Eu acharia, que era mais importante
saber-se como orientar o filho para Deus, para a
vida, e até chegar-se a estes pontos básicos, se
vá orientando-o a respeito de todas as demais
questões. Meu pai era um homem semi-
alfabetizado, minha mãe não era alfabetizada,
não distinguindo bem algumas de outras
questões de magnitude. Não obstante, o
exemplo deles, a sua pauta do comportamento
ético, facultaram-me, no momento próprio, ao
desabrocharem-se as funções da sexualidade
receber orientação normal e sadia sem alarde,
nem precipitação. Cada ensino no momento
próprio, cada lição por sua vez. Lembramo-nos
que o sexo é antes de tudo, um problema da
mente. Devemos educar emocionalmente o
indivíduo a fim de que ele conduza as suas
necessidades fisiológicas com equilíbrio. A
melhor maneira de um pai de família
orientar os seus filhos, é conversar com eles,
normalmente, quando a circunstância ocorrer,
abordando os assuntos à medida em que
surjam. No momento em que a mãe vai banhar
o filho ou a filha deverá dar-lhes explica-      ções
pertinentes às funções do sexo com
naturalidade. A criança entende muito mais do
que se pensa. Convidarmos, porém, para aulas
de sexualidade em grupos, creio que iremos
despertar inquietações que talvez diversos
ainda não tenham. Quando a oportunidade
chega, a criança, naturalmente, indaga,
cabendo-nos aclarar o assunto com a mesma
espontaneidade. Se vamos dar uma aula sobre
sexo, na escola, ou os pais se programam para
fazê-lo, como atendendo a um currículo pré-
estabelecido, iremos suscitar nos educandos
problemas que talvez não tenham. Pessoas há
que têm uma adolescência mais cedo ou mais
tarde, uma maturidade rápida ou tardia
dependendo da evolução de cada Espírito,
devendo receber diretriz no instante azado a tal
respeito. Acreditamos que a orientação sexual
deve ser tão tranqüila e tão natural como a
orientação religiosa ou outra qualquer, no lar, na
convivência escolar, na vida social, sem
impactos nem antecipação por pessoas cuja
conduta reflita corretamente o que ensinam.

- A experiência sexual antes do casamento
tem aumentado cada vez mais. Como é vista
pelas leis divinas? Há inconveniências?
Qual a conduta ideal para o jovem espírita?
Divaldo: - No capítulo XXII de “O EVANGELHO

SEGUNDO O ESPIRITISMO”, Allan Kardec
analisa o divórcio, a sua legitimidade e se
reporta à palavra de Jesus quando disse: “no
princípio  não era assim”, mas era o amor que
elegia as pessoas. No entanto, a dureza dos
nossos corações, a frivolidade levaram-nos ao
ato civil para que o respeito construísse a família
e a dignidade elegesse uma ética para o bom
comportamento do casal. Ideal seria que não
fosse necessário legalizar uma união já
abençoada pelo amor; contudo, este, entre nós,
criaturas humanas, ainda se faz assinalar pelas
explosões do instinto e não pelas manifestações
da emotividade superior. Elegemos os parceiros
por impulsos sexuais, não pela realidade afetiva.
Na área do sexo pré-matrimonial ou do chamado
sexo-livre, adotemos o comporta-mento do
respeito à criatura humana. Livre, o sexo
sempre foi a questão é que, biologicamente,
necessita-se de um parceiro e com ele se deve
assumir a responsabilidade emocional, pois,
mesmo na área da sensação, o sexo estabele
vinculações afetivas, e a pessoa eleita deve ser
respeitada e mentida na esfera de nossa
emotividade. Não basta,  apenas,atender à
necessidade fisiológica e abandonar o outro
como quem deixa um prato servido, após o
repasto. O outro pode se afeiçar a nós e
surgirem implicações de natureza cármica.
Podemos traumatizar a personalidade do
companheiro, indivíduo masculino ou feminino, e
até gerar uma sede antes estancada ao nos
negarmos a oferecer-lhe a continuidade da água
cristalina do afeto, fazendo-o degenerar,
buscando água toldada ou envenenada,
enlouquecendo-o de dor e agonia ou fazendo-o
enveredar pelo suicídio. Isto será anotado em
nossa ficha cármica. O mal por nós inspirado é
de nossa responsabilidade, tanto quanto o bem
que produzimos. Um rapaz, há pouco
ingressado nas fileiras da Doutrina Espírita,
confidenciou-me por carta os seus dramas na
área do sexo. Era um pervertido em gênero,
número e grau, e mesmo com o Espiritismo não
conseguia superar as suas más inclinações.
Apesar de saber das suas responsabilidades,
continuava dando vazão àquelas tendências. Na
Casa Espírita encontrou moças insensatas que
se lhe vincularam, até quando a consciência lhe
disse: “Basta!” Como se trata de uma
personalidade com muita atração nessa área, há
facilidade de as pessoas se lhe enlaçarem pelos
apetites sexuais. Ele me dizia, na carta: “Vitória!,
Eu, que perverti e desencaminhei tantas moças,
algumas das quais se encontram descendo os

Série EEncontros ccom DDivaldo FFranco 
VII - SSexo(final)
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degraus da perversão, estou-me reabilitando.
O número de jovens sonhadoras e levianas
que se atiram nos meus braços ainda é
grande, porém, eu lhes digo:  - Minha filha, não
tenho mais o desejo de corrompê-la. Eu amo
você. Você é somente outra a mais. Há seis
meses eu lhe diria o contrário, para usá-la e
deixá-la, mas hoje, sou espírita, estamos
freqüentando a Casa Espírita. Agora, estou
fazendo um trabalho de reeducação,
resgatando a quem derrubei. E concluía: “As
manchas nesta carta são de lágrimas que
estou vertendo.”
Essa missiva é um tesouro que guardo, para
afirmar aos jovens como é fugaz, enganosa e
insatisfatória essa busca, essa realização.
Pertenço, moral e emocionalmente, à velha
escola - vocês irão rir - da castidade: castidade
física, mental e emocional, porque o sexo tem
o seu  departamento próprio - o genésio - mas
hoje a mente das pessoas está no sexo; é a
cabeça sexual.
Lembro-me de um homem que ficava sempre
postado na Rua Chile, em Salvador. Era
conhecido pelo nome de Raios - X, porque, no
tempo em que as mulheres se vestiam ‘da
cabeça aos pés’, quando passavam, ele as
olhava de tal forma que as probrezinhas
‘ficavam nuas’. O homem tinha um olho que
despia uma estátua. Hoje, ele não precisa mais
desse expediente. Tive ocasião de conhecê-lo,
pois passou a freqüentar a nossa Casa
vitimado por tremenda obsessão sexual, e um
dia me revelou: “Divaldo, posso asseverar-lhe,
só o regime de sublimação, de castidade (sem
repressão), torna o indivíduo feliz”.
Quando menciono castidade, não me refiro à
abstinência total e absoluta, mas ao respeito.
Um casal que se respeita vive castamente.
Castidade aqui, é o oposto de promiscuidade,
vulgaridade. Cada um sabe como agir, porque
as “Leis de Deus” - disseram os Espíritos a
Allan Kardec - “estão escritas em nossa
consciência”, e a ela ninguém engana. A
gente vai ‘maneirando’, tapeando, mas a
consciência dirá oportunamente:
- Você está errado, ouviu bem?
- Mais ou menos...
- Não, você está errado.
- Pois estou. Faço e depois me arrependo.
A questão sexual é hormonal, implica em
intercâmbio; intercâmbio também é atividade.
Vamos canalizar essas energias para outras
áreas, tirar o sexo da cabeça e mantê-lo em
seu devido lugar. Quando Deus colocou a

cabeça acima do sexo foi para que ela o
conduzisse e não esse a dirigisse.
Vemos, nos veículos de comunicação, o sexo
transformado em atividade tão trivial como
pentear o cabelo ou cortar as unhas. Aliás,
cortar unhas não é brincadeira. São vinte. O
indivíduo acha que tem que ter vinte
experiências por mês; outros há que têm
quarenta. Ficam exauridos fisiológica,
psicológica e estruturalmente. Sempre
insatisfeitos.
Já ouvi mais de um milhão de pessoas nesses
quarenta anos e, por isso, lhes digo com algum
conhecimento da questão: o sexo desregrado
é um dos maiores problemas do século.
Daí, me permitir sugerir aos jovens a forma
como encontrar saúde e paz: amem, e o amor
dirá o que fazer. Se tiverem o sexo pré-
conjugal, procurem honrá-lo através do
matrimônio.
Tenho encontrado pessoas que me dizem:
“Estamos vivendo juntos”. Fico a meditar: eles
servem para ser amantes, mas não servem
para ser marido e mulher. Por que será?
Uma jovem me revelou: “Enquanto não temos
vínculos maiores, nos damos bem. Já fui
casada e brigávamos como cão e gato. Agora,
’amigada’, não. Como a gente sabe que é fácil
largar, então não larga.
Ora, seria o caso de mudarmos o regime atual.
Quem for casado está errado e quem for
amigado está certo, porque aí os ‘amigados’
brigam e os casados vivem em paz...
O fiel da balança é o amor. Ninguém pode dizer
a outrem como se conduzir nessa área, porque
cada um tem seu limite de resistência. Mas,
reafirmo - amem! Comecem a amar
fraternalmente, sem interesse. Amem as
pessoas feias, aquelas que despertam até
certo asco. Tentem ver nelas o Ser humano.
Imaginem que também gostam de ser
queridas, de ter amigos. E, assim, vamos
generalizando de baixo para cima.
- O que o Senhor poderia nos dizer sobre
juventude e sexo?
Divaldo: - Jovem de dezesseis anos, na
transição da adolescência, saído da Igreja
Católica, não sabia como comportar-me. O sexo,
para mim, era uma coisa horrível, ‘pecado mortal’,
porque tive lavagem cerebral desde os 4 anos.
Com essa idéia que me colocaram, era como se
eu fosse assexuado e achava que as pessoas
também o seriam, pois que, à época, pensar em
sexo, era tido como imundo.
Com essa mentalidade, posteriormente, conheci 
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Chico Xavier. Ele me convidou a almoçar na sua
casa, em Pedro Leopoldo, com outros amigos. Eu
olhava aquele homem calmo - à época Chico Xavier
deveria ter trinta e oito anos ou quarenta, no máximo
- bondoso, enquanto eu estava ardente, inquieto...
Automaticamente, desejei atingir aquele estado...
Na minha ingenuidade, perguntei-lhe:
- Chico, será que um dia serei uma pessoa calma
por dentro, sem estas ansiedades? Porque é
horrível a gente querer liberar-se de um problema e
ele estar dentro de nós...
Ele pôs a mão no meu ombro e me respondeu:
- Aos dezesseis anos, se você estivesse na minha
condição de quase quarenta seria um prodígio... O
fruto verde não tem sabor; o fruto maduro é
saboroso, pois que realizou o seu ciclo, está salvo
pela semente que vai perpetuar-lhe a espécie.
Posso afiançar-lhe que chegará um dia em que
você terá tanta tranqüilidade quanto a deseja...
Fomos almoçar e, ao terminar, saindo da mesa,
entre o seu e o quintal da casa de D. Luíza, sua
irmã, havia uma laranjeira em flor. Tirei uma flor, e
quando aspirei o perfume, Chico pegou-a, olhou-a,
sorriu e disse-me:
- Aí está a maravilha do sexo.
Fiquei surpreso, Ele prosseguiu:
- Tudo na Natureza é sexo. A raiz que se introduz na
intimidade da terra realiza o milagre da fecundação
no subsolo, do qual extrai a seiva da vida para dar
lenho, folhagem, flor e fruto. Tudo quanto se mescla
na vida universal é sexo.
E começou a falar do sexo transcendente:
- O lavrador que se dobra sobre a terra com a
enxada que abre a cova no chão, para guardar a
semente, é o preparador do tálamo nupcial para o
milagre do desenvolvimento do grão...
Alongou-se em considerações, enquanto eu
permanecia embevecido...
Meia hora, mais ou menos, depois, ele concluiu:
- Aí estão suas respostas, meu filho, que André Luiz
lhe veio trazer.
Peguei-lhe a mão, beijei-a e perguntei:
- Como foi que você passou pela ‘ventania’?
Ele me olhou con ternura e me falou:
- Um dia, que me pareceu muito difícil, fui para uma
floresta em Pedro Leopoldo, onde mantinha
contatos com Emmanuel, e lhe mostrei a minha
deplorável situação de criatura humana. Pedi ao
meu querido Benfeitor alguma palavra, algum
conselho à alma. Ele, amoroso, narrou-me:
“Havia um rei que morava em um país de
abundância e tudo ali era fecundo. Ele era nobre e
generoso. A corte respirava opulência. Um sábio,
porém, homem de idade, conversando com o
monarca, sugeriu:

- Senhor, está na hora de descer ao povo. É
verdade que o povo está alimentado, mas
necessita também de palavras... Fale ao povo para
que ele o ame.
O rei respondeu.
- Mas eu? Eu sou o rei! Descer ao povo é uma
situação desagradável, indigna de mim.
- Senhor... Dia chegará em que Sua Majestade
desejará falar-lhe, mas o povo não quererá ouvi-
lo...
O rei não deu importância. Ocorreu uma grande
seca na região e os grãos desapareceram, os
celeiros diminuíram e o povo começou a gritar com
fome.
O sábio ministro voltou à carga:
- Senhor, vamos ter uma guerra civil, exceto se sua
Majestade for à praça e disser ao povo que está
preocupado, que aqui a corte também vive
dificuldades. É verdade que há grãos, mas é para
o exército, para a defesa do país, para manter-se a
paz.
- Mas eu, falar ao povo?
- Senhor, o povo tem fome...
O rei não cedeu.
A fome cresceu, veio uma epidemia, o povo em
desespero invadiu os jardins do palácio, e o rei se
deu conta que estava sitiado, sob ameaças cruéis.
O rei chamou o sábio e perguntou-lhe:
- E agora?
- Embora tarde, ainda há uma solução: falar ao
povo, da sacada da janela.
- Eles me apedrejarão, as pessoas...
- É o risco que deve correr.
Como a situação piorasse, sem outra alternativa, o
rei foi à janela, recebeu algumas pedradas, porém
o povo, ao vê-lo, acalmou-se, enquanto alguém
gritou:
- Ouçamos o que miserável tem a dizer...
No grande silêncio, o monarca falou:
- Calma... Todos dizem que o rei está feliz. Estarei?
Alguém pode dormir em paz com o sofrimento
gritando ao lado? Todos dizem que eu sou um
nabado. Sê-lo-ei com a miséria do meu povo? Só
porque eu não me venho queixar? Dizem que nós
temos celeiros abarrotados. Deverei dar toda a
comida que se acabará em uma semana, para que
o inimigo entre na cidade e nos destrua, enquanto
nossos soldados famintos vendem a alma? O rei
também tem problemas... O meu palácio pé uma
ilusão... Cheio de hipócritas, também hipócrita é
o rei. Eu tenho necessidades, ajudem-me! Nem
eu ficarei no trono, nem vocês me apedrejarão
mais. Abrirei as portas do palácio. Vocês,
entrem. O que o rei comer, o povo comerá,
porém em ordem. Eu cederei, vocês
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compreenderão, e juntos deixaremos passar
esse período difícil até que volte a abundância.
O povo, que nunca tinha pensado nos
problemas do rei, anuiu. Fizeram um pacto;
abriram-se as portas do palácio e os alimentos
foram repartidos equanimemente. Passou a
época da seca e o reino foi salvo.”
- Então, redargüi - Eu não entendi!
Emmanuel explicou-lhe:
- O reino é o ‘corpo’, o rei é o ‘espírito’, o trono
é a ‘consciência’. Enquanto se é jovem, os
automatismos nutrientes mantêm todas as
células - que são o povo - alimentadas. À
medida que o corpo amadurece e os
fenômenos biológicos passam a ser exigentes,
vem a fome. De repente, o aparelho genésico
tem fome e começa a pedir o seu alimento.
Negar-lhe, é provocar a guerra. Dar, é
provocar-lhe a consupção. Tem que haver
diálogo. Dialogar para que haja paz, armistício.
Tem-se que amar os revoltados, para que eles
amem a quem os absolve.
O médium explicou-me:
- Eu fechei os olhos e comecei a descer do
meu trono. Fui descendo, e quando cheguei à
área genésica tinha a impressão que cada
célula fazia lembrar-me um caroço de feijão
agitando-se, protestando. Aí, eu disse:- Gente,
o que há? Vocês estão pensando que estou
contente com essa situação? Vocês
revoltados, e eu com sede? Vim aqui para
negociarmos. Vocês querem hormônios. Eu
também preciso de hormônios. Vocês querem
eliminar os excessos, e eu desejo receber
ajuda. Vou fazer-lhes uma proposta: como tudo
isso é sexo, vou pedir que os excessos subam
até aos centros da mediunidade psicográfica,

para serem aplicados no trabalho das tarefas
mediúnicas. Não será necessário eliminar. Eu
entrarei em êxtase de outra natureza,
intercambiaremos a paz e, juntos teremos os
nossos filhos, que são os livros.
Então, as células balançaram a cabeça e
disseram: 
- Vamos ver se dá certo. Começaram a subir,
eu senti-lhes o calor... Daí, toda vez que surge
atrapalhação lá em baixo eu digo: - Subam em
paz!
Aprendemos a permutar ternura. Não pode
haver nada mais delicioso que um olhar com
um toque de ternura. Se estiver no programa,
una-se a alguém. Amem. O amor é o alimento
da alma. Feliz é quem ama. É extraordinário
poder-se amar e ser amado. Todas as filosofias
transcendentais recomendam: “Amor sem
apego, amor pelo amor, amor pelo prazer de
amar...”
Deixo para vocês, como mensagem, nestes
dias de tédio, de ansiedade, de violência, este
apelo: o espírita é alguém que encontrou o
‘mapa do tesouro’. Sejam felizes até na dor.
Não permitam que a tristeza tisne a alegria,
nem a decepção os aflija. Cumpram com o seu
dever, realizando sua parte da melhor maneira.
Só o bem tem existência real e perene. Sejam
felizes com a consciência tranqüila pelo dever
bem cumprido. Muita paz!...

Fonte: Franco, Divaldo P. e Worm, Fernando,
MOLDANDO O TERCEIRO MILÊNIO, Alvorada
Baccelli, Carlos A. e Franco, Rivaldo, DIVALDO
FRANCO EM UBERABA, Leal
Franco, Divaldo P., ELUCIDAÇÕES ESPIRITAS,
Leal
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ser; se existem seres contingentes, deve
existir um Ser necessário. 4) Nas coisas
existem vários graus de perfeição,
referentes à beleza, à  bondade, à
inteligência e à verdade; deve haver
então um Ser infinitamente perfeito,
porque o relativo exige o absoluto. 5) E
ainda, a prova pela ordem do mundo,
pela organização complexa do Universo
e pelo governo das coisas, tudo devido a
uma inteligência ordenadora, superior,
absoluta, necessária.
Com base em tais raciocínios,
demonstrando ser Deus a Inteligência
Suprema do Universo e a Causa
Primeira de todas coisas, Sua essência
é de natureza espiritual, conforme a
resposta dos Espíritos Superiores à
questão nº 1 de O LIVRO DOS
ESPÍRITOS. Para melhor entendê-lo,
costumamos adjetivá-lo, pois o adjetivo,
limitando-o, torna-o mais acessível à
nossa compreensão limitada. Por isso,
relacionamos os atributos de Deus,
como está na questão nº13 dessa obra
básica da Doutrina Espírita: é
eterno; é imutável; é imaterial; é
único; é o onipotente; e, por fim, é
soberanamente justo e bom.
Segundo o Espiritismo, Deus é distinto
de sua criação, como está esclarecido
na questão 77 de O LIVRO DOS
ESPÍRITOS, repelindo por esse motivo a
doutrina panteísta, que o concebe
como parte integrante da sua própria
Criação. Nesse sentido, os conceitos
de imanência e transcedência são
inseparáveis quando o analisamos,
conforme determina a concepção da
essência substancial de Deus, o Criador,
de Sua criação.
Como se sabe, imanência de Deus
significa Sua presença espíritual em
tudo, como causa final e universal, uma
vez que Ele é o Criador de todas as
coisas e seres. Entretanto, a imanência
de Deus não impede sua absoluta

O jornal O Globo, na sua edição de 11 de
janeiro de 2005, republicou texto
assinado pelo colunista William Safire, do
New York Times, questionando o Criador
a respeito do que aconteceu no Sudeste
da Ásia, dizendo textualmente: “Depois
do cataclisma, com fotos de pais
chorando sobre crianças mortas
atingindo a consciência humana em
todo o mundo, surgem questões que
abalam a fé: onde estava Deus? Por
que uma divindade boa e toda-
poderosa permite que tanto mal e
pesar caiam sobre milhares de
inocentes? O que essas pessoas
fizeram para merecer tamanho
sofrimento?”.
Diante das questões do colunista norte-
americano, embora não tenha procuração
de Deus para dizer onde Ele sempre
esteve, pois é certo que nunca esteve
ausente de Sua obra, e para defendê-lo
também da imagem de injusto, devo dizer
inicialmente que os maiores filósofos e
estudiosos da cosmologia e da metafí-
sica dedicaram sua inteligência ao
entendimento da figura de Deus, criando
a Teodicéia. Dois assuntos dessa ciência
foram: a existência de Deus e a essência
de Deus.
Deve-se, porém, a Tomás de Aquino,
autor da Summa Theológica, a prova da
existência de Deus, baseada nos
seguintes argumentos metafísicos
assim sintetizados: 1) Se no mundo
existe movimento ou mudança, que
caracteriza o vir-a-ser, deve existir um
motor primeiro que não seja movido por
nenhum outro, pois, se tudo fosse
movido, teríamos efeito sem causa. 2) Há
uma causa absolutamente primeira,
transcedente às causas em geral; assim,
se existem as causas segundas, porque
as causas segundas são efeitos. 3)
Existem seres contingentes, que não
possuem em si mesmos a razão de sua
existência, que são, mas poderiam não

Gerson Simões Monteiro
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independência em relação ao Universo,
que Ele criou, e é isso que
denominamos de transcendência.
Assim, imanência e transcedência
integram a natureza Divina, pois, sem a
primeira, Deus se faria estranho ao
Universo e não seria, por isso, infinito e
nem perfeito. Sem a transcendência,
Deus seria idêntico ao Universo e
também imperfeito, como o próprio
Universo em evolução.
Infelizmente, embora o colunista William
Safire admita a existência de Deus,
e l e  duv ida da sua just iça d iante
dos  sofrimentos das vítimas do
tsunami,ignorando ou desconhecen-
do os fundamentos aqui expostos. Is-
so acontece porque as filosofias
tradicionais e as crenças religiosas,
baseadas na hipótese de que o homem
foi criado para uma única existência na
Terra, não conseguem explicar as
diferenças individuais entre os homens e

os sofrimentos coletivos, como os
causadores pelo maremoto que atingiu
centenas de milhares de pessoas, e
concluem de pronto que Deus é injusto e
cruel para os seus filhos.
No entanto, a solução para esse
aparente engima está na palingenesia,
na lei da reencarnação, a única que
pode explicar com lógica as diferenças
individuais e coletivas na Humanidade.
Por meio das vidas sucessivas,
podemos entender perfeitamente o
funcionamento da lei de ação e reação,
a mesma que age sobre o indivíduo, a
família, a nação, as raças, enfim, o
conjunto dos habitantes dos mundos, os
quais formam individualidades coletivas,
expressão cunhada pelo Espírito Clélia
Duplantier, em OBRAS PÓSTUMAS, de
Allan Kardec a respeito das expiações
coletivas.

FONTE: Reformador, nº2117

Mensagens

“Deus nos dá para que aprendamos também a distribuir”.

“Assegura a disciplina, mas lembra-te de que o Senhor te agradece a
bagatela de bondade que possas entregar, em favor dos que sofrem,
e a palavra de reconforto que graves no coração torturado que te pede
esperança”.

“ A caridade em cada gesto e em cada frase acende o clarão de
uma bênção”.

Emmanuel
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oferecer-nos uma descrição da
realidade que se lhes antojava, entre
eles, um chamado Sixdeniers, que
narrou:
“(...) Nada existe aqui de material;
tudo fere os sentidos ocultos sem
auxílio da vista ou do tato:
compreendeis? É uma admiração,
porque não há palavras que a
expliquem. Só a alma pode percebê-
la. Bem feliz foi o meu despertar. A
vida é um desses sonhos, que,
apesar da idéia grosseira que se lhe
atribui, só pode ser qualificada de
medonho pesadelo. Imaginai que
estais encerrados em calabouço
infecto onde o vosso corpo, corroí-
do pelos vermes até à medula
dos ossos, se suspende por sobre
ardente fornalha; que a vossa
ressequida boca não encontra
sequer o ar para refrescá-la; que o
vosso Espírito aterrorizado só vê ao
seu redor monstros prestes a devorá-
lo; figurai-vos enfim tudo quanto
um sonho fantástico pode
engendrar de hediondo, de mais
terrível, e transportai-vos depois e
repentinamente a delicioso Éden.
Despertai cercados de todos os
que amastes e chorastes;vede,
rodeando-vos, semblantes adorados
a sorrirem de felicidade; respirai os
mais suaves perfumes; desalterai a
ressequida garganta na fonte de
água viva; senti o corpo pairando no
Espaço infinito que o suporta e
baloiça, qual a flor que da fronde se
destaca aos impulsos da brisa; julgai-
vos envoltos no amor de Deus qual
recém-nascidos no materno amor e
tereis uma idéia, aliás apenas
imperfeita, dessa transição. Procurei
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“(...) Deus, meus filhos, abre os
seus tesouros, para vos outorgar
os seus benefícios.”

Santo Agostinho

Segundo o Espírito André Luiz, a
maior dificuldade com a qual se
vêem a braços os Benfeitores
Espirituais é relatar para o nos-
so apoucado entendimento as
indescritíveis e superlativas belezas
do Universo Espiritual. A pobreza dos
nossos adjetivos não permite senão
uma pálida e insulsa descrição dos
panoramas sublimes do Infinito.
Como expor as nuanças dos suaves
matizes do arco-íris ao cego de
nascença?
Em sua maravilhosa série de livros
psicografados por Francisco C.
Xavier, André Luiz narra que o
engenheiro mecânico vai, em
desdobramento, até o Mundo Espi-
ritual e lá vê os silenciosos veículos
movidos a energia eletromagné-
tica, não poluente, e voltando à
realidade física “inventa” o
barulhento automóvel com motor a
explosão, utilizando os fumarentos
combustíveis fósseis, que fragilizam
a camada de ozônio do Planeta. O
engenheiro se estarrece com as
belezas e a imponência dos leves e
delicados arranha-céus de cristal do
Mundo espiritual, e só consegue
edificar aqui na Terra um arremedo
sólido e bruto de ferro e concreto.
Não é sem motivo que os Espíritos
Superiores declaram que nossa
realidade física não passa de um
“papel carbono” incolor da realidade
espiritual...
Alguns Espíritos tentaram, debalde,

Rogério Coelho
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explicar-vos a felicidade da vida que
aguarda o homem depois da morte
do corpo e não pude. Será possível o
infinito àquele que tem os olhos
fechados à luz e que não pode sair
do estreito círculo que o encerra?
Para explicar-vos a eterna felicidade,
dir-vos-ei apenas: amai, pois só o
amor faculta a pressentí-la, e quem
diz amor diz ausência de egoísmo.”
Após uma semana de desencarnado,
declarou o Dr. Antoine Demeure,
médico de Kardec:
“A morte emprestara à minha alma
esse pesado sono a que se chama
letargia, porém, o meu pensamento
velava. Sacudi o torpor funesto da
perturbação conseqüente à morte,
levantei-me e de um salto fiz a
viagem. Como sou feliz! Não mais
velho nem enfermo. O corpo, esse,
era apenas um disfarce. Jovem e
belo, dessa beleza eternamente
juvenil dos Espíritos, cujos cabelos
não encanecem sob a ação do
tempo.
Ágil como o pássaro que cruza cé-
lere os hor izontes do vosso
céu nebuloso, admiro, contemplo,
bendigo, amo e curvo-me, átomo que
sou, ante a grandeza e sabedoria do
Criador, sintetizadas nas maravilhas
que me cercam. Feliz! Feliz na glória
Oh! quem poderá jamais traduzir a
esplêndida beleza da mansão dos
eleitos; os céus; os mundos; os sóis
e seu concurso na harmonia do
Universo? Pois bem, eu ensaiarei
fazê-lo ó meu mestre; vou estudar, e
virei trazer-nos o resultado dos meus
trabalhos de Espírito (...).”
Presumimos que o Dr. Demeure não
pôde, até hoje, cumprir tal promessa

por absoluta falta de recursos de
nossa linguagem grosseira e
inexpressiva, inadequada, portanto,
a fazer-nos compreender as belezas
e maravilhas do Universo.
Três dias após o seu decesso
corporal, a viúva Foulon, amiga de
Kardec e de Amélie Boudet,
testemunhou:
“(...) meu amigo, considero-me feliz
agora; estes míseros olhos que se
enfraqueceram a ponto de me não
deixarem mais que a recordação de
coloridos prismas de juventude, de
esplendor cintilante; estes olhos,
digo, abriram-se aqui para rever
horizontes esplêndidos em vagas
reproduções por alguns dos vos-
sos geniais artistas, mas cuja
exuberância majestática, severa e
conseguintemente grandiosa, tem o
cunho da mais completa realidade.
Mas, quanto trabalho pra reproduzir
uma obra-prima e digna da grandiosa
cena que se antolha ao Espírito
chegado às regiões da luz! Pincéis!
Pincéis e eu provarei ao mundo que
a arte espírita é o complemento da
arte pagã, da arte cristã que periclita,
cabendo somente ao Espiritismo a
glória de revivê-la com todo o
explendor sobre vosso mundo
deserdado. (...) Não encontro meios
de exprimir as sensações novas que
experimento. Esforço-me a todo o
transe para fugir à fascinação que
sobre o meu Ser exercem as
maravilhas por ele admiradas.
A única que posso fazer é adorar
e render graças a Deus nas suas
obras. Mas essa impressão se
desvanecerá e os Espíritos assegu-
ram-me que dentro em breve estarei
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acostumada a todas estas
magnificências, de modo a poder
tratar com lucidez espiritual de
todas as questões concernentes à
renovação da Terra. (...) Temos o
dom de ver os Espíritos mais
adiantados, de compreender-lhes a
missão, de saber que também nós
a tanto chegaremos; no Infinito
incomensurável, entrevemos as
regiões em que rútilo esplende o
fogo divino, a ponto de deslum-
brar-nos, mesmo através do véu
que as envolve. Mas, que digo?
Compreendeis as minhas palavras?
Acreditais ser esse fogo, a que me
refiro, comparável ao Sol, por
exemplo? Não, nunca. É uma coisa
indizível ao homem, uma vez que
as palavras só exprimem para
ele coisas físicas ou metafísicas
que conhece de memória ou
intuitivamente. Desde que o homem
não pode guardar na memória o
que absolutamente desconhece,
como insinuar-se-lhe a percep-
ção? Ficais porém ciente de que é
já uma grande ventura o pensar
na possibilidade de progredir
infinitamente.”
Ao descrever a felicidade que a
prece proporciona, Santo Agostinho
tenta, também, fazer um pequeno
esboço das maravilhas celestiais:
“(...) A prece é o orvalho divino que
aplaca o calor excessivo das
paixões. Filha primogênita da fé, ela
nos encaminha para a senda que
conduz a Deus. No recolhimento e
na solidão, estais com Deus. Para
vós, já não há mistérios; eles se
vos desvendam. Apóstolos do
pensamento, é para vós a vida.

Vossa alma se desprende da
matéria e rola por esses mundos
infinitos e etéreos, que os pobres
humanos desconhecem.
Avançai, avançai pelas veredas da
prece e ouvireis as vozes dos anjos.
Que harmonia! já não são o ruído
confuso e os sons estríbulos da
Terra; são as liras dos arcanjos; são
as vozes brandas e suaves dos
serafins, mais delicados do que as
brisas matinais, quando brincam na
folhagem dos vossos bosques. Por
entre que delícias não caminhareis!
A vossa linguagem não poderá
exprimir essa ventura , tão rápida
entra ela por todos os vossos
poros, tão vivo e refrigerante é o
manancial em que, orando, se bebe.
Dulçurosas vozes, inebriantes
perfumes, que a alma ouve e aspira,
quando se lança a essas esferas
desconhecidas e habitadas pela
prece!”
Caminhemos, pois, impertérritos
e confiantes, pois o futuro de
indescritíveis belezas e maravilhas
espirituais nos aguarda. E não
é para ser de outra maneira,
porquanto Jesus disse: “ Vou
preparar-vos lugar.” (João 14:2.) Já
que a nossa mãe-Terra, que foi tão
carinhosamente preparada por Ele
para alavancar nossa destinação
celeste, possui tantas belezas
naturais, e sendo ela apenas um
“papel carbono” incompleto das
belezas do Universo, dá para
imaginar como é esse “lugar” que ele
nos está preparando?

FONTE: Reformador, nº2115.
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TERCEIRO MILÊNIO
Certa ocasião, perguntaram ao
Chico Xavier se a chegada do
ano 2000 e a  entrada no Terceiro
Milênio representaria uma
grande mudança no rumo da
História,   se a Humanidade
entraria - como se costuma
propagar - numa Nova Era, onde
poderíamos viver mais
pacificamente, extirpando a
injustiça social, a violência, a
corrupção e a miséria da face da
Terra. Ouçam o que o Chico
respondeu:
“Quanto mais tivermos mais
escolas gratuitas para todos,
mais trabalho, mais justiça social,
estaremos, de fato, entrando na
Nova Era. O Terceiro Milênio, sem
dúvida, é promissor, mas, talvez,
os progressos, que estamos
esperando, só venham a acontecer
daqui a 500, 700 anos... Estaremos
dentro de uma marca do Terceiro
milênio, não é? Precisamos entender
que as coisas não vão se modificar
à força do calendário... Pelo andar
da carruagem - completou Chico -
ainda vamos ter que trabalhar
muito, saneando o nosso mundo
íntimo...” É interessante analisar
esta resposta do Chico, porque ela
se encaixa exatamente nos
princípios da Doutrina Espírita.
Nós, seres humanos, de uma
maneira geral, ainda não
aprendemos que nada se conquista
de graça, que tudo é construção,
trabalho e esforço e que a
Humanidade, do ponto de vista

moral, só se desenvolverá mesmo
quando cada pessoa começar a se
preocupar em mudar-se a si
mesma. Como queremos mudar o
panorama do mundo, se o homem
ainda é egoísta? Como
pretendemos estabelecer um
mundo de justiça, se ainda não
sabemos agir com justiça até
mesmo dentro de nossa própria
casa? Não se trata, portanto, de se
instituir uma ordem política ou
econômica, mas de mudar o
homem na sua intimidade. É isso
que a Humanidade ainda não
entendeu. Podemos, assim, elaborar
tecnicamente o mais perfeito
programa para estabelecermos a
ordem social no País, mas esse
plano só será, de fato, realizado, se
as pessoas estiverem preparadas
para executá-lo. E esse preparo
depende de nossos princípios
morais e do esforço de cada um em
colocá-los na prática de nossa vida
cotidiana. Além disso, precisamos
entender também que as
mudanças não ocorrem
repentinamente, que a vida
humana é muito cara para poder
apreciá-las de verdade. O que são
40,60,80 ou 100 anos na História
da Humanidade? Quase nada. Se
tivéssemos apenas uma vida
sobre a Terra, o que poderíamos
apreciar nesse sentido? As
mudanças profundas no caminhar
da Humanidade vão ocorrer através
dos séculos e dos milênios, de
modo que não vamos colocar a
nossa casa em ordem, antes de
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compreendermos que a mudança
do mundo começa pela mudança
de nós mesmos, na vivência e na
convivência do dia-a-dia. Não foi
outra a preocupação de Jesus: ele
acreditou que o homem poderia
mudar, que o homem poderia amar
e que só o amor transformaria o
mundo. Não foi outro, também, o
ideal de Buda, de Sócrates, de
Francisco de Assis, de Gandhi, de
Chico Xavier, de Madre Tereza de
Calcutá e de tantos outros
Espíritos que aqui reencarnaram.
A esse respeito, Chico Xavier
conclui com uma mensagem de
otimismo: “Com certeza, a Terra
ainda vai demorar muito a
apresentar as melhoras  que
esperamos... O progresso espiritual
das massas depende do progresso
espiritual dos indivíduos, que, sem
dúvida, acontece com certa
lentidão. Todavia, não podemos
negar que, de Jesus para cá, em
termos espirituais, as coi-sas
deram um salto muito grande. Dois
mil anos não é tanto tempo assim...
Aos poucos, a noção       de
fraternidade vai ganhando
terreno... Hoje, as religiões já
estão preocupadas com a vivên-
cia do amor - antes era somente
a adoração ritualística... cada al-
ma que se sensibiliza, entregan
do-se ao Evangelho, passa a ser
um ponto de influenciação espiri
tual para muitas outras. O futuro
é promissor. Não podemos querer
que tudo se modifique - como
alguns amigos que ensinaram a
dizer - a toque de caixa...”

VÍTIMA DE ASSASSINATO
Quando uma família perde um
ente querido, vítima de um
assassinato, como vem aconte-
cendo muito ultimamente, ela
sofre só em pensar como seu
ente querido sofreu e até mesmo
como pode estar sofrendo por
causa da violência de que foi
vítima. Gostaria de saber como o
Espírito vê essa situação, o que
ele sente do lado de lá, sabendo
que alguém o matou. (Claudinei
Dias Ferreira - Júlio Mesquita -
SP)
De fato, as circunstâncias da mor-
te influem na desencarnação
e nas condições espirituais do
desencarnado. Nem poderia ser
diferente: uma morte natural é uma
coisa, uma morte traumática e
violenta é outra. Cada tipo de
morte, no entanto, está ligado ao
passado do Espírito, aos problemas
que ele vem trazendo de suas
experiências passadas, da última
e das outras. Contudo, não
devemos esquecer que o fator que
mais pesa na passagem para o
mundo espiritual é, sem dúvida,
as condições espirituais do
indivíduo, a sua estrutura psíquica
e, principalmente, os seus dotes
morais. Assim, podem haver mortes
naturais que são verdadeiras
torturas para o Espírito, quando ele
não aceita e se revolta porque
precisa deixar seu corpo, seus
bens, sua família; e, no entanto, há
mortes violentas que, para alguns
Espíritos, pode até mesmo
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significar libertação, principalmente
se ela o ajudar a se liberar  das
culpas que o vinham incomo-
dando. De qualquer forma, a mor-
te, na grande maioria das vezes,
se constitui numa experiência
traumática e difícil. Claúdio Gianelli,
um jovem advogado, foi morto por
assaltantes, logo após sair de
um banco em 16 novembro de
1992. Seus irmãos Odília e Gil-
berto procurarem Chico Xavier em
Uberaba, e tiveram a felicidade de
receber uma carta do Claúdio, que
relatou como foi sua passa-
gem para o plano espiritual, quan-
do ainda estava sendo socorrido
no Hospital de São Caetano do
Sul. No relato, vamos perceber
que Claúdio permaneceu o tempo
todo consciente - isto é, sabendo
o que estava acontecendo. Mas,
certamente, porque reunia
méri tos espirituais, logo foi cer-
cado de cuidados por amigos
desencarnados, que vieram dar-lhe
segurança e conforto para que sua
passagem fosse a menos
traumática possível. É ele próprio
quem relata: “Quando me vi
cercado por médicos e enfermeiros,
um homem chegou de leve, até
onde me achava estirado  se
aproximou de meus ouvidos,
dizendo-me: “Filho, não tenha
medo” Jesus não nos abandona.
Não se aflija com a agressão de
que foi vítima. Descanse o seu
pensamento, que a dor
esfacela e pense na Bondade de
Deus! Entregue sua esposa e
filhos à Misericórdia Divina e

repouse...”Quem me falava assim
- explica Claúdio - era meu pai, que
se identificou para mim. Ao ouvir
aquelas palavras, as lágrimas
me brotaram nos olhos e procurei
a tranquilidade na oração. Então,
senti que, enquanto as pessoas
do hospital se preocupavam
com meu corpo ensangüentado
pelo tiro, meu pai ali estava
comigo, auxiliando-me a confiar
em Deus. Uma bênção de paz me
desceu    ao coração e entreguei-
me aos seus braços, notando que
ele estava acompanhado de
amigos. Retiraram-me do corpo
devagarinho. Senti como se
tivesse voltado a ser criança. Meu
pai me colocou de pé e abraçou-
me como se eu estivesse na
primeira infância e tanta paz senti
com aquele abraço que cai num
sono calmante, naquele momento
inesquecível. Em seguida, senti
que me tiraram do hospital e me
levaram para uma clínica numa
paisagem que não era mais a
Terra. Ali, meu pai me informou
como se deu o fato, asserenando-
me para que eu não alimentasse
ódio no coração. Este caso mostra
que, mesmo uma morte brutal,
pode ter seus efeitos anulados ou
atenuados para o Espírito, quando
ele reune méritos. Todavia, se a
vítima é um Espírito revoltado e
infeliz que, tão logo reúna
condições, volta-se contra seus
agressores numa perseguição
obsessiva que pode varar
encarnações.
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Para o espírito encarnado, a
adolescência simboliza o
momento de auto-afirmação,
quando ele inicia sua busca
pela identidade e por seu
espaço. Para os pais, traduz-se
em renúncia e entendimento.

Depois de atravessar o período da
infância e pré-adolescência, a
criança entra em nova fase, a
adolescência, período muitas
vezes aguardado ansiosamente,
uma vez que estímulos, os mais
diversos possíveis, incentivam a
entrada, cada vez mais precoce, à
puberdade. E é na família, através
dos valores morais, culturais,
religiosos, sexuais etc., que a
criança encontrará reforço ou
não para seus anseios de
ingressar, antecipadamente, na
adolescência.
Nem sempre a puberdade está
em sintonia com os sinais da
adolescência. Muitos púberes,
nessa fase de transição, têm um
desenvolvimento corporal, porém
ainda brincam como se fossem
crianças. Outros se comportam
como se tivessem idade mais
avançada.
Mas, se por um lado as crianças
são incentivadas a acelerar a
puberdade, a adolescência hoje
termina cada vez mais tarde,
em função das dependências
facilmente criadas no mundo
atual. Ganha-se autonomia em

alguns aspectos, mas depende-
se cada vez mais dos pais para
se viver.
E os pais, como ficam frente
aos diferentes movimentos dos
filhos?
O pai, muitas vezes, fica sem
saber lidar com estes jovens,
principalmente aquele que não
desfrutou de uma adolescência
assumida com liberdade e
responsabilidade. Necessita de
receitas prontas e pede para que
a escola ou o pediatra as forneça.
Quando não, acusa a mãe de não
ter dado a educação adequada.
Muitas vezes, acha que ela mima
demais o filho.
Muitas mães também revelam
falta de maturidade para lidar
com os filhos. Pelo aspecto
psicológico, as mães que, na
infância, tiveram experiências
com brincadeiras de boneca, de
mamãe e filhinha, que vivenciaram
adequadamente a adolescência e
foram valorizadas pelos pais, via
de regra, têm mais tato para lidar
com os filhos adolescentes. Isto
também ocorre com o pai.
Outro aspecto a ser considerado,
em relação ao comportamento
do jovem na adolescência, é
a especificidade de cada filho,
espíritos com individualidades,
características e gostos diferentes.
Esta fase de transição exige
atenção e vigilância dos pais,
para que o filho não se perca

ADOLESCÊNCIA: MOMENTOS CONTURBADOS
Suely Abujadi
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nos caminhos que escolher,
ou que lhe serão colocados
como os melhores para si. Muitos
deles são abandonados ou
negligenciados, não recebendo
a devida atenção dos adultos
que os cercam. Isso acontece
por vários motivos. Muitos pais
apresentam resistência em
aceitar o crescimento tanto
físico como psicológico do filho.
Preferem negar que a cria já
não é mais a mesma, que de-
seja participar do mundo dos
adultos, do consumismo e dos
prazeres.
Essa transformação leva a
conflitos psicológicos, pois os
“criadores” têm dificuldade em
suportar o afastamento de seu
filhote que, ao chegar na
adolescência, ou mesmo em fase
anterior, deseja o seu próprio
espaço, sem ser invadido pe-
los pais. Quer ser aceito e
considerado pelo grupo, o que
muitas vezes é conseguido pela
maneira de se vestir, de cortar o
cabelo, etc.
Esta fase de auto-afirmação do
jovem impõe aos pais uma
situação de renúncia e perda
gradual da posição de líder. De
heróis, passam muitas vezes a
ser alvo de críticas, num
mecanismo muito utilizado pelo
jovem para evidenciar sua
diferenciação com os pais.
Em 470 a.c., Sócrates já dizia

que “os jovens rebelam-se
contra a autoridade e não
respeitam os mais velhos.
Contradizem seus pais, cruzam
as pernas e tiranizam mestres”.
E por mais que esta fase seja
natura e no desenvolvimento do
Ser, ela nem sempre acontece
de forma tranqüila. Cada   pai e
mãe, ainda que inconscien-
temente, cobra do filho um
desempenho que evidencie
sucesso. Projetam, sobre ele,
suas expectativas, e este nem
sempre consegue suprí-las. Este
é o motivo pelo qual muitos
jovens se vêem sem pers-
pectivas, frente às exigências
da família, da escola e da
sociedade. Muitos abandonam,
precocemente, a busca de
encontrar o que gostam e o
esforço para desempenhar bem
as suas tarefas e conquistas.
Temos aqui um exemplo: Antonio
é um garoto de 18 anos, que não
estuda e passa horas a fio no
computador. É um expert em
vários jogos de luta e coleciona
prêmios das competições de que
participa. Desde os 2 anos,
quando o pai foi embora, Antonio
mora com a mãe. É um jovem
que faz supletivo, mas não tem
nenhum interesse pelos estudos.
Embora ficasse com o pai nos
fins de semana, seu convívio
com este é, de certa forma,
prejudicado.
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Apesar de o pai ter tido o hábi-
to de brincar com o filho,
na infância, ao vê-lo adentrar
na adolescência, começou a
apresentar dificuldades para
entendê-lo e a cobrar mais
dedicação aos estudos, interesse
pelo trabalho, como ele o fizera
quando tinha 14 anos, já que
desde pequeno fora obrigado a
ajudar em casa. A mãe de
Antonio o leva para morar com
o pai, uma vez que não tem
mais ascendência sobre ele. Mas
a forma com que o pai lida com
Antonio não mobiliza soluções
saudáveis, o que faz com que
seja necessário o auxílio da
psicoterapia.
Essa relação conturbada na
adolescência pode ser amenizada
quando os pais constroem, desde
a infância, uma relação apoiada
na autoridade, na coerência, na
firmeza e justiça, baseada em
valores cristãos.
Dessa forma, por não existir uma
receita pronta, observando as
necessidades e as dificuldades
de cada filho, é possível se
construir e reconstruir as regras
do convívio, que devem ser
claras para se ter uma vivência

saudável.
No livro O CONSOLADOR,
Emmanuel explica que os pais
têm o dever de auxiliar a criança
desde os primeiros passos, tanto
nas noções evangélicas, como
na colocação de limites fugin-
do do abismo da liberdade,
educando-lhe o comportamento
e as posições mentais de
rebeldia, propiciando-lhe uma
base segura, para chegar à
adolescência com consciência
para fazer escolhas saudáveis.
Nessa busca, não cabem a
competição, a agressão, a
manipulação e o controle.
Para Emmanuel, “não há idade
para o serviço de iluminação”.
O desenvolvimento do raciocí-
n io  no filho é importante, mas
a iluminação se dará pela
reeducação do sentimento. Pais
afetuosos e atentos percebem
precocemente as tendências do
filho e preocupam-se com a sua
formação espiritual. Através do
diálogo constante, na intimidade
da relação, colocam os limites de
forma amorosa e clara, sem
abusos e invasões.

Fonte: CORREIO FRATERNO DO ABC, nº404

Agora você pode pesquisar números anteriores 
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