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Em O LIVRO DOS ESPÍRITOS, Questão 1018.

Jamais o reino do bem poderá ter lugar
sobre a Terra?

- O Bem reinará sobre a Terra quando, entre os
Espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre
os maus. Então farão nela reinar o amor e a justiça
que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo
progresso moral e pela prática das leis de Deus que
o homem atrairá sobre a Terra os bons Espíritos e
dela afastará os maus. Mas os maus não a deixarão
senão quando dela forem banidos o orgulho e o
egoísmo.
A transformação da Humanidade foi predita e atingis
esse momento, que apressam todos os homens que
ajudam o progresso. Ela se cumprirá pela encar-
nação de Espíritos melhores que constituirão sobre a
Terra uma nova geração. Então, os Espíritos dos
maus, que a morte ceifa cada dia, e todos aqueles
que tentem atrasar a marcha das coisas dela serão
excluídos, porque serão deslocados do convívio com
os homens de bem, dos quais pertubavam a feli-
cidade. Eles irão para mundos novos, menos
avançados, cumprir missões penosas, onde poderão
trabalhar para seu próprio adiantamento ao mesmo
tempo que trabalharão para o adiantamento de seus
irmãos ainda mais atrasados. Não vedes nessa
exclusão da Terra transformada a sublime figura do
Paraíso perdido, e no homem chegado sobre a  Terra
em semelhantes condições e trazendo em si o germe
de suas paixões e os traçoes de sua inferioridade
primitiva, a figura não menos sublime do pecado
original? O pecado original, considerado sob esse
ponto de vista, prende-se à natureza ainda imperfeita
do homem que não é responsável senão por si
mesmo e suas faltas, e não das de seus pais. Todos
vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai por-
tanto, com zelo e coragem na grande obra da re-
generação, porque colhereis centuplicado o grão que
houverdes semeado. Infelizes aqueles que fecham
os olhos à luz, porque se preparam para longos
séculos de trevas e de decepções. Infelizes dos que
colocam todas as suas alegrias nos bens deste
mundo, porfque sofrerão mais privações do que tive-
ram de prazeres. Infelizes, sobretudo, os egoístas,
porque não encontrarão ninguém para os ajudar a
carregar o fardo de suas misérias.(São Luiz)
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“Seja qual for a dificuldade, conserve a
calma, trabalhando, porque, em todo
problema, a serenidade é o teto da al-
ma pedindo o serviço por solução”

André Luiz
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“Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.”

-Jesus. (Marcos,8:34.)

Ninguém se queixe inutilmente.

A dor é processo.

A perfeição é fim.

Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm, cada

qual, a sua cruz.

Esse almeja, aquêle deve.

E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço.

Ninguém conquista algo, sem esforçar-se de algum modo; e

ninguém resgata êsse ou aquêle débito, sem sofrimento.

Enquanto a criatura não adquire consciência da própria res-

ponsabilidade, movimenta-se no mundo à feição de semi-racional,

amontoando problemas sôbre a própria cabeça.

Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo

mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento.

Encarnados e desencarnados, jungidos à Terra, vinculam-se

todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate.

No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social,

o parente infeliz...

No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a

expiação da culpa, o débito não pago...

Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso

anseio de ressurreição e vitória.

Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso

olvidar o egoísmo enquistante e tomar nossa cruz.

Emmanuel
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(Psicografado Francisco Cândido Xavier)
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Na questão 780 de O LIVRO DOS
ESPÍRITOS, os próprios alertam que o
conhecimento intelectual antecede o
moral. É preciso desenvolver certo
discernimento, adquirir uma acuidade
mental, exercitar a alma na reflexão , no
raciocínio lógico, ampliar permanente-
mente a reunião de novas idéias e
aprimorar a associação das mesmas, ao
mesmo tempo em que se aplique técni-
cas de armazenamento na memória
cerebral para que estejam a serviço
quando delas se fizer necessário. Isto,
no plano individual, talvez nem sempre
seja percebido e até, muitas vezes, as
experiências parecem desmentir a
teoria. No terreno coletivo também.
Acontece que o progresso moral, além
de vir depois, freqüentemente vem
muito tempo depois. Analisar o porquê
disso não é o nosso objetivo de
momento.
O que desejamos passar aos nossos
leitores são alguns exemplos de as-
suntos de ordem material que possuem
estreita relação com o Espiritismo e sua
prática diária. Não vamos nem falar aqui
sobre normas de conduta e exem-
plificação no seio familiar, no trabalho,
no clube social, na rua etc.
Fiquemos apenas com algumas das
atividades inerentes à própria Casa
Espírita. O que estamos propondo não
constitui nenhuma descabida elitização
do movimento espírita, a despeito do
que as pesquisas e o próprio IBGE,
quando do Censo 2000, detectou que os
espíritas são o segmento religioso que
possui o mais elevado nível de es-
colaridade no Brasil. É porque ele lê
acima da média e, eis, o ponto, a nosso
ver, ainda lê muito pouco.
Antes de seguirmos em frente, po-
rém, e para ficar bem claro, uma
pessoa de pouca instrução e até
analfabeta pode ser muito útil e até
insubstituível em certas tarefas. Mas

para outras, certos conhecimentos
tornam-se imprescindíveis e quanto
maiores, melhores as qualificações do
serviço: médiuns escritores (de cujas
reminiscências da atual vida e passadas
o espírito comunicante dá forma à
mensagem, “vestindo a idéia” conforme
O LIVRO DOS MÉDIUNS), expositores,
coordenadores de grupos de estudo,
doutrinadores ou esclarecedores e
divulgadores, dirigentes administrativos,
pesquisadores da área científica da
doutrina e assim por diante.
O espírita precisa e mantém, mesmo
que não queira, uma interação com o
mundo material, porque no momento
está no papel de homem, reencarnado,
portanto, e vivendo aqui e agora, em
contínuo processo de ação e reação
mútua com o mundo, a natureza e os
outros homens. Como o Espiritismo,
segundo Kardec, “toca todos os
ramos de conhecimento”, o espírita
precisa conhecer e entender o melhor
possível o mundo em que vive.
Vejamos, pois alguns exemplos de
ciências, além da filosofia e das artes,
em que isto fica patente.
HISTÓRIA: Particularmente a História
Antiga do Egito, Roma, Índia, Grécia e
Israel vincula-se à evolução do pensa-
mento religioso da Humanidade, à tese
dos Exilados de Capela, examina os
fatos bíblicos e da vida de Jesus.
Analisa os costumes bárbaros e o
progresso geral dos homens; as guerras
e as grandes invenções comparadas no
mundo de hoje; As Cruzadas e a Inqui-
sição, a vida e martírio de John Huss
(uma das reencarnações de Kardec) e
outros como Galileu, Copérnico, Joana
D’Arc, Buda, Confúcio, o xamanismo na
civilização maia; o contexto histórico
francês e mundial de Kardec e de sua
obra de Codificação com o Iluminismo, o
Positivismo, Marx e a Revolução Fran-
cesa e a Industrial.
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GEOGRAFIA - a diversidade de povos
no mundo permite entender, aceitar e
respeitar as diferenças étnicas, reli-
giosas, raciais e culturais, os problemas
alheios, suas vivências, a nossa família
humana.
BIOLOGIA - nossos irmãos menores no
dizer do mentor Emmanuel e sua evolu-
ção está em obras como “EVOLUÇÃO
EM DOIS MUNDOS”, de André Luiz e
“EVOLUÇÃO ANÍMICA”, de Gabriel
Dellane; as semelhanças e diferenças
entre os humanos e os primatas; a
escassez de alimentos, os trans-
gênicos, o instinto, princípio da in-
teligência, clonagem animal, espécies
em estinção.
ECONOMIA - Para compreender as
desigualdades da riqueza, conforme O
EVANGELHO SEGUNDO O ESPI-
RITISMO, o fenômeno da globalização,
o desemprego, inflação, leis de mer-
cado, tudo para análises sobre as leis
humanas e a pobreza versus Justiça
Divina e promoção social, Lei de Causa
e Efeito, situação do Brasil “coração do
mundo, pátria do Evangelho”.
GEOLOGIA - As catástrofes naturais,
suas causas, probalidades, freqüência
e a lei de causa e efeito e as expiações
coletivas, espíritos agentes da natu-
reza, o futuro da Terra mundo regene-
rador ou a destruição?
POLÍTICA - conceitos básicos sobre
regimes de governo, a democracia, as
ditaduras, as teocracias, as guerras, a
fome e as doenças endêmicas no
mundo, a cidadania e o papel social dos
espíritas, inclusive partidária, a ONU e
outros organismos, as ONGs.
ECOLOGIA - O planeta como uma das
moradas do Pai. Campanhas e par-
cerias, consegüências materiais decor-
rentes dos abusos de leis morais contra
a vida e destruição.
DIREITO - pena de morte (leis a respeito
em outros países), aborto (idem),

eutanásia, o direito de propriedade (e
ação, por exemplo, dos sem-terra), os
direitos da mulher e dos adolescentes (a
discussão da diminuição da maioridade
penal), igualdade e cidadania (casamen-
to entre homossexuais e adoção de
filhos), a bioética, as leis morais (todo o
Livro Terceiro de O LIVRO DOS
ESPÍRITOS).
FÍSICA - O magnetismo, campos de
força, energia vital e o Fluido ou Energia
Cósmica Universal, antimatéria e a
“matéria psi” e o Modelo Organizador
Biológico de Hernani Guimarães An-
drade e Carlos Tinoco, a lei de gra-
vidade X levitação, comprovação cien-
tífica da existência de Deus e a estru-
turação do Universo, a Óptica e a
vidência.
ASTRONOMIA - a pluralidade dos
mundos habitados, distâncias plane-
tárias, a medida ano-luz, números de
galáxias e sistemas planetários, com-
paração do conhecimento científico
atual e os contidos em A GÊNESE.
QUÍMICA - série estequeogenética de
André Luiz, a cicatrização instantânea
das cirurgias espirituais, as pro-
priedades curativas da água mag-
netizada e do passe, os neurotrans-
missores cerebrais e os reflexos no
humor (depressão), na mediunidade e
nos distúrbios mentais diversos rela-
cionados à obsessão, elementos cons-
tituintes da matéria orgânica como su-
porte de vida biológica em outros
mundos.
MEDICINA - princípios de anatomia e
fisiologia circulatória, respiratória e
reprodutiva e as repercussões na saúde
em geral; as curas, a fluidoterapia e as
terapias complementares, as implica-
ções do aborto, clonagem, células-tron-
co embrionárias, vida vegetativa e o co-
ma (o perispírito, o desligamento dos
aparelhos), os hormônios, principal-
mente a epífase e seu papel na mediu-
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nidade, reprodução assistida, o que a-
contece na morte.
PSIQUIATRIA - as obsessões, regres-
sões de memória e terapias de vidas
passadas, componentes mento - espi-
rituais nos crimes hediondos e o
apenamento máximo, enfermidades he-
reditárias e congênitas e as expia-
ções/provações.
PSICOLOGIA - para o esclarecimento
de desencarnados nas reuniões mediú-
nicas, no atendimento fraterno, na
educação espírita infanto-juvenil, nas
relações interpessoais no Centro Es-
pírita, o sono e os sonhos, as idéias
inatas, a educação geral, o animismo.
SOCIOLOGIA - justiça social,
progresso, meios de comunicação de
massa, o marketing religioso, a divu-
lgação do Espiritismo, a emancipação
da mulher, a liberalização dos cos-
tumes, pesquisas na área do com-
portamento (sexual, familiar, profis-
sional, do lazer), a educação formal, a
ditadura da beleza.
FISIOLOGIA - toda a especulação dos
grandes pensadores sobre os magnos
problemas da Humanidade, Deus e o
Cosmo material, a moral, as virtudes e
os vícios, a organização humana em
Estados, a liberdade, a política e a
religião.
PEDAGOGIA - a arte de formar carac-
teres e não apenas homens instruídos,
como definiu Kardec, a educação in-
tegral: física, intelectual, moral, social,
ecológica, religiosa.
ARTES - a harmonia e a beleza, a
música, o teatro, a pintura e a poesia,
escultura, a estética de modo geral,
todas podendo servir de veículo à men-
sagem do Bem (leia-se Léon Denis
sobre a importância delas no desen-
volvimento espiritual).
ATUALIDADES - econômicas, sociais,
políticas, religiosas, esportivas, cien-
tíficas, artísticas como exemplos de

fatos diários a serem inseridos nas
próprias experiências pessoais e
coletivas.
Enfim, um manancial imenso, ines-
gotável e que, naturalmente, ninguém
tem condições de dominar comple-
tamente. O volume de informações que
nos chega diariamente pela televisão,
pelo rádio, jornais, internet, etc in-
viabiliza qualquer desejo de se saber
tudo, mas, se nos esforçamos para a-
companhar o mundo e buscar uma
atualização constante com atenção ao
que sucede a nossa volta, podemos,
sim, nos colocarmos em condições de
construirmos pontes reais entre o
conhecimento leigo e o espírita. Esta é,
segundo, entendemos, a fórmula mais
eficiente de demonstrarmos o quanto a
Doutrina Espírita é progressiva, liber-
tadora e promotora da felicidade.
Oferecerá suas explicações para os
fenômenos de toda ordem, sem a
presunção de ser a única, porém, por
estar lastreada na razão e na lógica,
bem como numa mensagem de consolo
e esperança futura, poderá catalisar
cada vez mais a boa vontade de
pessoas comuns e laboradoes de todas
as áreas, angariando simpatia e atenção
à sua prática e propagação.
Vamos estudar de tudo e sempre. Nada
de nos bitolarmos somente com as
obras espíritas e nos ausentando do
mundo, por mais que aquelas sejam
necessárias e respeitáveis. Temos que
procurar constituir uma bagagem
intelectual sólida e culturalmente diver-
sificada. Sem isso, diante dos outros,
seremos quase como alienígenas, in-
capazes de sustentar os princípios e te-
ses aprendidos na nossa literatura por
estarem desconectados da realidade
que nos cerca.

Fonte: Informativo ADE-PR, nº51
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O que você diria ao jovem espírita
a respeito da conturbada situação
atual do Brasil nos aspectos
social, político e econômico? Seria
lícito participar de atividades po-
líticas e mesmo partidárias ou ma-
nifestações trabalhistas, de sindi-
catos, greves, etc.?
Divaldo: - O espírita é um cidadão e
não um alienado. E, como cidadão,
cooperará nas atividades que engran-
deçam o mundo. Na política deve
atuar ativamente. É inútil e pernicioso
nos queixarmos, se somos omissos.
Não devemos, contudo introduzir a
politicagem do mundo na Casa
Espírita. O jovem deve demonstrar
nas atividades públicas a conduta
espírita, assumir os deveres do
mundo sem se tornar mundano, ser
cristão na liça movimentada das
realizações sociais. O espírita deve
participar dos sindicatos, que pas-
saram a ter pecha de focos de re-
beldia. Por que não fazer um sin-
dicato de ação enobrecida, pacífica e
pacificadora? Por que deixar apenas
os violentos protestarem, e não os
pacíficos? É necessário violentar-se
para não ser violento. Quem pode se
esquecer da violência de Gandhi?
Através da resistência passiva, do-
brou o império Britânico e libertou a
Índia.
Precisamos participar de todos os
movimentos sadios. O espírita não é
estudante, pai de família,industrial,
uma pessoa comum com respon-
sabilidades sociais Com a doutrina,
comandará muito melhor os seus
impulsos e saberá dirigir suas forças
para o Bem prosperar na Terra. E,
como prevê “O LIVRO DOS
ESPÍRITOS”, nos comentários da

ENCONTRO CCOM DDIVALDO FFRANCO 
VIII- PROBLEMAS SOCIAIS, POLÍTICA, ETC. (1ª PARTE)

questão 1019, é necessário que o
Reino de Deus se estabeleça na
Terra, que o paraíso perdido, so-
nhado por Milton, venha colocar as
suas balizas no mundo, gerando a
era da paz. O espírita deve com-
portar-se como produto destas
conquistas e não com procedimentos
dicotômicos: no Centro e na rua. Se
for necessário fazer um piquete, ele o
faz pela resistância passiva. Agre-
dido, mas não agredindo; até
apanhando, mas não batendo, por-
que os Direitos Humanos devem ser
respeitados, consolidados, e somente
através da reação pela não-violência
estabeleceremos o primado da paz
na Terra.
Hoje, a situação do Brasil, em grande
parte, é fruto da nossa inoperância,
negligência e omissão. Até alguns
anos, no regime de exceção, po-
díamos escusar-nos, dizendo: - Eu
não pude participar, foi-me imposto
um governo autoritário.
Mas, de algum tempo para cá,
embora os remanescentes dele, ele-
gemos os que aí estão. Somos
responsáveis. Assumamos a culpa.
Não fiquemos acusando o governo,
seja esse ou aquele. Acusemo-nos.
Eles não se elegeram por si próprios.
Estamos a pagar pela leviandade de
escolhermos indivíduos para atender
os nossos caprichos e interesses, e
não os do País. Como é natural, eles
também erram, são caprichosos, mas
isso não significa que os consi-
deremos maus. Eles, apenas, estão
lutando mais pelos seus interesses e
menos pelos de um povo exaurido e
cansado. Como teremos eleições
próximas, que a dor nos sirva de lição
e, ao invés de elegermos demagogos
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tradicionais, enriquecidos com o suor
e o sacrifício do povo, votemos em
homens nobres e dignos e nos
candidatemos também, mas, para a
defesa de ideais de dignificação
humana. Permitam-me um adendo.
Os protestantes fizeram uma imensa
plataforma de representantes para
lutarem contra o aborto, a pena de
morte, o excesso à luz da Bíblia. A
propósito, estes irmãos entronizaram
a Bíblia nas tribunas do Congresso e
das Assembléias Legislativas para
aqueles que quiserem lê-la. Quanto a
nós, não temos uma voz sequer, nas
altas Câmaras, que se saiba, para
lutar por estes ideais de eno-
brecimento e amor à vida, contra a
pena de morte, o aborto, a eutanásia
e tantos outros valores rebaixados
pela ética enlouquecida. Na próxima
oportunidade, despertemos. Mas,
não vamos tornar o Espiritismo um
partido político nem a Casa Espírita
um comitê eleitoral. Portanto, é lícito
participar, mas assumamos. igual-
mente, na vida pública, a conduta
espírita para dignificarmos a política -
a ciência e a arte de bem governar,
como dizia Platão.

Divaldo, qual o seu pensamento
sobre a crise brasileira? Qual o
papel do Espiritismo na solução
dessa crise? E o jovem? o que
fazer?
Divaldo: - O homem está em crise
interior; e, por conseqüência, onde se
encontra a crise generaliza-se.
Ponha-se uma pessoa nervosa em
qualquer lugar e ela desequilibra a
harmonia do conjunto. Coloque-se
um indivíduo realizado em qualquer
parte e ele será uma ilha de equilíbrio

no turbilhão de todas as agres-
sividades. Naturalmente, porque num
contexto histórico de desarmonia, de
desequilíbrio, no Brasil, como em
outras nações do Terceiro Mundo,
não estamos indenes dessa onda
imensa de destruição e de anarquia
que precede a grande transformação,
que já se está operando na
Humanidade. A crise que estamos
vivendo é resultado de outras grandes
e pequenas do passado, que for-
maram uma avalanche que se
avolumou nestes últimos anos,
quando o Brasil procurou o retorno ao
estado democrático, liberando-se das
injunções autoritárias do passado.
Afirmava Anatole France que toda vez
que se opera a demolição de alguma
coisa, os abusos que se realizam
contra aquele estado de anarquia
chegam ao cerne da questão, ge-
rando tantos danos quantos aqueles
que se combatiam. Anatole France
tem uma imagem religiosa que nos
parece muito oportuna. Diz ele que o
Cristianismo foi uma medicação
colocada no câncer do politeísmo, o
mercurocromo salvador; mas, colo-
cou-se tanto mercurucromo no can-
cro, que os efeitos da terapia são
piores do que a própria doença. Isto é,
o método curativo gerou tantos danos
quantos aqueles produzidos pela
enfermidade a que se referia...
Certamente, o movimento militar que
foi chamado Revolução de 1964
gerou crises, como efeito da crise
inicial que, por sua vez, foi produzida
no sistema democrático quando os
líderes resolveram renunciar às suas
responsabilidades, atirando o país na
desordem. É natural, pois, estejamos
colhendo esses efeitos,e que os
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homem sábio planta almas e tem
homens para toda a eternidade.”
Então, a tarefa dos jovens é traçar
diretrizes para o futuro, e, ao lado
desses dois valores referidos - o
trabalho e o voto eleitoral - manter a
preocupação da consciência do
dever pelo seu bom uso. País feliz é
o de homens livres, e a verdadeira
liberdade não é somente a política,
mas a da consciência. Sócrates
afirmava dentro do cárcere: “Onde
quer que eu vá, aí irá o meu
pensamento. Onde vá meu pen-
samento, aí estou eu.”Aprisionado
está o homem que tem vícios,
porque onde ele esteja, os vícios o
agrilhoam às suas paixões. Na
Penitenciária de Piraquara, no
Paraná, no setor feminino, tive oca-
sião de proferir uma conferência.
Levado à sala onde estavam as
encarceradas expungindo os seus
delitos, vendo-lhes o rosto contraído,
o ódio contra mim,porque ali es-
tavam compulsoriamente, veio-me a
idéia de, ao invés de uma palestra,
quebrar aquela reação e tornar-me
uma pessoa agradável a elas,
durante aqueles cinqüenta minutos
de convívio que iríamos ter. Meditei
demoradamente e perguntei-lhes: -
Quem me diria qual é a coisa mais
importante da vida? Uma ‘valen-
tona’ levantou-se e disse: - A coisa
mais importante da vida é o di-
nheiro, porque compra a cons-
ciência dos juízes corrompidos.
Eu redargüi: - Não concordo. Ela
quis discutir, e eu lhe argumentei: -
Eu estou perguntando. Tenho o
direito de não aceitar a sua
resposta. Qual a coisa mais
importante do mundo? - voltei a

jovens, que são os construtores do
futuro, padeçam inevitavelmente as
consegüências da inadvertência dos
adultos irresponsáveis, cabendo a
esse jovens produzir causas novas,
que não lhes tragam danos na idade
adulta. A geração de 1964 hoje está
na maturidade e na velhice. Sirva
para a geração atual a experiência,
para criar, consolidar e produzir
valores que dentro de alguns anos
sejam compensadores, em favor da
sociedade ditosa de mais tarde.
Alguns dos meios para esse de-
siderato são o trabalho honesto, mais
ação e menos greve com anarquia.
Ao lado do trabalho, a consciência
política, a ‘arma’ do voto, elegendo
homens dignos, e se não os houver
como candidatos, aqueles que sejam
menos corrompidos. Agir assim pelo
país e não pela ganância de ter um
emprego, de ganhar um par de
calçados ou como ocorre no Nor-
deste, ganhar uma dentadura... Pen-
sar em termos de amanhã e não de
agora, porque o agora passa e o
amanhã chegará. Quem hoje apenas
usufrui, amanhã terá carência, mas
aquele que se organiza, sobreviverá.
Rui Barbosa cunhou um pensamento
muito interessante, que está em
Confucius, mais de dois mil e
quinhentos anos antes dele. Disse
Rui Barbosa: “O homem imediatista
planta a couve, porque a come
hoje; o homem sábio planta o car-
valho, porque se albergará à sua
sombra amanhã.” Confucius, po-
rém, havia dito algo semelhante e
mais completo: “O homem ime-
diatista planta a couve para hoje; o
homem que pensa, planta o
carvalho para manhã; mas, o
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interrogar. Alguém gritou: - A
liberdade! Contradisse: - Não
estou de acordo. Outra respon-
deu: A coisa mais importante do
mundo é o sexo. Contrapus: -
Também não concordou. Então,
foram dando opiniões e eu
‘torcendo’ para que alguém
dissesse o que eu queria, é obvio.
Havia uma pequenininha, que me
olhava muito . Eu comecei a proje-
tar-lhe o pensamento. Ela levantou-
se e me falou: - A coisa mais im-
portante do mundo é a paz de
consciência. Eu concordei. -Exa-
tamente.
Demonstrei-lhes que, se o dinheiro
fosse importante, os milionários
seriam pessoas felizes; no entanto,
às vezes são toxicômanos, viciados
em outras áreas, esquizetóides,
etc. Se a liberdade fosse impor-
tante, antes de assassinar alguém,
se pensaria que a liberdade era
mais valiosa do que o ódio. Se a
pessoa optou pelo cárcere, é que
liberdade não lhe valia nada... Mas,
a paz é de relevante importância,
porque onde quer que o indivíduo
se encontre, aí estará sua cons-
ciência. No entanto, a paz só é
possível, quando se tem a coragem
de viajar para dentro, de auto-
conhecer-se e trabalhar pela trans-
formação íntima para melhor. Uma
sociedade feliz tem de ser justa, por
conseguinte, sábia. Não disse culta.
Refiro-me ao conhecimento e ao
sentimento. Sábia, porque, através
dessa conquista cada um preserva
a sua e a paz geral. É isso que os
jovens devem fazer, porquanto,
sem o sentimento de paz interior, de
uma consciência que não tem

vergonha de olhar para trás, toda
sementeira será de cardos. José
Ingenieros, esse notável pensador
da língua hispânica, teve ocasião
de dizer que “jovem é todo aquele
que pode olhar para trás sem ter
vergonha.” A pessoa que, em
qualquer idade, pode enfrentar
outra, vis-a-vis , com harmonia
sem baixar os olhos, é jovem, não
tem vergonha de si mesma. O
jovem terá de preservar os seus
valores de dignidade humana. Ser
jovem não é jogar a saúde no
prazer do vício, na baderna e gritar
contra as Instituições que estão
agora denominados como falidas;
mas, preservar todos aqueles
valores que elevam. Perguntado a
Albert Schweitzer o que é o bem e
o mal, ele disse: “O bem é tudo
aquilo que mantém a vida e que
fomenta a vida. O mal é tudo
aquilo que perturba a vida e a
mata.” É necessário que sejam
preservados os valores que
mantêm a vida, que fomentam a
vida, que dão vida, pois que, não
havendo esses valores, não há
juventude, não há vida...
Assim, o trabalho, o voto,o estudo,
a consciência do dever, que leva à
paz, parecem-me os valores pelos
quais devem os jovens lutar na
construção de uma sociedade me-
lhor, desempenhando seu papel ho-
je, aqui e agora, e não mais tarde,
num dia futuro, porque ser jovem é
ter força para repetir a experiência
mil vezes, caso ela dê errado
novecentas e noventa e nove...

Divaldo, diante das leis, através
das quais somos julgados, se-
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gundo o Evangelho, qual seria a
razão da existência do Direito, da
Justiça entre os homens? Um
exemplo: um promotor de justiça
teria direito de acusar? Um juiz
teria direito de condenar?
Divaldo: - Isso está numa das
respostas que Jesus deu a respeito
do casamento: “No princípio não
era assim, mas se tornou assim
por causa da dureza dos vossos
corações.” O Direito é uma ne-
cessidade, porque a sociedade é
ainda desequilibrada, urgindo que se
apresente uma legislação de respeito
à ordem, aos direitos e deveres.
Julgar as causas é uma obrigação
atribuída a determinadas persona-
lidades, que devem zelar pelo bem da
comunidade. O julgamento é o
resultado de uma análise através dos
fatos apresentados em juízo, a fim de
que o incurso no delito não seja
punido, mas, reeducado. Lamenta-
velmente, o sistema penitenciário da
Terra ainda é punitivo, quando
deveria ser reeducativo, porquanto na
maioria dos criminosos encontramos
personalidades psicopatas, que mais
mereciam tratamento hospitalar, do
que uma reclusão na qual se tornam
mais selvagens. Os núcleos prisio-
nais deveriam ser verdadeiras
escolas, onde, ao invés de ficarem
encarcerados na ociosidade, em
ultrajante promiscuidade moral,
mental e física, os apenados traba-
lhassem para o própria subsistência e
para resgatarem o delito contra a
sociedade, evitando de os cidadãos
pagarem impostos para aqueles
permanecerem inúteis nos cárceres.
O sistema ainda é, portanto, doentio,
como doente é o deliqüênte. Mas

progressivamente, a situação vai
mudando. Quando recordamos que
a nossa sociedade já não tem, pelo
menos legalmente, o duelo; quando
vai abandonando a pena de morte,
que não libera ninguém do crime,
pelo contrário, graças aos graves
erros judiciários e às vidas inocentes
perdidas, as nações expulsam-na da
sua ordenação jurídica, quando
diminuem as confissões obtidas sob
tortura e outros recursos ignóbeis,
sentimos que se opera uma mu-
dança para melhor. Já temos evo-
luído, e dia chegará em que os
tribunais de justiça serão núcleos
sociais para que se estudem os
deveres e se reparem os danos
praticados, através de métodos con-
sentâneos com a conduta moral
recomendada por Jesus. Até lá, é
lícito que indivíduos imbuídos do
conhecimentos, dos poderes que as
Leis lhes conferem, julguem os seus
irmãos, na condição de participantes
do júri, decidindo se são inocentes
ou culpados, dentro, portanto, das
determinações dos direitos hu-
manos.

Todos nós reencarnamos com
compromisso assumido em rela-
ção à profissão a seguir?
Divaldo: - Não necessariamente.
Reencarnamos para evoluir. As
nossas tendências atuais são as
experiências das vidas anteriores.
Se, por exemplo, na minha
encarnação anterior, eu abracei a
arte em qualquer uma das suas
expressões, tenho a tendência,
nesta existência, de me dedicar a
uma área correlata, para a qual eu
tenho uma estrutura emocional

miolo_Dezembro.qxd  8/12/2005  16:27  Page 10



DEZ 03DEZ 05

SERVIÇO

11

especializada. Se eu me dediquei a
uma profissão liberal ou fui um
operário, reencarno para dar pros-
seguimento ao mister, porém sem o
dever de exercer aquela mesma
atividade, porquanto poderei optar
pela aquisição de outros valores.
Exceção feita aos Espíritos mis-
sionários, que se programam e
recebem diretrizes dos benfeitores
da coletividade para exercerem
determinados ministérios. Esses
reencarnam com o plano adrede
elaborado, mas a maioria reecarna
como fenômeno automatista da Lei.
Assim, também, os demais acon-
tecimentos, quais, casar, não casar,
ter determinada vida moral são
opções que o espírito irá natural-
mente expressar, à medida que as
circunstâncias o convidem ao
amadurecimento.

Sabemos que muitos profis-
sionais, como os jornalistas, são
obrigados a escrever sob orien-
tação dos patrões. Como o jor-
nalista ou publicitário, que é
espírita, deve agir diante de uma
situação dessas? Obedecer ou
rebelar-se?
Divaldo: - Rebelar-se quando a
proposta for indigna. Sendo coe-
rente com o que pensa, porque, do
contrário, não adianta pensar certo
e agir como o patrão indigno. Se
cada um de nós reagir, os indignos
não terão como manipular-nos e
então desistirão. Dir-se-á:”eu não
cedo, mas outro cede.” Que eles
cedam, mas nós, não. Porque eu
não cedo, alguém também não
cederá, e mais outros não cedendo,
em breve ninguém cederá. Mas se

eu me louvo no mau exemplo para
justificar o meu erro, então todo
mundo é indigno, pregando ho-
nestidade, enquanto o erro se
estabelece na Terra. O erro vem de
mais longe. Notamos que as
profissões raramente são escolhidas
pelos interessados. Os pais que vão
fazendo lavagem cerebral nos filhos
dizem-lhes o que vão ser quando
crescerem. Desde cedo vamos
sendo manipulados. Diz-se para a
menininha: “Ela vai ser modelo,
porque é bonitinha; ele vai ser
geólogo, que está dando muito
dinheiro ou vai trabalhar em
informática”... Desse modo se
elege uma profissão circunstancial,
que não se ama, porém que ‘dá
dinheiro’, o Ser não se vincula à
profissão, pouco se importando em
ser manipulado ou não, desde que
ganhe... Vejo, na ocasião do ves-
tibular, os jovens ainda em dúvida:
“Meu Deus, não sei em que área eu
vou me localizar.”Não é possível que
ele esteja em dúvida, cursando a
faculdade. Submete-se então a teste
psicológico de vocação profissional e
quem vai resolver por ele é a
‘máquina’ porque ele não parou para
perguntar-se o que quer ser. Certa-
mente o teste avalia as pos-
sibilidades, porém, a decisão deve
ser do indivíduo. Se começarmos
uma reação em cadeia, morali-
zaremos a profissão e os donos dos
jornais, no caso em pauta, que, às
vezes, são jornalistas frustados ou
não sabem escrever; não tendo
quem por eles escreva ou fecham o
jornal, ou se submetem a quem age
bem. Vou dar um exemplo: a
“Mansão do Caminho”, em
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Salvador, luta com muitos pro-
blemas como é compreensível.
Temos duas mil e quatrocentas crian-
ças para receber três refeições e
duas merendas. Periodicamente apa-
recem industriais, pessoas outras e
autoridades que vêm conversar
comigo. Dizem-me: - “Sr. Divaldo, eu
desejo ajudá-lo... Temos uma verba
para o senhor... Quero dar uma sub-
venção, uma dotação, um donativo.
Tenho para o senhor a importância X.
Mas, tem um detalhe: é a questão do
recibo...
- Não há problema. Nós damos
recibo até de sabonete...
- Sr. Divaldo, eu sei que vocês dão,
por isso o procurei... O detalhe é o
seguinte... Como o senhor sabe, para
lograrmos esta importância, temos
de deixar um pouco de dinheiro aqui,
dinheiro ali e, naturalmente, preci-
samos de um recibo que cubra esses
gastos extra-oficiais...
- Como é esse recibo?
- O senhor dará um recibo de X mais
X, pois não?
- Não posso.
- Sr. Divaldo, todo mundo dá!
- Mas, nós aqui, até gostamos de
saber como eles conseguem dar,
porque nós não conseguimos... o
senhor note: vai mandar-nos X e o
recibo será de X mais X não é
verdade?
- Não é isto, Sr. Divaldo, fulano faz,
beltrano faz...
- Mas nós não fazemos.
- Então o senhor vai perder o
dinheiro?
- Não vou perder, porque eu não o
tinha, e só se perde o que se tem.
- Como não o tinha...
- Sr. Divaldo, eu vou a outra pessoa,

que vai receber...
-  Eu lhe agradeço muito, porém,
nós aqui somos espíritas.
- Lá também.
- Lá, não. Se é conivente com o
crime, se é desonesto perante as
leis e se deixa subornar, não é
espírita. Porque temos de cumprir
as leis, mesmo injustas como
algumas são, para sermos es-
píritas, dando, a César o que é de
Cezar, que era venal, para dar a
Deus o que é de Deus.
- Sr. Divaldo, o que o senhor quer
dizer?
- Eu quero dizer que isso é
desonestidade, e como não posso
receber um valor e dar um recibo
diferente, então não concordo.
Temos que reagir contra a
imoralidade, eliminando interme-
diários e a submissão aos impo-
sitivos daqueles que são injustos.
Diante de muitos erros surgem jus-
tificativas: - “Eu fui forçado.” Ninguém
é forçado a fazer o que não quer.
Temos que enfrentar isso com
decisão, porque está em jogo a
nossa imortalidade. Se agimos
errado, a quem estaremos enga-
nando? Um dos maiores fatores de
neurose, de depressão é a dupla
consciência -  fingir que é uma coisa
e ser outra. essa dicotomia de
comportamento na personalidade
neurotiza, e a pessoa cai em de-
pressão. Devemos ter a mesma
postura em todas as situações
possíveis, o que não quer dizer que
sejamos grosseiros, agressivos,
descorteses...

(conclue no próximo número)
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CAMINHOS DA INDUÇÃO MENTAL

“Ele e ela comunicavam-se, entre si, as
mais ternas expansões de encantamento
recíproco, sem ser dissoluto, e pareciam
aderir, automaticamente, às impressões
que esboçávamos, de vez que acompa-
nhávamos os mínimos ges- tos dos dois,
com aguçada observação, prejulgando-
lhes os desígnios com o fundo de nossas
próprias experiências inferiores já
superadas.
(...) vimo-nos obrigados a reconhecer que
a nossa expectativa maliciosa, aliada ao
espírito de censura, estabelecia correntes
mentais estimulantes da turvação psíquica
de que ambos se viam acometidos,
corrente essa que, partindo de nós na
direção deles, como que lhes agradavam
o apetite sensual.”
A observação de André constata também
que Neves (o pai desencarnado da enfer-
ma Beatriz), contrariado com a atitude do
genro infiel, “(...) se me afigurava agora
um homem positivamente vulgar da Terra,
que a revolta azedava. Sobrecenho cris-
pado alterava-lhe  a feição no dese-
quilíbrio vibratório que precede as grandes
crises  de violência.”
Porém, a chegada inesperada de um
Benfeitor espiritual alterou o quadro e
novamente se fez notar a questão da in-
dução mental. Félix, o amigo recém-
chegado, causou uma alteração ex-
pressiva no quadro que se envolvia nos
braços da paixão descontrolada. Deixemos
que a transcrição parcial do livro nos faça
tirar as lições que o tema nos proporciona:
“Nemésio e Marina tranferiram-se, de
repente, a novo campo de espírito.
Confimei a impressão de que a nossa
curiosidade enfermiça e a re-volta que
dominava Neves até então haviam fun-
cionado ali por estímulos  ao magne-tismo
animal a que se ajustavam os dois
enamorados, que nem de leve descon-

Há uma ocorrência muito interessante no
capítulo 4, Primeira Parte do livro SEXO E
DESTINO, ditado pelo Espírito André Luiz
aos médiuns Francisco Cândido Xavier e
Waldo Vieira, em edição da Federação
Espírita Brasileira. O livro integra a
chamada Série André Luiz. Tal ocorrência
leva-nos a refletir sobre o poder e o
alcance da indução mental.
Induzir significa causar, inspirar, deduzir,
instigar, entre outros conceitos. A indução,
por sua vez, é ação ou efeito de induzir,
conseqüência tirada dos fatos que se
examinam (grifos deste autor).
No capítulo acima citado, do importante
livro, o autor espiritual comenta o caso de
uma mulher de nome Beatriz, com doença
terminal. O Espírito André Luiz está
acompanhado do Espírito Pedro Neves,
que fora pai da personagem Beatriz.
Ocorre que Nemésio, marido de Beatriz e,
portanto, genro de Neves (já desen-
carnado), convidou Marina (colega de
trabalho, com quem mantém caso
extraconjugal clandestino) para cuidar da
esposa Beatriz. Nemésio aguarda ansioso
a desencarnação da esposa para ficar
com Marina, livrando-se dos processos
burocráticos do divórcio.
E é neste ponto que entra nossa reflexão.
Num momento de visita à enferma, após
avaliação do quadro clínico, Marina e o
marido de Beatriz retiram-se para cômodo
ao lado e a simples suposição do que
poderia acontecer ao casal ou eles
poderiam fazer sem conhecimento da
esposa doente, faz com que o casal
registre situações maliciosas, mental-
mente. André e Neves, este abatido com
a traição sofrida pela filha encarna-
da, percebem, desapontados, que
ajudaram a induzir aqueles pensamentos.
Transcrevemos parcialmente os trechos
específicos do capítulo em questão:

Orson Peter Carrara e Américo Sucena
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fiavam da  minuciosa observação a
que se viam sujei tos, porquanto bas-
tou que o irmão Félix lhe dirigisse
compassivo o olhar para que se modi-
ficassem, incontinenti. A visão de Beatriz
enferma cortou-lhes o espaço mental, à
feição de um raio. Esmoreceram-se-lhes
os estos de paixão. E não era só isso.
Não podia auscultar o mundo íntimo de
Neves; contudo, de minha parte, súbita
compreensão me inundou a alma. ‘E se
eu estivesse no lugar de Nemésio?
Estaria agindo melhor?’(...).
Fitei o atribulado chefe da casa, possuído
de novos sentimentos, percebendo nele
um verdadeiro irmão que me cabia
entender e respeitar. Embora confes-
sando a mim mesmo, com indisfarçável
remorso, a impropriedade da atitude que
assumira, momentos antes, prossegui
estudando a metamorfose espiritual que
se processava.”
Observamos, pois, dois casos de indução
mental. A primeira que conduziu ao
apetite sensual, pelas conclusões men-
tais prévias do Espíritos André e Neves,
que observavam o casal, e a segunda
alterando completamente o quadro vivido
pelo casal com a indução superior que
recordou a enferma necessitada de
cuidados. Repetimos a frase do livro: A
visão de Beatriz enferma cortou-lhes o
espaço mental, à feição de um raio. Es-
moreceram-se-lhes os estos de paixão.
A direção, pois, do pensamento é de
grande poder e alcance. Tanto para os
pejuízos e benefícios internos próprios do
autor, como para mentes invigilantes que
se deixam conduzir.
O assunto é abrangente e pode ser pes-
quisado especialmente através das
questões 459,460,467,469,470,472 de O
LIVRO DOS ESPÍRITOS, de Allan Kar-
dec. A primeira delas, sempre muito cita-

da, na resposta dos Espíritos, informa
que os Espíritos influem a tal ponto, que,
de ordinário, são eles que vos dirigem (na
questão da influência sobre nossos atos
e pensamentos). Já na questão 467 há a
preciosa informação de que tais Espíritos
(refere-se aos que procuram arrastar ao
mal) só se apegam aos que, pelos seus
desejos,. os chamam, ou aos que, pelos
seus pensamentos, os atraem.
Todavia, é na questão 472 que os Es-
píritos (indagados se as circunstâncias
são criadas ou se delas se aproveitam
para atrair-nos ao mal) informam: “Apro-
veitam as circunstâncias correntes, mas
também costumam criá-las, impelindo-
vos, mau grado vosso, para aquilo que
cobiçais.”

O desafio está, pois, na direção do
pensamento que nos permitimos levar.
Muitos pensamentos são sugeridos, ou-
tros captados das ondas mentais que nos
envolvem e muitos outros advém, é
óbvio, dos sentimentos que nós mesmos
alimentamos.
Na observação e análise, verbais ou
mentais, de fatos e circunstâncias que
presenciamos ou não, tenhamos igual-
mente o cuidado da direção de nossas
conclusões e induções que instigamos,
pois igualmente aí está presente a res-
ponsabilidade dos próprios caminhos e a
Lei de Causa e Efeito.
Nossas palavras e pensamentos podem
gerar aflições e autênticas tragédias; i-
gualmente podem estimular progresso e
felicidade. Depende da direção que impri-
mirmos. E como o foco da presente abor-
dagem é a indução mental, a lição trazida
por André Luiz sugere pensar seriamente
na questão.

Fonte: Reformador, nº2119
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defendidas pela Igreja Católica
demonstrando, com sua cristalina
lógica e didática primorosa, a im-
possibilidade da existência do céu e
do inferno, abordando inclusive
quanto à questão do pecado ori-
ginal, valendo-se de argumentos
constantes dos próprios textos
bíblicos.
A mesma lógica Kardeciana pode
Ser aplicada no que diz respeito ao
pensamento de nossos irmãos
evangélicos, que acreditam ficar o
espírito dormindo, aguardando o dia
do juízo final.
Segundo a ciência, o Ser humano
habita a Terra há cem mil anos.
Estão dormindo todo esse tem-
po?!Dá para imaginar Sócrates,
Platão, Orígenes, Agostinho, Vicen-
te de Paula e todos os grandes ho-
mens da Humanidade dormindo
desde o dia do desencarne, aguar-
dando o dia em que o Senhor  reali-
zará o juízo final?
Que castigo horroroso, aplicado a
pessoas boas e justas e que não
merecem tal demora!
Essa teoria faz da Justiça Divina
algo pior do que a justiça humana,
vez que a justiça dos homens de-
mora em média dez anos para
resolver as pendências mais com-
plicadas e a justiça de Deus já está
demorando cem mil anos para
resolver um problema simples, qual
seja, separar os que merecem o céu
dos que vão para o inferno eterno.
Na segunda parte da referida obra
Kardec publica o depoimento de
espíritos de diversos níveis evo-
lutivos, espíritos felizes, espíritos
em situação mediana, espíritos so-
fredores, suicidas, criminosos,

140 Anos de O Céu e o Inferno
Como o meu provável leitor bem
conhece, O LIVRO DOS ESPÍ-
RITOS possui quatro partes e cada
uma delas encontra-se comple-
mentada nas demais obras básicas
do Pentateuco Kardequiano.
A primeira parte é bem desen-
volvida em “A GÊNESE”; a se-
gunda, em O LIVRO DOS MÉ-
DIUNS e a terceira e quarta parte
encontram-se detalhadas, respec-
tivamente, em “O EVANGELHO
SEGUNDO O ESPIRITISMO” e “O
CÉU E O INFERNO”.
É sobre esse último livro que
gostaria de referir-me. Trata-se de
obra corajosamente lançada por
Allan Kardec no então centro cul-
tural do mundo, Paris, em 1º de
agosto de 1865 e que completa, no
presente ano, cento e quarenta
anos de publicação e que per-
manece tão atual quanto no dia de
seu lançamento.
Considerando que das cinco obras
básicas do Espiritismo “ O CÉU E O
INFERNO” é a de menor volume de
requisição, indica-nos que é a
menos conhecida do grande pú-
blico, o que  é lamentável, vez que
trata de importantes considerações
do codificador a respeito do que
ocorre com as pessoas após a
morte do corpo.
Na primeira parte do livro, o
Codificador, magistralmente, faz um
“exame comparado das dou-
trinas sobre a passagem da vida
corporal à vida espiritual, sobre
as penalidades e recompensas
futuras, sobre os anjos e de-
mônios”
Allan Kardec tece importantes con-
siderações a respeito das teorias

Cauci de Sá Roriz
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etc, relatando a situação que cada
qual encontrou após o desencarne.
Sugiro ao prezado leitor que leia “O
CÉU E O INFERNO”. Você apren-
derá muito e entrará em contato com
o pensamento do Codificador a
respeito da lógica espírita quanto à
continuidade da vida e do futuro das
pessoas após a morte do corpo.
Como incentivo à leitura, deixo
transcrito pequeno trecho de Allan
Kardec, extraído da referida obra,
abordando a questão do medo que
algumas pessoas têm da morte:
“A Doutrina Espírita” transforma
completamente a perspectiva do
futuro. A vida futura deixa de ser
uma hipótese para ser realidade.
O estado das almas depois da
morte não é mais um sistema,
porém o resultado da observação.
Ergueu-se o véu; o mundo espi-
ritual aparece-nos na plenitude de
sua realidade prática; não foram
os homens que o descobriram
pelo esforço de uma concepção
engenhosa, são os próprios
habitantes desse mundo que nos

vêm descrever a sua situação; aí
os vemos em todos os graus da
escala espiritual, em todas as
fases da felicidade e da desgra-
ça, assistindo, enfim, a todas as
peripécias da vida de além-
túmulo. Eis aí por que os espí-
ritas encaram a morte calmamen-
te e se revestem de serenidade
nos seus últimos momentos so-
bre a Terra. Já não é só a espe-
rança, mas a certeza que os
conforta; sabem que a vida futura
é a continuação da vida terrena
em melhores condições e aguar-
dam-na com a mesma confiança
com que aguardariam o despon-
tar do Sol após uma noite de
tempestade. Os motivos dessa
confiança decorrem, outrossim,
dos fatos testemunhados e da
concordância desses fatos com a
lógica, com a justiça e bondade
de Deus, correspondendo às ínti-
mas aspirações da Humanidade”.

Fonte: GOIÁS ESPIRITA, nº25.
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JESUS E AS RELIGIÕES

Li numa revista que Jesus não fundou

nenhuma religião; e que o que ele ensinou

serve para todas as pessoas de todas as

religiões e que, portanto, não faz sentido

ficar discutindo qual a religião verdadeira.

Gostaria que vocês falassem sobre isso.

(Edenilde Felix Pereira - Garça- SP)

As crenças religiosas, tão antigas quanto a

umanidade, são a manifestação do sentimento

de cada comunidade, de cada povo, de cada

cultura, em relação a Deus ou aos poderes

maiores em que cada povo acredita. Todas

elas são respeitáveis, enquanto conduzem o

homem ao bem, ajudando as coletividades a

viver em harmonia, com respeito e consi-

deração por todos os seres humanos. Os

grandes mestres da Humanidade - Jesus,

Buda ou Lao-Tsé - nunca assumiram uma

religião específica. Falaram para todos, dei-

xando mensagens mais profundas, mais am-

plas e mais elevadas do que as próprias reli-

giões existentes, porque os homens, limitados

e sem compreensão, sempre usaram a reli-

gião como arma para discriminar, para

perseguir e até para matar seus opositores.

Até hoje fazem isso. Jesus, segundo a visão

espírita, foi o maior exemplo de um mestre que

não se preocupou em adotar esta ou aquela

religião, nem se preocupou em fundar mais

uma religião para combater as outras. No seu

tempo, os hebreus estavam divididos em vá-

rias facções - como é natural, porque ninguém

está obrigado a pensar como os outros

pensam. Os fariseus, por exemplo, acre-

ditavam na ressurreição; já os saduceus não

acreditavam nem mesmo numa vida futura,

pois seguiam a risca os ensinamentos de

Moisés; os samaritanos, por sua vez, se nega-

vam a adorar a Deus no Templo de Jerusalém;

os essênios ensinavam uma vida de isola-

mento para não serem contaminados, pre-

gando a pureza de sentimentos. Havia, assim,

entre esse povo, vários partidos religiosos e,

não raro, uns se indispunham contra os outros,

trocando entre si muitas críticas. Os sama-

ritanos, por exemplo, eram os mais criticados,

sempre evitados pelos judeus e considerados

inimigos da religião. Diante desse quadro,

Jesus não adotou nenhum dos partidos exis-

tentes, evitando discutir os dogmas próprios

de cada um. Ele se fixou apenas no homem,

como filho de Deus, independente de sua

religião. Se foi às sinagogas ou ao templo em

Jerusalém, que eram freqüentados pelos ju-

deus, não deixou de ir ao encontro da mulher

samaritana, que adorava a Deus no Monte

Camezin. Aliás, Jesus fez questão de elogiar a

conduta dos samaritanos em suas parábolas;

não propriamente porque estava tomando um

partido, mas para mostrar para aquele povo

que o valor do homem não está na sua religião

ou na forma como adora a Deus, mas nas

suas obras, no seu caráter, ou seja, nos

sentimentos que sabe manifestar diante do

semelhante. A parábola do samaritano, enal-

tecendo o samaritano e criticando a atitude do

sacerdote e do levita, é a mais veemente

manifestação de valorização do caráter e não

da religião. Os ensinamentos de Jesus, por-

tanto, estavam acima de qualquer diferença

religiosa ou social entre os homens de todos

os tempos e lugares. Por isso, dizemos que se

trata de uma doutrina universal, que não pode

admitir nenhum tipo de sectarismo ou discri-

minação de quem quer que seja. No entanto,

como o Ser humano ainda está muito apegado

ao sentimento de grupo, por causa dos inte-

resses menores que prevalecem entre eles,

permitindo diferenciar-se daqueles que tem

outro modo de pensar, logo criou uma nova

religião em torno da figura de Jesus, como se

fosse possível colocar a água do mar numa

caneca. Como você leu, prezada ouvinte,

Jesus foi mestre de toda a Humanidade e não

o mestre de um povo ou de apenas uma

religião. 

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS
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Diversos temas são considerados intri-
gantes, porque despertam o exercício do
raciocínio lógico - sistemático aplicado à
temática espírita. Estupro é, em realidade,
uma destas temáticas, em que os
institutos jurídicos e as questões sociais
de nosso tempo merecem um estudo
comparativo com a filosofia espírita.
Considerado como um crime de conteúdo
“bárbaro” (1), o estrupo pertence ao grupo
de delitos contra os costumes, contra a
liberdade do indi-víduo - liberdade sexual
(2)-, que atenta contra a integridade física
e a saúde da mulher. A conduta típica,
prevista no artigo 213 do Código Penal
Brasileiro (3), consiste no ato voluntário do
ho- mem (4) em constranger mulher,
contra sua vontade, à conjunção carnal
(5), mediante violência - física ou moral -
ou grave ameaça - efeito de produzir
medo na vítima, para que esta ceda ao
desejo do primeiro (6). Há, ainda, no
tocante à definição teórica e à interpretação
da Justiça brasileira, um agravante, resul-
tando na consideração do estupro como
crime hediondo (7), caso o resultado da
ação delituosa seja a morte ou a lesão
corporal grave da vítima. Tanto o estupro
(conjunção carnal) quanto o atentado
violento ao pudor (outras ações delitivas
relacionadas) são considerados atos
contrários à liberdade sexual, e a previsão
jurídico-legal está relacionada à tutela das
liberdades pessoais contra ações que
visem constranger alguém, mediante
violência ou grave ameaça, ou depois de
lhe haver reduzido, por qualquer outro
meio, a capacidade de resistência (8), a
não fazer o que a lei permite, ou a fazer o
que ela não manda (9).
Historicamente, o estrupo era tratado com
rigor pelos povos antigos, apenando com
a morte caso algum indivíduo violasse
mulher desposada (prometida em

núpcias), ou, em caso de virgem, a pena
era pecuniária e de casamento,
cumuladamente. No Egito, o ofensor era
mutilado. Na Grécia, inicialmente, apenas
de cunho financeiro, acres-cendo-lhe,
depois, igualmente, a pena capital, no
que eram repetidos pelos romanos,
considerado que era como crime vil.
Assim também procediam os julga-
mentos germânico, canônico, espanhol, e
inglês (neste último, depois, substituído
pela castração e vazamento dos olhos -
cegueira provocada). Atualmente, todos
os povos civilizados possuem, em seus
ordenamentos referências explicítas e
severas ao tipo criminal do estrupo.
Nosso ordenamento jurídico brasileiro
afasta completamente a digressão acer-
ca da posição social ou das virtudes mo-
rais da vítima, independentemente de ser
prostituta, deflorada ou virgem. Uma
meretriz não tem mais  ou menos direito
de dispor livremente de seu corpo e de
definir, por opção pessoal, com quem
deseja envolver-se sexualmente. Con-
ceitualmente, entretanto, especialistas
encontram uma pequena distinção entre
o crime que tem como vítima uma
prostituta ( que teria violada, apenas, a
sua liberdade sexual) e qualquer outra
mulher (que, além daquela violação,
também veria atingida sua honra). Na
aplicação da pena, contudo, nenhuma
diferença se estabelece, na prática.
Qualquer movimento em defesa dos
direitos e garantias fundamentais e, mais
especificamente, na direção da proteção
à mulher, é uma oportuna chamada de
atenção às autoridades públicas e à
coletividade no sentido da exigência de
ações públicas permanentes de
contenção à violência. A partir da noção
constitucional da igualdade, a proteção
jurídica consagra o princípio da não-

O ESTUPRO NA VISÃO ESPÍRITA
Marcelo Henrique
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discriminação em função do sexo, bem
como o entendimento de que a violência
contra as mulheres é uma violação aos
direitos humanos.
Feitos tais comentários. vejamos a inter-
relação da temática com a filosofia
espírita.
Inicialmente, busquemos situar o Espírito
na Terra, Conceitos fundamentais da
Doutrina Espírita, apontam:
1) Imortalidade - continuidade da vida,
em termos espirituais;
2) Localização - a Terra é um plano de
provas e expiações, o segundo nível na
gradação dos Mundos Habitados;
3) Encarnação - oportunidade de
aprendizado, enquadrando provas (tes-
tes para adiantamento espiritual) e
expiações ( resgates de erros pretéritos);
4) Afinidade - lei que preside as relações
humano-espirituais, sobretudo em termos
psíquicos;
5) Livre-arbítrio - liberdade de agir,
permitindo, neste aspecto, o cometimen-
to de atos contrários às leis (divinas e/ou
humanas);
6) Violência - agressão física ou moral
contra direitos ou liberdade de outrem;
7) Planejamento Encarnatório -
conjunto de elementos componentes do
plano existencial do Espírito, definido
antes da encarnação (nascimento) e
sujeito à dinâmica de ações e reações,
permitindo alterações (para melhor ou
para pior), sendo relativo e não absoluto;
e, 8) Mecanismo da Justiça Divina -
perfeito, imutavel e universal, tratando
cada um “segundo suas obras”.
Em um nosso recente trabalho, intitulado
“O direito em O LIVRO DOS
ESPÍRITOS”, afirmamos que a liberdade
é o traço caracterizador da existência
espiritual, razão pela qual “[...] a Lei
Divina preza pela independência

individual e pelo direito de dispor sobre si
mesmo, e fazer (ou não fazer) aquilo que
seus desejos e aspirações indicarem”.
Não é possível abdicar de tal “direito”,
nem desprezar sua absoluta proteção.
O estrupo, como ato atentatório à li-
berdade sexual das mulheres representa
um dos atos mais abjetos, mais
censuráveis - do ponto de vista ético-
jurídico - porque a ação delituosa invade
o “santuário de sua individualidade
físico-psicológica, bem como desrespeita
e avilta o sexo, enquanto canal genésico-
psíquico de intercâmbio de energias
criadoras e equilibradoras do Ser.
Constranger a vítima - por violência ou
ameaça - a manter relações sexuais com
o agres-sor, em qualquer circunstância,
importa, com a consegüência do ato, em
impingir-lhe uma nódoa que carregará na
memória (atual e futura) por muito
tempo, maculando sua existência.
Reportagens e documentários que en-
quadram depoimentos de mulheres
estrupadas ou relatórios clínicos assi-
nados por profissionais de saúde que as
atenderam (física ou psicologicamente)
demonstram a gravidade da lesão
perpetrada pelo agressor, consistindo,
muitas vezes, na dificuldade ou impos-
sibilidade de praticar o sexo e ter prazer
com o ato sexual, com alguns casos de
completa aversão à proximidade física
com qualquer outro homem.
Encarando o sexo como veículo de
manifestação dos nobres sentimentos do
amor, em nenhuma hipótese podemos
cogitar acerca da relação sexual forçada,
podendo isto importar na desconsi-
deração completa de elementos como o
desejo, a vontade e a afinidade bio-
psíquica. E, considerando o prazer como
uma busca e um caminho para a feli-
cidade, todos precisamos ver asse-
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gurada a liberdade de pensamento e a-
ção que fundamentam nossas escolhas,
na vida.
Finalmente, é imperioso analisar o
estupro sob o prisma da encarnação e
do planejamento encarnatório. Se é
patente que as ligações espirituais se
formam no campo das vibrações (ema-
nações energéticas ou psíquicas), exis-
tem vínculos espirituais entre criaturas,
seja no vórtice positivo (amor, bem-
querência e fraternidade), seja no nega-
tivo (ódio, antipatia e aversão), os quais
atravessam existências e nos mantém
ligados a diversas outras criaturas. Isto
pode levar à aproximação ou ao distan-
ciamento entre nós e os outros e, em
função do livre-arbítrio, do atraso espi-
ritual e da manifestação dos instintos pri-
mitivos. Determinado Espírito investido
na formologia masculina poderá investir
contra outro de tipologia feminina, obri-
gando-o, pelas circunstâncias, à prática
forçada do envolvimento sexual.
Contudo, em nenhum momento pode-
mos falar de “preparação” ou “predis-
posição” espiritual para a prática de cri-
mes de qualquer natureza, entre os
quais está o estupro. Que sabedoria divi-
na seria esta que permitisse  o paga-
mento do “mal pelo mal”, isto é, o resgate
ou a experimentação   (em termos de o-
portunidades) pelo crime? Isto me pa-
rece a tradução (contemporânea) da Lei
de Talião (“olho por olho, dente por
dente”), um mecanismo precário e
superado de julgamento e condenação
de deliqüentes que denotaria a profunda

injustiça de conceber a dinâmica do
sofrimento “na mesma moeda” para
impor a compensação do mal porven-
tura praticado ou para ensinar (reeducar)
o infrator. Quão cruel seria este sistema
se obrigasse o estrupador a vir como
mulher e ser estrupado por sua anterior
vítima, ou por terceiro, apenas como “pa-
ga” por erros cometidos, sem considera-
ção do quantum de compensação que as
atitudes construtivas e reequilibradas do
Espírito poderá representar, em cada
caso. Isto, é claro, considerando a céle-
bre, assertiva de Pedro (10), de que “o
amor cobre uma multidão de pecados”.
Admitir que quem aborte tenha de ser
abortado; que aquele que seja homicida
volte para ser morto; que quem seja
reponsável por um acidente de trânsito,
retorne para ser vítima de uma outra
colisão, é duvidar da absoluta misericór-
dia de Deus que não trata assim seus
filhos, nem concebeu  um mecanismo de
administração judicial calcado nestes
princípios. Do contrário, estabeleceu um
sistema perfeito de aquilatação dos atos
(positivos e negativos) de cada Espírito,
dentro de um conjunto de Leis sábias e
imutáveis, permitindo, a cada passo e
momento, a recomposição da trajetória
dos seres, considerando virtudes e
defeitos, acer tos e erros. Numa palavra,
permite a regeneração espiritual pelas
provas, conferindo às expiações o
caráter de construtividade, não o de
revanche.

Fonte: Harmonia, nº133

Agora você pode pesquisar números anteriores 
de INFORMAÇÃO no site:

http://revistainformacao.anderung.com.br
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