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Série Comunicação e Ação
2. Falar com Amor (Final)

Encontro com Divaldo Franco
IX. Marcantes Experiências (1ªparte)

Clonagem de Seres Humanos e
Clonagem Terapêutica

A População normal e ativa da
Terra

Jovens e seus problemas.

Suicídio na infância e na adolescência.
O problema sob a ótica Espírita

Em “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, Questões 737 e 738.

Com que objetivo Deus atinge a Humanidade por
meio de flagelos destruidores?
- Para fazê-la avançar mais depressa. Não vos disse-
mos que a destruição é necessária para a regenera-
ção moral dos Espíritos, que adquirem, a cada nova e-
xistência, um novo grau de perfeição? É preciso ver o
fim para lhe apreciar os resultados. Vós não os julgais
senão sob o vosso ponto de vista pessoal e os cha-
mais de flagelos por causa do prejuízo que vos oca-
sionam. Mas esses transtornos são, freqüentemente,
necessários para fazer alcançar, mais prontamente,
uma ordem melhor de coisas, e em alguns anos, o
que exigirá séculos. 

Deus não poderia empregar, para o aprimoramen-
to da Humanidade, outros meios senão os flagelos
destruidores?
- Sim, e o emprega todos os dias, visto que deu a ca-
da um os meios de progredir pelo conhecimento do
bem e do mal. É que o homem não aproveita; é preci-
so castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fra-
queza.

Mas nesses flagelos, o homem de bem sucumbe
como o perverso; isso é justo?
- Durante a vida, o homem relaciona tudo com o seu
corpo, mas, depois da morte, ele pensa de outra for-
ma e, como já o dissemos: a vida do corpo é pouca
coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na
eternidade. Portanto, os sofrimentos, do que chamais
alguns meses ou alguns dias, não são nada, apenas
um ensinamento para vós, e que vos servirá no futuro.
Os Espíritos, eis o mundo real, preexistentes e sobre-
viventes a tudo, são os filhos de Deus e o objeto de to-
da a sua solicitude; os corpos não são senão os trajes
com os quais eles aparecem no mundo. Nas grandes
calamidades que dizimam os homens, é como um e-
xército que, durante a guerra vê seus trajes usados,
rasgados ou perdidos. O general tem mais cuidado
com seus soldados do que com suas vestes.

Mas as vítimas desses flagelos não são menos víti-
mas?
- Se se considerasse a vida por aquilo que ela é, e o
pouco que é com relação do Infinito, se atribuiria me-
nos importância a isso. Essas vítimas encontrarão, em
uma outra existência, uma larga compensação aos
seus sofrimentos, se elas sabem suportá-los sem
murmurar. Quer chegue a morte por um flagelo ou por
uma causa ordinária, não se pode escapar a ela
quando soa a hora de partida: a única diferença é que
com isso, no primeiro caso, parte um maior número de
uma vez. Se pudéssemos nos elevar , pelo pensa-
mento de maneira a dominar a Humanidade e abrangê-
la inteiramente; esses flagelos tão terríveis não nos
pareciam mais que tempestades passageiras no
destino do mundo.

“O Espírita cristão é chamado aos proble-
mas do mundo, a fim de ajudar-lhes a so-
lução.

Bezerra de Menezes
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ENTRE FFALSAS VVOZES

Se a preguiça te pede: - “Descansa!”, responde-lhe com algum
acréscimo de esforço no trabalho que espera por teu concurso.
Se a vaidade te afirma: - “Ninguém existe maior que tu!”, retribui
com a humildade, reconhecendo que não passamos de meros
servidores da vida, entre os nossos irmãos de luta.
Se o orgulho te diz: - “Não cedas”, aprende a esquecer-te
auxiliando sempre.
Se o ciúme te segreda aos ouvidos: - “A posse é tua!”, guarda
silêncio em tua alma e procura entender que o amor e o bem são
bênçãos do Céu, extensiva a todos.
Se o egoísmo te aconselha: - “Retém!”, abre as tuas mãos e
distribui a bondade com os que te cercam.
Se a revolta te assevera: - “Reage e reivindica os teus direitos!”,
aguarda a Justiça Divina, trabalhando e servindo com mais
abnegação.
Se a maldade te sugere: - “Vinga-te!”, considera que mais vale
amparar constantemente o companheiro, quanto temos sido
auxiliados por Jesus, a fim de que o amor fulgure em nossas vidas.
Os falsos profetas vivem nos recessos de nosso próprio Ser.
Surgem, cada dia, invariáveis, na forma da intriga ou da
maledicência, da leviandade ou da indisciplina, induzindo-nos a
cerrar o coração contra a consciência.
Se aceitamos Jesus em nosso roteiro, ouçamos o que nos diz o seu
ensinamento e apliquemo-nos à prática de Suas lições Sublimes.
Olvidemos as insinuações da ignorância e da treva, da crueldade e
da má fé, que nos enrijecem o sentimento e, de coração unido à
Vontade do Mestre, vendo a vida por Seus olhos e ouvindo os
nossos irmãos, através de Seus ouvidos, estaremos realmente
habituados à posição de intérpretes do Seu Infinito Amor, em
qualquer parte.

Emmanuel

(psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier)
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SSéérriiee CCoommuunniiccaaççããoo ee AAççããoo
2 - Falar com amor (final)

“Incorre em culpa o homem,
por estudar os defeitos alheios?
Incorrerá em grande culpa, se o
fizer para os criticar e divulgar,
porque será faltar com a caridade.
Se o fizer, para tirar daí proveito,
para evitá-los, tal estudo poderá
ser-lhe de alguma utilidade. Im-
porta, porém, não esquecer que a
indulgência para com os defeitos
de outrem é uma das virtudes
contidas na caridade.” (Questão
903 de O Livro dos Espíritos.)
“Ninguém sendo perfeito, se-
guir-se-à que ninguém tem o
direito de repreender o seu pró-
ximo?
Certamente que não é essa a
conclusão a tirar-se, porquanto
cada um de vós deve trabalhar
pelo progresso de todos e, so-
bretudo, daqueles cuja tutela
vos foi confiada. Mas, por isso
mesmo, deveis fazê-lo com mo-
deração, para um fim útil, e
não, como as mais das vezes,
pelo prazer de denegrir. Neste
último caso, a repreensão é
uma maldade; no primeiro, é
um dever que a caridade manda
seja cumprido com todo o cui-
dado possível.” (O Evangelho
segundo o Espiritismo, cap.X -
Bem-aventurados os que são mi-
sericordiosos, item 19.)

Em nossa vida social, que en-
volve os ambientes familiar e pro-
fissional, grupo religioso, momen-
tos de lazer, temos que conviver
necessariamente com o próximo.
Jesus nos mandou amar o pró-
ximo como a nós mesmos, porém
como amaremos o próximo quan-

do ele fala ou tem comportamento
que achamos não estar correto,
quando analisados pelo princípio
do direito e dever a que todos es-
tamos submetidos? Simplesmente
silenciar, omitir-se, ainda que as
suas palavras ou conduta possam
prejudicar o outro?
Observamos, então, que amar o
próximo estabelece ações con-
cretas para que possamos ajudá-lo
tanto quanto a nós mesmos.
É necessário saber analisar e exer-
citar a crítica, e não a maledicên-
cia, para amorosamente falar com
a pessoa, de forma construtiva.
Nesses momentos em que de-
vemos exercitar a crítica, a Doutri-
na Espírita e a Psicologia trazem-
nos orientações oportunas a fim de
que a nossa ação verdadeiramente
construa algo de bom e útil para o
outro e também para nós.
Com base em onze itens extraídos
de um estudo de Psicologia sobre
habilidades sociais cristãs (refe-
rência ao final), podemos associar
princípios espíritas a todas as si-
tuações em que a crítica for perti-
nente ou necessária.
Então,  tendo em vista o conheci-
mento do Espiritismo e o conheci-
mento da Psicologia com relação à
crítica, deve-se ao

FAZER:

1. Dirigir-se diretamente à pessoa.

A análise e as observações que
precisamos fazer a respeito de al-
guém devem ser feitas diretamente
a ela, pelo respeito e consideração
para com essa pessoa.

Aylton Paiva
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Fazer comentários sobre uma
pessoa com outra é, na maioria
das vezes, dar ensejo à ma-
ledicência e cair na famosa “fofo-
ca”, ou seja, comentário que não
deseja oferecer algo positivo ao
outro, mas denegrí-lo, rebaixá-lo
numa tentativa de, falsamente,
elevar a própria personalidade.

2. Referir-se ao comportamento
e não à pessoa.
Quando se analisa e se faz uma
crítica sobre o erro de uma pes-
soa, deveremos apontar o erro no
seu comportamento e não fazer
um julgamento negativo sobre
ela.

3. Escolher a ocasião adequada.
Para que uma crítica seja bem re-
cebida é necessário que a pessoa
a quem iremos fazê-la seja res-
peitada. Precisamos analisar se a
ocasião é a melhor. Se não há al-
guém por perto, a quem não inte-
ressa o que vamos dizer. Se a
pessoa já não está com o estado
emocional alterado por outros
problemas ou questões íntimas.

4. Controlar a emoção. Crítica
não é desabafo.
Por mais que a conduta da pes-
soa ou o erro que ela cometeu te-
nha produzido em nós algo de
ruim, desde a irritação até a raiva,
ao nos dirigirmos a ela precisa-
mos ter sob controle as nossas e-
moções, porque ninguém  cons-
trói nada de produtivo agredindo,
ao utilizar-se da crítica.

5. Evitar produzir desconforto ex-

cessivo no interlocutor.
Se efetivamente queremos usar a
crítica como forma positiva de aju-
dar, melhorar, aperfeiçoar o outro,
deveremos não só ter o controle
das emoções, como , também, u-
sar as palavras de forma adequa-
da para esclarecer e orientar.

6. Ao fazer a crítica, apresentar
um aspecto positivo e, em se-
guida, falar do comportamento
inadequado. Ao final, referir-se a
outro comportamento adequado
da pessoa.
É muito difícil receber uma crítica
com tranqüilidade, por isso, come-
cemos apresentando à pessoa
algo que ela tenha de bom, fa-
lando de forma autêntica e verda-
deira; em seguida apresentemos a
crítica. Quando necessário, para
amenizar o impacto emocional
produzido, comentemos algo po-
sitivo que a pessoa também tem.
Ela se tornará mais receptiva à a-
nálise feita.

7. Ao falar, ser claro e sucinto.
Quando fizermos a crítica, devere-
mos falar com clareza, com tran-
qüilidade e prender-nos estrita-
mente ao que necessariamente te-
nha que ser dito naquele instante.
Ficar com circunlóquios e repeti-
ções desnecessárias acaba por ir-
ritar o interlecutor, bloqueando a
sua possível receptividade.

8. Evitar estilo professoral e
moralista.
Ao fazer uma crítica nunca deve-
remos posicionar-nos como se fa-
lássemos de cátedra ou com pre-
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tensa superioridade moral ou es-
piritual.
Considerando-se o erro como
elemento inerente às nossas ex-
periências de aprendizagem, ao
fazer a crítica não deveremos as-
sumir uma postura de quem não
erra nunca e já se sente como um
Ser perfeito.
Esse comportamento gera uma
postura por parte da outra pessoa
de defensibilidade e de bloqueio;
ainda que a crítica seja proce-
dente ela, mentalmente, já terá
assumido um estado mental e e-
mocional de impermeabilidade.

9. Dar oportunidade ao outro
para se justificar.
O grande avanço nas normas do
Direito que regem a elaboração
das leis, principalmente na área
da punibilidade, foi o estabeleci-
mento do princípio do contradi-
tório. Ninguém pode ser condena-
do se não tiver o direito de defesa.
Da mesma forma, no relacio-
namento comum, quando surge
um fato em que alguém é cri-
ticado, ele tem o direito de se jus-
tificar e deve ser-lhe dada a opor-
tunidade para tal. Se a sua argu-
mentação justifica ou não a ocor-
rência, dependerá de nova aná-
lise, podendo ser acolhida ou
não.
10. Não permitir atitudes subser-
vientes.
Como há aquelas pessoas que ao
serem criticadas, no sentido de
apontar-lhes erros, se irritam ou
se enraivecem partindo para o
ataque a fim de se defender, ou-
tras assumem um comportamen-

to de subserviência, ou seja, de
se rebaixar, desconsiderando-se.
Adotam uma postura de “coita-
dinho inferior”.
É preciso mostrar à pessoa o
erro cometido e que se deseja
apenas a sua reparação, sem
que isso fira a sua dignidade e a
sua auto-estima.
Às vezes esse comportamento
revela uma compreensão autên-
tica da sua falha, mas exagerado
quanto à autocrítica, outras ve-
zes, porém, pode manifestar uma
manobra para escusar-se de
encarar os próprios erros.
11. Manter contato visual sem
ser intimidatório.
Ao dialogarmos com a pessoa a
qual fizemos a crítica, mante-
nhamos contato visual com ela,
sem que ele seja intimidatório ou
que a nossa postura revele uma
pretensa superioridade.
Que esse contato visual ex-
presse compreensão, clareza e
firmeza respeitosa para com a
pessoa a quem estamos expres-
sando a nossa crítica.
Finalmente, ao adotarmos o
comportamento de fazer a crítica
de maneira construtiva e
educativa, estaremos atendendo
à orientação do Mestre Jesus:
“Fazei aos homens tudo o que
queirais que eles vos façam,
pois é nisto que consistem a
lei e os profetas.” (Mateus,
7:12.)
“Tratai todos os homens como
quereríeis  que eles vos tratas-
sem.” (Lucas, 6:31.)

Fonte: REFORMADOR, nº 2119
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ENCONTRO CCOM DDIVALDO FFRANCO 
9- MARCANTES EXPERIÊNCIAS (1ª PARTE)

Recordo-me de um fato no qual participei, em

companhia de Francisco Cândido Xavier, há mais

de cinqüenta anos, e que tem grande atualidade,

para que  nós, os espíritas, neste momento em que

se nos abrem as portas da divulgação, não nos

esqueçamos da fidelidade à Codificação centrada

no Evangelho de Jesus.

Há uma tendência inevitável de afastarem-se as

criaturas da vivência com os simples, os so-

fredores, as filhas e os filhos do calvário. O inte-

lecto deslumbra, as posições relevantes fascinam

e, naturalmente, em nossa condição de Hu-

manidade, somos atraídos pelo brilho efêmero das

lâmpadas da projeção e, quando menos espe-

ramos, distanciamo-nos, sem nos darmos conta do

caminho reto, do dever, atráidos pelos diversos

desvios, que se abrem, fascinantes, à nossa

frente.

Não foi diferente o que aconteceu com o

Cristianismo. A partir de Constantino, em 313,

quando se lhe abriram as portas do Império

Romano e o Cristianismo passou a experimentar

cidadania, naturalmente começou também o

ofuscar das suas luzes libertadoras da ignorância,

da impiedade, do crime, dos desvios de conduta. A

mensagem cristã pura resistiu quase inalterada

por aproximadamente trezentos anos. Suportou

perseguição por quase três séculos, ofereceu mais

de um milhão de mártires ao testemunho. O Es-

piritismo, porém, ainda não completou cento e cin-

qüenta anos e, na sua estrada central, já notamos

muitas veredas convidando a desvios perigosos,

envolvendo e atraindo pessoas bondosas, sen-

satas, dedicadas, e que, por uma ou outra razão,

se deixam atrair para esses caminhos mais curtos

do fascínio e da projeção pessoal...

No ano de 1954, no mês de junho, eu me en-

contrava em Pedro Leopoldo. Como, na época, eu

fazia viagens duas vezes por ano àquela cidade,

na ocasião, no dia 20 de junho, ao terminarmos a

reunião em que Chico Xavier psicografava, aos

sábados à noite, depois do atendimento aos

sofredores, nos arredores da sua cidade, ele me

disse, enquanto caminhávamos na direção da

residência do seu irmão André, que, naquela

noite, experimentara um fenômeno muito

especial. Estando desdobrado parcialmente,

enquanto os Benfeitores psicografavam, havia

recebido a visita de duas damas espanholas

(encarnadas) que estavam recebendo a sua

ajuda material durante a expiação redentora na

atualidade, e vinham pedir-lhe para que não

esquecesse de levar-lhes comida, porque ainda

não havia terminado o seu resgate doloroso, mas

a fome poderia interromper esse processo

libertador, e que, no domingo - já era madrugada

de domingo - à tarde, nós iríamos visitá-las.

Chamavam-se Lia e Maria da Conceição as duas

senhoras muito pobres que residiam ali próximo,

num lugarzinho conhecido como a Lapinha.

Estava presente, na ocasião, um vulto proemi-

nente das finanças paulistas, o Dr. Francisco Pe-

reira de Andrade, na época, um dos três diretores

do Banco do Estado de São Paulo, que, naquela

oportunidade, era uma potência financeira.

No mesmo dia, às 15 horas, Chico contratou dois

táxis, porque o Dr. Francisco estava com a

esposa, D. Lucy, e uma cunhada - o casal

residente na cidade de São Paulo e a cunhada

em Santos - e também iria conosco a irmã dele,

D. Luísa.

Dirigi-nos à Lapinha, um lugar muito humilde.

Fazia muito frio, porque, àquela época, o inverno

era rigoroso na região.

Em ali chegando, saltamos, enquanto o Chico foi

nos contando que o drama daquelas duas

senhoras era tão grande que a sua genitora,

antes de desencarnar, em 1914, já se referia que,

toda vez quando experimentava grandes dores,

encontrava conforto no testemunho de D. Lia e na

coragem de Maria da Conceição. Isso havia

ficado na sua memória, como resultado dos

relatos maternos dentro de casa - ele era criança

de três para quatro anos. Nunca mais ele ouviu

falar sobre essas senhoras até que, mais ou

menos pelos anos quarenta, Luísa, sua irmã mais

velha, narrou a história de D. Lia, elucidando que

essa senhora se havia casado com um homem
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portador de transtornos psiquiátricos muito

graves.

Naquela época, ela residia com a família em uma

das fazendas em torno do Curral del Rei, quando

esse senhor muito rico se apaixonou e pediu-a em

casamento. O pai dela aquiesceu, e ela viu o

futuro marido apenas nesse dia e no das bodas.

Ele levou-a para sua propriedade, após o con-

sórcio matrimonial, quando começou o calvário da

senhora, porque, muito atormentado, entre os

vários desvios de conduta, ele era portador de um

ciúme mórbido, e depois que nasceu a primeira

filha, desvairando, ele começou a atribuir que a

menina não era sua filha e sim do capataz. Depois

de mandar surrar o empregado o expulsá-lo da

fazenda, ele queimou com tição de fogo as partes

pudentas da mulher, para que ela ficasse

impossibilitada de traí-lo outra vez com quem quer

que fosse.

D. Lia criou a filha com abnegação, com muito

sofrimento, sem nunca sair daquela herdade. A

filha casou-se, mais tarde, conforme os padrões

da época, e foi morar com o seu marido em uma

outra, propriedade. Dois anos após, estando

grávida, mandou pedir à mãe fosse acompanhá-la

no momento da délivrance e levasse também a

aparadeira, uma parteira prática muito famosa

que havia na região.

Era a primeira vez que D. Lia saía de casa, para ir

ajudar a filha numa situação muito grave. O parto

foi muito difícil e quando nasceu a criança, a

parteira teve um choque muito grande, porque a

menina apresentava anomalias teratológicas

muito graves: a cabeça era normal, mas o corpo

se apresentava retorcido como se fosse moldado

por mãos impiedosas que lhe mudaram a es-

trutura. A parteira, assustada, mostrou-a à mãe,

ainda no leito. A senhora teve uma crise de lou-

cura e atirou a filha pela janela. então D. Lia saiu

correndo - a avó -, pegou a criança e desa-

pereceu. Não se soube, durante muitos anos, do

paradeiro das duas, até que as notícias co-

meçaram a aparecer, narrando a história dolorosa

de uma senhora que carregava um monstro,

pedindo esmolas pelas cidades interioranas

próximas a Belo Horizonte.

D. Luísa se lembrou que chegou a vê-las e con-

tou isso ao irmão comovido.

No começo dos anos 50, ele estava numa das

suas reuniões de atividades mediúnico-dou-

trinárias, psicografando, quando, fora do corpo,

ele viu adentrarem-se duas damas muito belas,

vestidas ricamente, à espanhola, e que se lhe

acercavam. Aquela que parecia ser a de mais

idade perguntou-lhe em Espírito:

- Você é o filho de D. Maria João de Deus, o

Chico Xavier?

Ele respondeu: - Sim, sou.

- Pois é, sua mãe foi muito amiga nossa. Nós

estamos reencarnadas, resgatando dolorosos

crimes anteriormente cometidos. Encontramo-

nos numa situação muito lamentável e D. Maria

João de Deus sugeriu-me que viesse pedir-lhe

socorro, porque você é dotado de sentimentos

cristãos e de muita misericórdia. Nós estamos

morando aqui próximo, na Lapinha, e pre-

cisamos de alimentos para que nossos corpos

resistam à expiação. Você poderia nos visitar.

Chico?

Ele confirmou: - Mas com muito prazer.

Ela então explicou-lhe que havia exercido, na

corte de Felipe II, uma posição muito relevante,

havendo sido mãe de uma personalidade de alta

significação no clero, tendo contribuído com a

sua ambição para atormentar pessoas que eram

acusadas como dignas de processo inquisitorial,

por heresia. Ela e sua filha, irmã, portanto, da

alta personalidade clerical, beneficiavam-se das

denúncias que era feitas contra pessoas muito

ricas, porque, segundo a lei da época, os bens

passavam a pertencer ao Estado, que ficava

com 50%, outra parte ia para a Igreja e a outra

para o denunciante. Elas compraziam-se nisso,

mas nunca se deram ao trabalho de ver como

eram arrancadas as confissões das suas

vítimas. Sabiam, no entanto, que eram por pro-

cessos muito bárbaros, e que, ao desen-

carnarem os três - ela primeiro, o filho depois e
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a filha em último lugar -, tiveram o despertar da

consciência e encontraram grande número das

suas vítimas, que os infelicitaram de maneira

impiedosa, quase hedionda.

A Misericórida Divina, apiedada nos seus so-

frimentos, trouxe-os às expiações dolorosas e, du-

rante várias vezes, reencarnaram-se sob os

espículos da lepra, mas esta. na qual se en-

contravam, seria a última fase de recuperação, e

que elas pretendiam - porque o filho já estava

redimido - coroar a jornada com muito êxito.

Chico ficou muito sensibilizado e prometeu visitá-

las. No dia seguinte, em companhia de D. Luísa,

eles procuraram reunir alguns víveres do pouco

que tinham e foram visitar o casebre de D. Lia e D.

Conceição.

Era uma dessas construções de pau-a-pique muito

modestas, no cimo de um aclive, num lugarejo

separado do aglomerado de casas. A partir de

então, vez que outra, quando ele dispunha de

qualquer recurso, comprava alimentos e ia levá-los

às duas senhoras.

D. Maria da Conceição era surda-muda, além da

deformidade que apresentava no corpo. E era

quase totalmente cega. Ela ouvia-o, sentia-o e os

dois conversavam mentalmente. Quando ele se

acercava, ela se agitava de felicidade, porque lhe

percebia a presença. Então, com um jeito muito

peculiar, ele disse-me: - Pois é, eu sou o seu

cabeleireiro. Eu sou o seu manicure. Sou eu

que lhe corto os cabelos...lindos!Divaldo - ele

me afirmou - ela é linda! Parece Rita Hayworth.

Estava na época de Gilda, a célebre Rita

Hayworth. E eu, com a minha imaginação juvenil,

naquela época, já mentalizei aquela mulher

hollywoodiana, fascinante, começando a concebê-

la, deslumbrante.

- Agora o corpinho é deficiente, etc. - ele

acrescentou, com um riso maroto.

Subimos o aclive e, quando ele bateu à porta, D.

Lia abriu-a. Tratava-se de uma mulher nona-

genária, e foi comovedor o encontro, porque ela o

olhou, teve uma exclamação, informando: - Seu

Chico, essa noite eu sonhei com vós. Eu dizia: -

Venha trazer comida prá nós, seu Chico, que

nós tá morrendo!

Ele então olhou-me e sorriu, porque aí estava a

confirmação do que nos houvera contado.

Entramos. D. Luísa foi à cozinha, que era um

pequeno vão ao lado, levar os alimentos e

preparar um lanche, enquanto nós fomos ao

outro quartinho. A cama era de varas, enfiadas

no chão, com outras transversais, algum capim

coberto com tecidos velhos, sujos, e um corpo,

que não deveria ter mais do que seis palmos de

uma mão adulta. A cabeça era perfeitamente

normal. O cabelo, desgrenhado, não tinha nada

a ver com aquele de que Chico falara. Como ele

possuía beleza nos olhos e na alma! Eu olhei-

a... era... engraçadinha... mas não parecida à

Rita Hayworth como ele havia definido.

Nesse ínterim, ela se agitava, contorcia-se. Ele

se acercou e disse-lhe: - Pois é, Maria da

Conceição, eu aqui estou. E acarinhou-lhe

os cabelos.

Ela precisava de higiene, porque era uma vez

por semana que ele podia ir ajudá-la. De

imediato pôs-se a conversar, acalmando-a, sua-

vemente.

Nesses comenos, D. Luísa veio da cozinha e,

para que nós víssemos as deformidades da

paciente, tirou o pano que a cobria. Foi a cena

mais chocante que eu já vi. Era como se o

corpo fosse retorcido, não exatamente como um

parafuso, mas algo parecido, pequeno, com

muitas limitações.

Então ela gritou, e Chico elucidou: -Luísa, você

sabe que ela tem pudor, cubra-a!

Ela cobriu-a com carinho. D. Lucy, que era uma

senhora muito generosa, elegante, estava

vestida com um casaco de peles de alto preço,

enquanto D. Lia, a idosa, tremia de frio, com um

tecido muito ralo sobre o corpo arroxeado, sem

quase roupa íntima...

Tremendo muito, sensibilizou a dama paulista

que tirou o casaco de peles e vestiu-a, naquele

momento, num gesto tão natural, como se fosse

a coisa mais simples do mundo. Então, a
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senhora não entendeu nada. Foi, de imediato, à

cozinha e, quando voltou, estava suja de

borralho. Chico exclamou com jovialidade: - Mas

que beleza, Lia! Já tirou o selo. É assim que a

gente tem que fazer...

Aquilo me impressionou, porque a mente

racional pensaria de maneira diferente. Diria:

Bom, quando chegar em casa, eu irei comprar

uns agasalhos, adquirirei um casaco e mando-os

depois.

Instantaneamente recordei-me que, muitos anos

antes, portanto, no fim dos anos 40, o próprio

Chico me havia contato algo que lhe fora narrado

pelo Dr. Bezerra de Menezes, de cuja reflexão o

Benfeitor espiritual havia cunhado o seguinte

conceito: Quando a caridade é muito discu-

tida, o socorro chega tarde.

Contou-me, o médium abençoado, que duas

damaas estavam no teatro Bolchoi em Moscou,

no fim do século XIX, assistindo à peça Boris

Gudonov. Sensibilizaram-se muito. Nevava no

exterior. Quando saíram do teatro, muito emo-

cionadas, viram, à porta, um homem caído e mal

agasalhado. Uma delas tirou o casaco para cobri-

lo. A outra, mais prática, porém, advertiu-a:

- Não faça isso! Ele não vai valorizar esse

casaco. É muito caro! Ele  não vai valorizar esse

casaco. É muito caro! Quando chegarmos em

casa, escolheremos roupas quentes, man-

daremos um lacaio trazê-las, e ficará tudo bem.

Seu casaco vale uma fortuna!

A amiga deteve o gesto. Foram para casa. Mas

ao chegarem foram tomar chá quente. Con-

versaram, distraíram-se e esqueceram o ne-

cessitado. No dia seguinte, pela manhã, aquele

que ia tendo o gesto de caridade lembrou-se do

sofredor e mandou o lacaio, quando lá chegou, o

homem havia morrido de frio durante a ma-

drugada. Daí Dr. Bezerra advogada: - A

caridade não pode ser muito discutida. Pode

ser até delineada, tracejada. Mas não muito

discutida enquanto a miséria chora, sofre e

morre. Tem que ser o gesto espontâneo como

esse que D. Lucy havia praticado, sem ter ouvido

a narração que Chico me fizera antes. 

Ficamos ali sob forte emoção. Ele tratou de

higienizar as duas. A irmã trouxe um caldo

revigorante e quente. Então, o Dr. Francisco

Pereira de Andrade propôs: - Chico, eu posso

mudar essa situação. Gostaria de lembrá-lo de

que eu tenho muita influência na Santa Casa de

Misericórdia de São Paulo. Eu poderia mandar

buscar as duas pacientes para interná-las,

retirando-as dessa situação deplorável.

Chico olhou-o carinhosamente. Deteve-se, silen-

cioso, e, logo depois, respondeu: -Andrade, o

seu gesto é comovedor. Mas as duas nutrem-

se do amor recíproco. Quando uma desencar-

nar, a outra logo desencarnará. Ademais, não

temos o direito de alterar os desígnios divinos.

A Divinidade colocou-as aqui e, se nós as re-

tirarmos, provavelmente estaremos interfirin-

do numa planificação de alta magnitude. Des-

de que você quer ajudar, ajude-as aqui. Você

poderia assumirf a responsabilidade de uma

auxiliar para vir dar-lhes banhos, para cuidar

delas, preparar-lhes a alimentação. Isto sim,

nós podemos contribuir na condição de bons

samaritanos.

O Dr. Andrade aniui de boa mente, informando

que, a partir daquele momento, ele assumia esse

encargo abençoado e procuraria ajudá-las.

Voltamos a Pedro Leopoldo, já noite. Eu viajei de

retorno a Salvador. No ano seguinte, no mês de

março, quando eu retornei a Pedro Leopoldo,

perguntei a Chico: - E D. Lia, nós iremos visitá-la?

Ele me respondeu: - Ah, Divaldo, você não faz

idéia do que aconteceu! Eu não lhe contei tudo.

Naquele período, eu estava muito sofrido. A

imprensa... as acusações descabidas, incom-

preensões dentro e fora de casa. Meu próprio pai

não me entendia. Era muito severo com as

pessoas que vinham conversar comigo. Às vezes,

portava-se mal, dizendo que eu não era médium

coisa nenhuma, embora não o fizesse por mal.

Ele era vendedor de bilhetes da Loteria Federal, e

afirmava que se eu fosse médium e se existissem

Espíritos, esses dariam o número do bilhete para
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ele e acabávamos com a problemática da nossa

pobreza. Ele não entendia a mediunidade. Eu

estava, numa noite de Natal, muito amargurado!

Sem ninguém, fisicamente. Luísa se encontrava

com os seus filhos e esposo, no lar, e eu não

queria pertubá-los. Os meus irmãos renuniam-se

com as duas famílias modestas,e esse era o

momento deles. Então, quando tomado pela

tristeza e solidão, lembrei-me: Como estariam Lia

e Conçeição? E já que nós éramos, possivel-

mente, as pessoas mais isoladas que eu poderia

identificar, mais solitárias, resolvi visitá-las. Tomei

um táxi e fui correndo até a Lapinha. Quando eu

saltei do veículo e me aproximei do outeiro, eu vi

uma espécie de “spot light”, que descia de um

ponto, que eu não podia identificar, do Infinito,

salpicado de estrelas. Estrelas matizadas co-

briam aquela choupana modesta. Quando eu me

acerquei, à porta estava Eurípedes Barsanulfo,

porém com a indumentária de Rufus.

( Para quem não se recorda ou não leu o livro

AVE, CRISTO!, ditado por Emmanuel, Rufus era

um escravo que, no século II, na cidade de Lyon,

deu seu testemunho de fé, quando Taciano

mandou matar os cristãos que viviam na então

chamada Gália Lugdunense. A morte de Rufus foi

muito dolorosa, porque ele foi amarrado à cauda

de um potro bravio, para sair em disparada e

despedaçá-lo. Quando Rufus estava nessa

situação pungente, recordou-se que a esposa e

os filhinhos haviam sido vendidos a um mercador

de escravos. Ele reflexionava em agonia: Jesus,

que fazer? Eu poderei acabar com esta situação

se abjurar a fé por amor a meus filhos e à minha

Mulher. Mas, que fazer? Ser fiel a Jesus... A

minha vida eu a dou, mas a dos meus filhos e da

companheira? Assim mesmo ele optou por per-

manecer fiel a Jesus. Nesse transe, que são

alguns segundos e parecem horas, o homem que

comprara a sua família como escravos acercou-

se e deu-lhe uma bofetada. Ao fazê-lo, abaixou-

se e ciciou-lhe ao ouvido: Morre em paz. Eu

também sou cristão. Cuidarei da tua família.Ele

então se entregou a Deus. E o Chico me narraria,

depois, que os pedaços de Rufus ficaram pelas

estradas, e que ele viu, psiquicamente, e essa

parte não consta no livro, o sepultamento dos

despojos recolhidos pelos seus irmãos de fé

naquele noite, conduzindo archotes e cantando

hinos de exaltação ao Bem.)

- Estava ali Rufus, o bem-aventurado, porque, se

ele já era cristão desse jaez àquela época, o seu

ministério de apóstolo sacramentano era natural

(numa preparação para as tarefas do Chico no

mundo social pela mesma região triangulina). E,

então, era o Natal mais lindo que se podia ima-

ginar. Vozes, entoando hinos, e as duas, que uma

visão apressada poderia confundir com obsidiadas

(como está muito em moda em nosso Movimento.

Vê-se uma pessoa marcada por determinados

sofrimentos, ou com determinados distúrbios, e

logo se rotula: - Esse é um obsidiado. São

obsessores. Tem uma legião de obsessores! Às

vezes, não há nenhum. Trata-se de uma expiação

libertadora - o Espírito errou na carne e na carne se

redime).

Então, ele passou o Natal mais feliz da sua atual

existência. A partir daquela vez, toda época de

Natal. quando terminava as tarefas, ele ia à casa

de D. Lia e D. Conceição.

Dando continuidade à resposta, ele me informou:

- Pois é, eu estava, no mês de janeiro último,

psicografado, quando Dr. Bezerra se me a-

cercou, solicitando-me: - “Chico, assim que ter-

mine as atividades programadas, não dialogue

com os nossos irmãos, porque Maria na Con-

ceição está voltando ao Grande Lar. Já estamos

operando o processo de libertação do Espírito,

desimantado-o dos liames materiais e, logo,

dentro de duas horas, no máximo, ela estará

conosco. Gostaríamos que você fosse

participar desse momento.”

Ele terminou o trabalho, desculpou-se, tomou um

automóvel, seguiu à Lapinha e, então, comoveu-se

com a mesma presença feérica de Entidades

Nobres que ali visitavam o casebre modesto, e

acompanhou o momento em que o próprio Dr.

Bezerra de Menezes desenovelou a moribunda,
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agindo no centro coronário, liberando-a dos

últimos vínculos com a matéria.

Desprendendo-se, ela reconheceu-o ,sorriu, e

foi conduzida pelo Benfeitor para o mundo es-

piritual.

Ante a nova realidade, ele ficou numa

conjuntura dolorosa. Que fazer agora com D.

Lia, que já estava com mais de noventa anos?

Sepultou D. Maria da Conceição e levou D. Lia

para Pedro Leopoldo. Alugou um quartinho,

próximo da sua casa, para dar-lhe assistência,

mandou comunicar ao Dr. Pereira de Andrade e,

mais ou menos, quinze dias após, também num

sábado pela madrugada de domingo, o

venerando Guia convidou-o, novamente,

explicando-lhe:

- Estamos retirando Lia do invólucro carnal.

Conceição veio buscá-la, o filho e alguns

beneficiários hoje dos seus sofrimentos, dos

seus testemunhos dolorosos encontram-se

presentes. Terminada a reunião, nós o aguar-

damos.

Concluída a reunião, ele correu à nova resi-

dência da anciã e, de longe, viu sobre aquela

ruela sem saída, as luzes e a movimentação de

Entidades nobres, ouvindo um coral, que

houvera escutado anteriormente, quando a irmã

desencarnou, que entoava um hino à vida.

Quando D. Lia foi retirada do corpo, ele anotou,

como houvera feito por ocasião da desen-

carnação, o poema de exaltação da Vida, que

diz, em parte:

Rasgaram-se os véus da noite,

Novo dia resplandece,

Viajor, descansa em prece

Ao lado da própria cruz.

No horizonte rebrilha

nova aurora matutina,

Pois a morte descortina

Dia novo com Jesus.

A música continuava, ele ainda pôde ver D. Lia

sorrir-lhe, sem possibilidade de agradecer-lhe,

ser retirada do corpo, levada para o mundo de

origem.

Poucos dias depois de desencarnada, ela

retornou, trazendo a netinha, que falecera com

cinqüenta e cinco anos de idade, mais ou menos,

a qual então transmitiu uma mensagem de rara

beleza, por psicofonia, que se encontra no livro

VOZES DO GRANDE ALÉM , publicado pela

FEB, organizado por Arnaldo Rocha, resultado

das sessões mediúnicas do Grupo Meimei, de

Pedro Leopoldo, entre 1952-1956.

Este fato veio-me à mente para apresentá-lo aqui

coloquialmente, afim de os convirdamos a uma

releitura do Evangelho de Jesus, sem disfarces.

Fonte: REFORMADOR, nº 5/2005
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Como apoiar a continuidade de
pesquisas com célula-tronco inclu-
sive com as clonadas e, ao mesmo
tempo, ser contra a clonagem de
seres humanos?
Antonio Margarido - São Paulo

Dr. Ademar dos Reis - “Trata-se de
uma área para exploração científica
com potenciais ainda indefinidos a
que envolve o uso de células-tronco,
células primordiais indiferenciadas
que retêm a capacidade de se trans-
formar em qualquer tipo de tecido.
Uma coisa é isolar células-tronco em-
brionárias humanas em função da
possibilidade de banhar as células-
tronco num coquetel de fatores que
poderiam provocar, por exemplo, a
produção de tecido pancreático secre-
tor de insulina a partir das células-
tronco de um paciente com diabetes,
tornar a preencher os músculos gas-
tos em pacientes com distrofia muscu-
lar, ou ainda, reconstituir a bainha de
mielina do sistema nervoso de pacien-
tes que sofrem de Esclerose Múltipla,
uma doença degenerativa hoje incu-
rável. A controvérsia, neste caso, não
surge em função dos possíveis usos
terapêuticos, mas ditada por preocu-
pações éticas relativas ao aborto,
uma vez que a melhor fonte para es-
sas células são os embriões humanos.
Na pesquisa de clonagem de seres
humanos, os maiores receios são os
riscos de que as pesquisas gerem
bebês deformados,aberrações gené-
ticas e abortamentos em massa e
eutanásia dos que vierem a ser
concebidos com anormalidades (es-
sas duas útlimas questões, em par-
ticular, inaceitáveis para a comu-
nidade cristã).

Para a obtenção de clones de ani-
mais, centenas de embriões e a-
berrações genéticas são produ-
zidas em laboratório e eliminadas
natural ou artificialmente antes da
concepção. Nas pesquisas com se-
res humanos, se alguma situação
anormal for identificada, restarão
três alternativas: o tratamento fetal
(hipotético, pois ainda inexistente),
o abortamento ou a eutanásia, ain-
da ilegais em muitos países, eti-
camente questionáveis e con-
denável pela maioria das religiões.
Há mais de 25 anos, quando nas-
ceu o primeiro bebê por insemina-
ção artificial in vitro (proveta), as
técnicas davam certo em menos de
5% dos casos (atualmente já se
atinge 50%). Para cada três bebês
sadios clonados, estima-se que de-
verão ser produzidos 200 fetos
monstruosos destinados à morte. A
clonagem humana tem 1,5% de
chance de produzir um bebê vivo,
não necessariamente sadio (para
os 3 sadios previstos, prevê-se, ou-
tros 5 que chegarão a termo, mas
terão que ser submetidos à euta-
násia logo depois do parto).
Temos apenas oito anos de ex-
periência. O domínio da tecnologia
ainda é incipiente e deve apresen-
tar os mesmos problemas enfrenta-
dos com a clonagem de animais.
Os clones humanos poderão sofrer
com excesso de peso, envelheci-
mento precoce e doenças crônico-
degenerativas ainda na infância. As
limitações de ordem tecnológica
são apontadas por todos os centros
de genética e reprodução do mun-
do como um impeditivo para o avan-
ço das pesquisas nesse campo(sem

Clonagem de Seres Humanos e Clonagem
Terapêutica
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contar as limitações de ordem ética).
Devem-se levar em consideração, en-
tretanto, além dos usos terapêuticos
potenciais, as possibilidades per-
versas com que tal tecnologia pode
ser manipulada. A esperança que po-
de trazer para um portador de defi-
ciência, por um lado, e o patentea-
mento e busca desenfrada pelo lucro,
por outro, são exemplos que se con-
trapõem objetivamente à sociedade.
Estamos cada vez mais próximos de
dominar a tecnologia da criação da
vida. Dominamos tecnologias de
ponta, mas a Humanidade tem se de-
monstrado incapaz  de enfrentar a fo-
me, as epidemias, os danos ao meio
ambiente e a miséria generalizada.
A clonagem é um problema bio-
técnico-científico colocado para a so-
ciedade, mas é também um instigante
dilema de ordem ético-espiritual.
Creio que o papel da sociedade civil e
dos espíritas, enquanto movimento
social, é o de manter vigilância que
garanta a manutenção da inquietude
e da liberdade científicas sem, con-
tudo, provocar a emergência de um
terror que impeça a reflexão e a
ponderação cuidadosa frente às no-
vas descobertas.
Segundo Einstein “devemos evitar
supererestimar a ciência e os mé-
todos científicos quando se trata
de problemas humanos. Não deve-
mos presumir que os especialistas
sejam os únicos que têm direito de
opinar sobre questões que dizem
respeito à organização e futuro da
sociedade”.
As pesquisas genéticas devem ser
estimuladas, principalmente se ti-
verem objetivos que tragam bene-
fícios futuros à sociedade e ao meio

ambiente em que vivemos.
Com que base podemos nos insurgir,
utilizando argumentos absolutamente
inconsistentes, tais como rejeição
perispiritual, fluídica/energética ou
mesmo espiritual, contra o acesso a
tecnologias que possam, por exem-
plo, duplicar um fígado de um can-
didato a transplante hepático a partir
de uma célula sadia isolada num
órgão doente, sem riscos de rejei-
ção? Ao mesmo tempo, como se ca-
lar diante da clonagem de um milio-
nário ou personalidade excêntrica
que por razões absolutamente egoís-
ticas, sem nenhuma fundamentação
humanitária, optem por esse proce-
dimento?
Uma descoberta científica não é ética
ou antiética. Torna-se antiética quan-
do é utilizada de forma atentatória
aos valores que cultivamos, como
respeito à vida, à individualidade, à
diferença, compreensão e solidarie-
dade. Creio que do ponto de vista
espírita, não se pode admitir que a
manipulação de padrões genéticos
seja efetuada para mera satisfação
da vaidade ou da mercantilização da
investigação científica. Não há justi-
ficativa ética que sustente tais
finalidades. Mas não se pode obsta-
culizar o avanço de tecnologias que
sejam colocadas a serviço da Hu-
manidade, como por exemplo, a utili-
zação da replicagem genética para a
produção de órgãos destinados a
transplantes ou produção de terapias
que recuperem a saúde de milhões
de seres desenganados.
A alegação de que não se podem im-
pedir provas e expiações determina-
dos por Deus para as criaturas é
absurda e dogmática. Trata-se de
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inaceitável perspectiva fundamenta-
lista de que o destino é traçado e que
o homem não possui livre-arbítrio para
lutar, com todos os recursos e energia
disponíveis, para superar os limites
que a vida lhe impõe ( o que não sig-
nifica deixar de se resignar e viver
com dignidade quando esses limites
não puderem ser ultrapassados ou
vencidos).
Sou contra a realização, no momento,
da clonagem de seres humanos, por
motivos éticos e de consciência. As
críticas dos cientistas que se opõem à
clonagem nesse momento são funda-
mentadas. Não se trata de um proce-
dimento científico corriqueiro e que a
sociedade tem o direito de contar com
um grau de certeza maior sobre o des-
tino que está reservado para pesqui-
sas desta natureza e as suas conse-
qüências sobre diversos aspectos, in-
clusive os técnicos e éticos (princípios
que se aplicam e podem ser esten-
didos, sem dúvida, para toda e qual-
quer nova incorporação tecnológica e
científica que extrapole os limites do
que convencionamos - ou contrata-
mos - socialmente como ético).
Entretanto, do ponto de vista hipo-
tético, a clonagem de seres humanos,
que tanta celeuma tem trazido, na
perspectivas do Espírito, não seria um
problema (insistimos que estamos
tratando do assunto no plano das
hipóteses), que torne a sua realização
um “pecado” ou mesmo condenável.
Sob a ótica espírita, à semelhança do
que ocorre em gêmeos idênticos, a in-
dividualidade espiritual que presidirá a
criatura concebida a partir da mani-
pulação genética é absolutamente
distinta da que lhe fornece o patri-
mônio genético. Existia antes, inde-

pendentemente, e assim continuará
existindo, apesar da absoluta seme-
lhança do ponto de vista corpóreo.
Seria, sem dúvida, mais uma de-
monstração de que o genótipo é ex-
tremamente importante para expli-
car o que somos (e como somos),
mas incapaz de produzir um clone
que pense, sinta, aja e viva reprodu-
zindo os padrões complexos de e-
xistência de seu pai ou mãe biológi-
cos, consolidando a percepção de
que aquilo que nos efetivamente in-
dividualiza é o princípio inteligente,
o Espírito imortal.
Creio também que não haveria ne-
nhuma diferença no processo de
formação do perispírito e do campo
energético que cada uma das cria-
turas forma na fecundação pelos
métodos tradicionais ou pela in vitro.
A grande contribuição do Espiritis-
mo nesse debate é a afirmação da
existência do Espírito, da imor-
talidade da alma e da evolução infi-
nita, ao agregar a dimensão extra-
corpórea das criaturas: o princípio
espiritual. Demonstra, a partir dos
fatos pela via da experimentação, a
preexistência, a existência e a so-
brevivência da alma, que conserva
todas as dificuldades intelectuais,
morais e espirituais depois do
desencarne.
O Espiritismo somente manterá sua
atualidade e importância se conse-
guir apresentar essa contribuição
para o pensamento humano. E esse
é um trabalho que depende, para
começar, de cada um de nós.
Esperamos que não seja tarde...”
Ademar Arthur Chioro dos Reis é médico
Sanitarista e professor universitário em Santos, SP
Fonte: OPINIÃO, nº 125
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A POPULAÇÃO NORMAL E ATIVA DA TERRA
Rogério Coelho

É incessante o desaguar recíproco das popu-

lações corporal e espiritual de nosso Planeta

de um plano para o outro. O sistema funciona

em base de intercâmbio, constituindo um pro-

cesso natural de filtragem. Se nos fosse dado

observar de um ponto  de vista adequado, ve-

ríamos o constante ir-e-vir de encarnados para

o Mundo Espiritual e de Espíritos para o Mun-

do Corporal. Afirma Allan Kardec: “Em certas
épocas, determinadas pela Sabedoria Di-
vina,  essas emigrações e imigrações se o-
peram por massas mais ou menos con-
sideráveis , em virtude das grandes revolu-
ções que lhes ocasionam a partida simul-
tânea em quantidades enormes, logo subs-
tituídas por equivalentes quantidades de
encarnações. Os flagelos destruidores e os
cataclismos, devem, portanto, considerar-
se como ocasiões de chegadas e partidas
coletivas, meios providenciais de renova-
ção da população corporal do Globo, de ela
se retemperar pela introdução de elemen-
tos espirituais mais depurados. Na  destrui-
ção, que por essas catástofres se verifica,
de grande número de corpos, nada mais há
do que rompimento de vestiduras; nenhum
Espírito parece; eles apenas mudam de pla-
nos; em vez de partirem isoladamente, par-
tem em bandos, essa a única diferença, vis-
to que, por uma causa ou outra, fatalmente
têm de partir, cedo ou tarde.
É de notar-se que todas as grandes cala-
midades que dizimam as populações são
sempre seguidas de uma era de progresso
de ordem física, intelectual, ou moral e, por
conseguinte, no estado social das nações
que as experimentam. É que eles têm por
fim operar uma remodelação na população
espiritual, que é a população normal e ativa
do Globo. Essa transfusão, que se efetua
entre a população encarnada e desencar-
nada de um planeta, igualmente se efetua
entre os mundos, quer individualmente,
nas condições normais, quer por massas,

em circunstâncias especiais. Há, pois, emi-
grações e imigrações coletivas de um
mundo para outro, donde resulta a intro-
dução, na população de um deles, de ele-
mentos inteiramente novos. Novas raças de
Espíritos, vindo misturar-se às existentes,
constituem novas raças de homens. Ora,
como os Espíritos nunca mais perdem o
que adquiriram, consigo trazem eles sem-
pre a inteligência e a intuição dos
conhecimentos que possuem, o que faz
com que imprimam o caráter que lhes é pe-
culiar à raça corporéa que venham animar.
Para isso, só necessitam de que novos
corpos sejam criados para serem por eles
usados. Uma vez que a espécie corporal
existe, eles encontram sempre corpos
prontos para os receber. Não são mais,
portanto, do que novos habitantes. Em
chegando à Terra, integram-lhe, a princí-
pio, a população espiritual; depois, encar-
nam, como os outros.”
Isso explica a densificação ou retratação do

índice demográfico da Terra em certas é-

pocas. A Humanidade é solidária em todo o

Universo que é a Casa do Pai que possui mui-

tas moradas como afirmou o Mestre Jesus.

Dia virá em que os atuais habitantes da Terra

não precisaremos mais encarnar em corpos

materiais tão sujeitos a vicissitudes. Cons-

tituiremos, então, as massas inumeráveis dos

Espíritos do Senhor a obedecer-lhe as su-

blimes ordenações em trabalho incessante de

ascensão espiritual nossa e de todos os que

ficaram na retaguarda.

Assim, não se justifica tanto pavor e desespe-

ro frente à inelutável realidade da “morte” que

na verdade não é outra coisa senão a transfe-

rência do Espírito Imortal para o seu “habitat”

natural.

Bibliografia: Kardec, Allan, em A GÊNESE, Cap XI,
itens 35, 36  e 37
Fonte: BRASÍLIA ESPÍRITA, nº136
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Eu gostaria de saber o que é
reencarnação compulsória?
Por que existe para alguns
espíritos e para outros, não?
(José Davi Vieira- Duartina-
SP)

A - Alguns espíritos são como
crianças; não têm discerni-
mento para escolher ou para
defender seus próprios inte-
resses. Às vezes  são agressi-
vas e rebeldes; de outras, tí-
midas e inoperantes.  Na lite-
ratura jurídica, as pessoas que
não têm capacidade de tomar
decisão na vida civil são cha-
madas de incapazes, como é o
caso das crianças. Por isso, as
crianças são representadas pe-
los seus pais perante a lei.
Quando elas já têm algum dis-
cernimento, porém não o su-
ficiente para tomar toda e qual-
quer decisão, são parcialmente
incapazes, e não precisam ser
mais representa das: agora
passam a ser assistidas pelos
pais.

B -O mesmo acontece com
relação aos Espíritos. Há Espí-
ritos total ou  parcialmente ima-
turos, agressivos ou tímidos,
que vão precisar de representa-
ção ou assistência para algu-
mas decisões em relação às
suas vidas. No caso de não te-
rem condição de escolher, são
outros Espíritos que escolhem
por eles - seus protetores ou
seus tutores. A reencarnação é
indispensável para o progresso
dos Espíritos. Neste caso, em

que não são os próprios inte-
ressados que escolhem, a
reencarnação é chamada com-
pulsória, e mesmo que eles não
estejam satisfeitos com a es-
colha, devem a ela se sub-
meter, simplesmente porque
necessitam daquela experiên-
cia. Poderíamos comparar essa
situação com a escola na Terra.
A criança vai para a escola por
decisão dos pais e não propria-
mente por decisão delas pró-
prias. Muitos alunos freqüen-
tam a escola, contrariados.

C -Por outro lado, existem
Espíritos que já reúnem condi-
ções de fazer a própria esco-
lha. Já desenvolveram um cer-
to grau de discernimento para
tanto, embora isso não queira
dizer que eles acertem sempre.
Podem acertar e podem errar.
Mas é tomando decisões que
eles vão aprendendo a exerci-
tar a sua liberdade. Quanto
mais responsáveis forem, mais
se esforçarão por decidir com
acerto. Temos, assim, os pla-
nos de vida, em que são traça-
das as diretrizes gerais da exis-
tência. Esses planos podem
ser mais ou menos cumpridos,
dependendo de cada caso e,
principalmente, do esforço de
cada um. Mas quando o Espí-
rito já está em condição de es-
colher, geralmente ele aceita
melhor a vida, mesmo os con-
tratempos e as dificuldades.
Mostra-se mais paciente e re-
signado, pois, no fundo, sabe
de suas reais necessidades.

DEZ 03FEV 06

JUVENTUDE
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OO JJOOVVEEMM EE SSEEUUSS PPRROOBBLLEEMMAASS
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morte entre os jovens: nos anos de
1991 a 2000, os suicídios, nessa
faixa etária, tiveram crescimento de
28,5%  e os dados, atualmente, apre-
sentam, segundo a magnetude da
população jovem brasileira, uma taxa
de 4,0 suicídios por 100 mil habi-
tantes. É possível, também, observar
que a incidência dos óbitos por suí-
cidio apresenta, a partir dos 10 anos,
uma forte tendência ascendente para
chegar à sua máxima expressão aos
21 anos de idade.
É entristecedor ver esses Espíritos
envolvidos em tantas frustações,
decorrentes de conflitos íntimos e de
uma educação mal administrada, por
parte dos pais, ou por serem, alguns
portadores de desequilíbrios emo-
cionais que não foram atendidos a-
dequadamente na infância, levando-
os a uma atitude tão drástica.
O espírito Manoel Philomeno de Mi-
randa (1991) aponta para os graves
agentes psicológicos que levam ao
suicídio, como a angústia, a inse-
gurança, os conturbadores fenô-
menos psicossociais e econômicos,
as enfermidades crucificadoras,o
sentimento de desamparo e de per-
da, todos com sede na alma imatura
e ingrata, fraca de recursos morais
para sobrepô-los às contigências
transitórias desses propelentes ao
ato extremo. E, este trágico ato as-
sume gravidade e constrangimento
maiores, quando crianças, que ainda
não dispõem do discernimento, op-
tam pela aberrante decisão.
Como avaliar o tresloucado gesto de
seres tão jovens, sob a visão es-
pírita? Que causas estimulam esses
Espíritos, ainda imaturos, a bus-
carem, no gesto derradeiro, a supe-

“(...) para o que não crê na
eternidade e julga que com a vida
tudo se acaba, se os infortúnios e
as aflições o acabrunham, unica-
mente na morte vê uma solução
para as suas amarguras. Nada
esperando, acha muito natural,
muito lógico mesmo, abreviar pelo
suícidio as suas misérias.” (O
suicídio e a loucura”. In: O Evan-
gelho segundo o Espiritismo.)

Crianças e adolescentes, em número
expressivo, buscam no suicídio a fu-
ga que lhes parece mais viável aos
dissabores e dificuldades que sur-
gem de suas experiências na matéria.
O assunto, de importância vital para
análise e reflexão de todos os es-
piritas, é destacado no temário das
Campanhas VIVER EM FAMÍLIA e
EM DEFESA DA VIDA, reativadas
pelo Conselho Federativo Nacional,
órgão da Federação Espírita Brasi-
leira, em 21 de novembro de 2004,
tendo como uma de suas ações, em
nível nacional, estimular o aprofunda-
mento de temas dessa natureza,
concluindo quão importante tornar-se
o conviver em família, onde sob to-
dos os aspectos, a vida deve ser pre-
servada e cuidar.
De acordo com a Organização Mun-
dial da Saúde (2000), no mundo in-
teiro, o suicidio está entre as cinco
maiores causas de morte na faixa
etária de 15 a 19 anos e em vários
países ele fica como primeira ou
segunda causa de morte entre me-
ninos e meninas nessa mesma faixa
etária. Verificamos que, estatica-
mente, o Brasil se coloca como um
dos países que possui um índice re-
lativamente significativo neste tipo de

Clara Lila Gonzales de Araújo
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ração dos problemas que os alu-
cinam?
Mesmo considerando o grande nú-
mero de suicidas que renascem com
as impressões da ação cometidas
em vidas passadas, é necessária u-
ma análise mais acurada sobre as ra-
zões que os impelem a cometer no-
vas transgressões às leis de Deus,
agravando ainda mais sua situação
espiritual.
Analisaremos, inicialmente, os
suicídios que têm por causa a
obsessão.
Elucida-nos o venerável Espírito Be-
zerra de Menezes que Espíritos per-
versos influenciam os encar-
nados, sugestionando-os a come-
terem o ato terrível, através do
sono de cada noite, por uma pres-
são obsessora do seu desafeto
espiritual, (...). Outros existem que
não querem absolutamente mor-
rer, não desejam o suicídio(...) A-
pesar disso, sucumbem, (...) uma
vez que, deseducados da luz das
verdades eternas, desconhecedo-
res do verdadeiro móvel da vida
humana, como da natureza espi-
ritual do homem, não lograram for-
ças nem elementos com que se li-
bertassem do julgo mental (...) cu-
jo acesso permitiram. Esses suicí-
dios, levados a efeito por influên-
cias obsessivas, apresentam certa
parcela de atenuantes para as ví-
timas e graves responsabilidades
para os que os motivaram, res-
pondendo, esses algozes, perante
a Justiça Divina, pela crueldade
cometida contra os seus ad-
versários.
Intriga-nos, sem dúvida, que esta
situação possa ocorrer com crianças

e jovens.
A análise feita por Allan Kardec à res-
posta dada pelos Espíritos Superiores,
à questão 199a, em O LIVRO DOS
ESPÍRITOS, esclarece-nos sobre o
problema. Diz o Codificador: Aliás, não
é racional considerar-se a infância
como um estado normal de ino-
cência. Não se vêem crianças do-
tadas dos piores instintos, numa ida-
de em que ainda nenhuma influência
pode ter tido a educação? Algumas
não há que parecem trazer do berço
a astúcia, a felonia, a perfídia, até o
pendor para o roubo e para o as-
sassínio, não obstante os bons
exemplos que de todos os lados se
lhes dão?
Conclui Kardec, na mesma nota, que
esses Espíritos se revelam viciosos por
não possuírem progresso, sofrendo,
então, por efeito de sua inferioridade.
Essas crianças, geralmente, mani-
festam comportamentos desequili-
brados, como resultante da rebeldia, da
insatisfação, do nervosismo, da difi-
culdade intelectual que apresentam,
agravando-se, cada vez mais, a sua
existência, caso não recebam os cui-
dados urgentes dos pais, em forma de
afeto, compreensão e providências te-
rapêuticas adequadas, para que con-
sigam superar reminiscências tão
dolorosas.
Suely Caldas Schubert (1981), ao
referir-se ao problema da obsessão na
infância, traz de sua experiência
interessantes depoimentos sobre crian-
ças que tentaram o suicídio. Um desses
casos foi destacado como gravíssimo.
Conta-nos a autora que certa criança
de três anos e alguns meses vinha
tentando o suicídio das mais diferentes
maneiras, o que lhe resultara, inclusive,
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ferimentos: um dia, jogou-se na
piscina; em outro atirou-se do alto do
telhado, na varanda de sua casa;
depois quis atirar-se do carro em
movimento, o que levou os familiares a
vigiá-la dia e noite. Seu compor-
tamento, de súbito, tornou-se es-
tranho, maltratando especialmente a
mãe, a quem dirigia palavras de baixo
calão que os pais nunca imaginaram
ser do seu conhecimento.
Os pais da referida criança buscaram
ajuda no Espiritismo e, a partir das
reuniões de desobsessão, realizadas
em seu benefício, foi possível diag-
nosticar, espiritualmente, as causas do
seu estado atual. A oração, o passe e a
água fluidificada, usados na tera-
pêutica espiritual, melhoraram sensi-
velmente o problema obsessivo e
outras crianças, que apresentavam
sintomas semelhantes, foram ampa-
radas, igualmente. Schubert chama
atenção para a importância das aulas
de Evangelização Espírita, quando os
pequeninos seres são extremamente
ajudados pelos ensinamentos minis-
trados, oferecidos por meio das luzes
do esclarecimento espírita-cristão de
que tanto carecem.
Além das orientações que recebemos
da profilaxia espírita é imprescindível
procurarmos o auxílio de psicólogos,
médicos, educadores e outros, que
orientem na utilização de mecanismos
preventivos, para o reajustamento
dessas crianças.
É importante ressaltar, todavia, que ao
tratarmos de suicídio, não podemos
apenas nos referir às obsessões, que
influenciam grandemente essas almas
torturadas, mas devemos levar em
conta o rol de dificuldades que esses
Espíritos trazem consigo, impulsio-

nando-os a cometer desatinos de
toda sorte, em prejuízo próprio, não
lhes permitindo viver de forma mais
tranqüila e segura.
Aos pais cabe a tarefa maior de
ampará-los, dispensando-lhes muito
amor, a fim de que se sintam amados
e possam superar esses estados de
sofrimento, choques e dores que
necessitam ser atenuados por meio
da educação, na prática de exercícios
moralizadores, até que consigam
transformar suas disposições men-
tais, na busca do rumo feliz que tanto
anelam.
Ao conhecermos os fatores causais
dos sofrimentos que nos atingem,
passamos a aceitar com resignação e
responsabilidade as provas indis-
pensáveis para evoluirmos. Por isso,
aceitar filhos difíceis é reagir de forma
positiva, envolvendo-os em vibrações
de ternura, anulando-lhes as im-
pressões negativas, dialogando cons-
tantemente com eles, no uso da
palavra envolta em emoção afetuosa
e franca, e transmitindo-lhes a con-
fiança de que haverão de se livrar dos
problemas íntimos que os oprimem,
confiando em Jesus e nos benfeitores
espirituais. A criança, se evangelizada
desde cedo, tem noção exata do que
significa o amparo desses Amigos do
além-túmulo.
O problema do suicídio assume
dimensões maiores na adolescência,
quando, quase sempre, não se re-
cebeu ajuda na fase infantil.
O Espírito Joanna de Ângelis (1998)
afirma que a desinformação a res-
peito da imortalidade do Ser e da
reencarnação responde pela correria
alucinada na busca do suicídio(...) E
essa falta de esclarecimento é maior
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Agora você pode pesquisar números anteriores 
de INFORMAÇÃO no site:

http://revistainformacao.anderung.com.br

no período infanto-juvenil,(...) facul-
tando a fuga hedionda da existência
carnal(...)
Há que se considerar, também, o
suicídio indireto, quando o adoles-
cente, vivendo em clima de lutas
acerbas e não tendo recebido uma
base familiar de orientação segura,
desgasta suas forças morais e e-
mocionais, enredando-se no jogo das
paixões, principalmente no sexo em
uso excessivo, na ingestão de bebidas
alcoólicas, do fumo nocivo e das
drogas, resultando nas relações
comportamentais rebeldes e agres-
sivas,que causarão sobrecargas des-
trutivas no conjunto do Ser, dese-
quilibrando suas condições física e
mental.
O panorama traçado até aqui mostra
que o suicídio de crianças e jovens é
constantemente desafiado pelas cir-
cunstâncias, muitas vezes imprevisí-
veis, que surgem dentro do próprio lar.
O lar deve ser escola de real edu-
cação, sem o caráter autoritário e im-
positivo, que torne as relações entre
pais e filhos obsessivas e desgas-
tantes, mas com a preocupação sin-
cera de estabelecer-se entre eles uma
amizade verdadeira, que lhes permita
encontrar a resistência espiritual de
que precisam, para enfrentar as
vicissitudes e os desafios decorrentes
de frustações e de conflitos íntimos,
surgidos, especialmente, dos rela-
cionamentos interpessoais, nem sem-
pre vividos favoravelmente.

A educação que se funda no pro-
cesso de despertar os poderes lan-
tentes do Espírito é a única que real-
mente resolve o problema do ser.
Educação  que deve preparar o indi-
víduo para a vida como realmente
ela é, destacando, sempre, a bênção
da reencarnação, que permite lutar
pelas mais nobres aspirações e reco-
nhecendo, com gratidão, os destinos
altaneiros que Deus concebeu e tra-
cejou para o Espírito.
Importa, pois, primeiramente, que a
criança e o adolescente tenham uma
visão correta sobre a realidade e o
futuro do Ser, traçando para si valo-
res éticos e cristãos que constituem
a verdadeira vida e que os fará espe-
rar pela concretização de realizações
que os estimulem ao progresso.
A missão do Espiritismo é educar
para salvar. Tenhamos nós, es-
píritas, a certeza desta revelação,
pois enquanto esse fato não penetrar
em nossas mentes e corações não
saberemos acolher, com com-
preensão, essas almas infelizes e
enfermas, necessitadas de infinito
amor. Quanto a isso, reflitamos sobre
a sábia lição de Jesus: Ninguém a-
cende uma candeia para pô-la
debaixo do alqueire; põe-na, ao
contrário, sobre o candeeiro, a fim
de que ilumine a todos os que
estão na casa. (Mateus,5:15)

Fonte: REFORMADOR, nº2117
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