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9- MARCANTES EXPERIÊNCIAS (2ª PARTE)

Reflexões sobre o passe

Allan Kardec e o trabalho em equipe

O Jovem e seus problemas

Amor e Paixão

Em “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, questões 873, 874

e 875.

O sentimento de justiça está na Natureza ou

resulta de idéias adquiridas?

- Tanto está na Natureza, que vos revoltais ao

pensamento de uma injustiça. O progresso moral de-

senvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá:

Deus o colocou no coração do homem. Eis porque, en-

contrareis, freqüentemente, entre os homens simples

e primitivos, noções mais exatas da justiça que entre

os que têm muito saber.

Se a justiça é uma lei natural, como ocorre que os

homens a entendam de maneiras tão diferentes, e

que um ache justo aquilo que parece injusto a

outro?

- É que, freqüentemente, aí se misturam paixões que

alteram esse sentimento, como a maioria dos outros

sentimentos naturais, e fazem ver as coisas sob um

falso ponto de vista.

Como se pode definir a justiça?

- A justiça consiste no respeito aos direitos de cada

um.

- O que determina esses direitos?

- Duas coisas os determinam: a lei humana e a lei na-

tural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus

costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram

direitos que puderam variar com o progresso dos

conhecimentos. Vede se vossas leis de hoje, sem se-

rem perfeitas, consagram os mesmos direitos da Idade

Média. Esses direitos antiquados, que vos parecem

monstruosos, pareciam justos e naturais naquela é-

poca. O direito estabelecido pelos homens, portanto,

não está sempre conforme a justiça. Aliás, ele não re-

gula senão certas relações sociais, enquanto que, na

vida particular, há uma imensidade de atos que são u-

nicamente da alçada do tribunal da consciência.

“... Ao termo de cada existência no Plano Físico,
os Administradores das Horas te perguntarão,
naturalmente: “ - Que fizeste do tempo que o
Senhor te confiou?” Então, compreenderás, por
fim, que o tempo é vida”.

Emmanuel
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TODOS OOS DDIAS

“... e eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consu-
mação dos séculos.” - JESUS.

(Mateus, 28:20).

Não te digas sem a inspiração de Jesus para adotar rumo certo.
A atualidade terrestre mostra cientificamente que a comunhão
espiritual não depende do espaço ou do tempo.
Podes fitar um orientador da comunidade e colher-lhe a palavra, a
longa distância, através da televisão...
Conversar com um amigo, de um continente a outro, com o auxílio
do telefone...
Escutar o cantor predileto, que atua de longe, por intermédio do
rádio...
Recolher a mensagem de alguém, na tira de um telegrama...
Acompanhar, nas colunas da imprensa, o cronista simpático que
nunca viste em pessoa...
Assim também, nossas ligações com o Cristo de Deus.
Jesus não é mestre ausente ou símbolo morto. Ainda e sempre, é
para nós, os que declaramos aceitar-lhe a governança, o mentor
vigilante e o exemplo vivo.
Basta recapitular-lhe as lições para refletí-lo. E, ao retratá-lo em nós,
segundo as nossas acanhadas concepções, receberemos dêle a
idéia ou o socorro de que careçamos, a fim de escolher com acêrto
e agir com justiça.
Prometeu-nos o Mestre, ao falar aos discípulos:
- “Eis que eu estou convosco, todos os dias, até à consumação
dos séculos.”
Como é fácil de perceber, o Senhor está conosco, esperando,
porém, que estejamos com ele.

Emmanuel
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Quando, em agosto de 1865, Allan
Kardec, publicou “O CÉU E O IN-
FERNO” ou “A JUSTIÇA DIVINA SE-
GUNDO O ESPIRITISMO”, abriu ca-
minho para um conhecimento mais
amplo sobre a realidade que aguar-
da a criatura humana no trânsito da
vida física para a espiritual. Espe-
cialmente na segunda parte do livro
onde mais de seis dezenas de de-
poimentos revelam as sensações e
surpresas daqueles que se despe-
dem do plano mais material.
No século XX, surge a contribuição
de vários médiuns como Fernando
Lacerda, Ivone Pereira, Zilda Gama
e a extraordinária de Francisco Cân-
dido Xavier da qual podemos des-
tacar CARTAS DE UMA MORTA
(1935), NOSSO LAR(1943), VOLTEI
(1947), “INSTRUÇÕES PSICOFONI-
CAS”, “VOZES DO GRANDE ALÉM e
“FALANDO A TERRA”, Dos relatos
emocionados de alguns desses
espíritos comunicantes, destaca-
mentos alguns trechos para nossa
reflexão.

Ceitil por Ceitil
Joaquim, morador de rua
“Minha derradeira máscara física era a
de um pobre homem, que tombou na via
pública, num insulto cataléptico.
Tão pobre que ninguém lhe reclamou
o suposto cadáver.
Conduzido à laje úmida, não consegui
falar e nem ver, contudo, não obstante a
inércia, meus sentidos da audição e o
olfato, tanto quanto a noção de mim
mesmo, estavam vigilantes.
Impossível para mim descrever-vos o
que significa o pavor de um morto-vivo.
Depois de muitas horas de expectativa,
levaram-me seminu para a câmara fria.

Suportei o ar gelado, gritando intima-
mente sem que a minha boca hirta o-
bedecesse.
Não posso enumerar as horas de afli-
ção que me pareceram intermináveis.
Inultimente procurei reagir.
Achava-me cego, mudo e paralítico...
Assinalava, porém, as frases irreveren-
tes em torno e conseguia ajuizar,
quanto à posição dos grupos a se dis-
persarem junto de mim...
Mais alguns minutos de espera ansio-
sa e senti que lâmina afiada me ras-
gava o abdômen.
Protestei, com mais força, no imo de
minhalma, no entanto, minha língua ja-
zia imóvel.
Tolerando padecimentos inenarráveis,
observei que me abriam o tórax e me
arrebatavam o coração para estudo.
Em seguida, um choque no crânio pa-
ra a trepanação fez-me perder a noção
de mim mesmo e desprendi-me, enfim,
daquele fardo de carne viva e inerte,
fugindo horrorizado qual se fora um cão
hidrófobo, sem rumo...
Não tenho palavras para expressar a
perturbação a que me reduzira.
E, até agora, não sou capaz de imagi-
nar, com exatidão, as horas que des-
pendi na correria martirizante.
Trazido, porém, à vossa casa, suave
calor me regenerou o corpo frio.
Escutei as vossas advertências e ora-
ções...
E braços piedosos de enfermeiros ab-
negados conduziram-me de maca a
um hospital que funciona como santa
retaguarda, além do campo em que
sustentais abençoada luta.
Banhado em águas balsâmicas, alivia-
ram-se-me as dores.
Transcorridos alguns dias, implorei o
favor de vir ao vosso núcleo de prece,

DURA REALIDADE (1ª Parte)
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solicitando-vos cooperação para que
cadáveres, constrangidos aos tormen-
tos da autópsia, recebessem, por mi-
sericórdia, o socorro de injeções anes-
tésicas, antes das intervenções cirúr-
gicas, para que as almas, ainda não
desligadas, conseguissem superar o
pavor cadavérico que, depois da mor-
te, é muito mais aflitivo que a própria
morte em si.
Em resposta, porém, à minha alega-
ção, um de nossos amigos - que con-
sidero agora também por meus ami-
gos e benfeitores -, numa simples ope-
ração magnética, mergulhou-me no
conhecimento da realidade e vi -me,
em tempo recuado, envergando o cha-
péu de um mandarim principal...
O rubi simbólico investia-me na posse
de larga autoridade.
Revi-me, numa noite de festa, determi-
nando que um dos meus companhei-
ros, por mero capricho de meu or-
gulho, fosse lançado em plena nudez
num pátio gelado...
Ao amanhecer, recomendei lhe furtas-
sem os olhos.
Mandei algemá-lo qual se fora um po-
tro selvagem, embora clamasse com-
paixão...
Impassível, ordenei fosse ele esfolado
vivo...
Depois, quando o infeliz se debatia
nas vascas da morte, decidi fosse o
seu crânio aberto, antes de entregue
aos abutres, em pleno campo...
Exigi, ainda, lhe abrissem o abdômen
e o tórax...
Reclamei-lhe o coração numa bandeja
de prata...
O toque magnético impusera-me o
conhecimento de minha dívida.
As reminiscências de sucessos tão
tristes confortavam-me e humilhavam-

me ao mesmo tempo.
Em pranto, nas fibras mais íntimas, in-
daguei dos mentores que me cercavam:
- Será, então, a justiça assim tão impla-
cável? Onde o amor nos fundamentos
da vida?
Alguém que para vós aqui se movi-
menta, à feição de generosa mãe de to-
dos, explicou-me com bondade:
- Amigo, viveste na indiferença e a ocio-
sidade atrai sobre nós, com mais
pressa, as conseqüências de nossas
faltas. É por essa razão que a justiça
funciona matematicamente para conti-
go, já que não chamaste a luz do amor
ao campo de teu destino.
Compreendi, então, que se houvesse a-
mado, cultivando a árvore da fraternida-
de, decerto que outras sementes, outras
energias e outros recursos teriam inter-
ferido em minha grande tragédia, a-
tenuando-me o sofrimento indescritível.
É por isso que, como lembrança, trago-
vos a lição do meu passado-presente,
com a afirmação de que tudo farei para
aproveitar os favores que estou reco-
lhendo, recordando a vós outros - e
talvez seja este o único ponto valioso de
minha humilde visitação - a palavra do
Evangelho, quando nos deixa entrever
que só o amor é capaz de cobrir a mult-
idão de nossos pecados.
Que a humildade e o serviço, a boa von-
tade e as boas obras nos orientem o ca-
minho, porque, com semelhante mate-
rial, edificaremos o elevado destino que
nos aguarda no grande porvir, para e-
xaltar a justiça consoladora - a justiça
que é também misericórdia de Nosso Pai.
Joaquim

A Hora da Verdade
G - , desencarnado por problemas car-
díacos.
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“Industrial, administrador e homem pú-
blico, em atividade intensa e incessante,
não admitia que o sepulcro me requi-
sitasse tão apressadamente à me-
ditação.
A angina, porém, espreitava-me, vigi-
lante, e fulminou-me sem que eu pu-
desse lutar.
Recordo-me de haver sido arremessa-
do a uma espécie de sono que me não
furtava a consciência e a lucidez, em-
bora me aniquilasse os movimentos.
Incapaz de falar, ouvi os gritos dos
meus e senti que mãos amigas me
tateavam o peito, tentando debalde
restituir-me a respiração.
Não posso precisar quantos minutos
gastei na vertigem que me tomara de
assalto, até que, em minha aflição por
despertar, notei que a forma inerte me
retornava a si, que minha alma enton-
tecida regressava ao corpo pesado; no
entanto, espessa cortina de sombra
parecia interpor-se agora entre os
meus afeiçoados e a minha palavra
ressoante, que ninguém atendia...
Inexplicavelmente assombrado, em
vão pedia socorro, mas acabei por re-
signar-me à idéia de que estava sendo
vítima de estranho pesadelo, prestes a
terminar.
Ainda assim, amedrontava-me a au-
sência de vitalidade e calor a que me
via sentenciado.
Após alguns minutos de pavoroso
conflito, que a palavra terrestre não
consegue determinar, tive a impressão
de que me aplicavam sacos de gelo
aos pés.
Por mais verberasse contra seme-
lhante medicação, o frio alcançava-me
todo o corpo, até que não pude mais...
Aquilo valia por expulsão em regra.
Procurei libertar-me e vi-me fora do

leito, leve e ágil, pensando, ouvindo e
vendo...
Contudo, escoavam-se  as horas e,
não obstante contrariado, vi-me ex-
posto à visão pública.
Mas oh! irrisão de meu novo cami-
nho!...
Eu, que me sentia singularmente re-
partido, observei que todas as pes-
soas com acesso ao recinto, diante de
mim, revelavam-se divididas em iden-
tidade de circunstâncias, porque, sem
poder explicar o fenômeno, lhes
escutava as palavras faladas e as
palavras imaginadas.
Muitas diziam aos meus familiares em
pranto:
- Meus pêsames! Perdemos um gran-
de amigo...
E o pensamento se lhes esguichava
da cabeça, atingindo-me como
inexprimível jato de força elétrica,
acentuando: - não tenho pesar algum,
este homem deveria realmente mor-
rer...
Outras se enlaçavam aos amigos, e
diziam com a boca:
- Meus sentimentos! O doutor G. Mor-
reu moço, muito moço.
E acrescentavam, refletindo: -
Morreu tarde... ainda bem que mor-
reu... Velhaco! deixou uma fortuna
considerável... deve ter roubado ex-
cessivamente...
Outras, ainda, comentava junto à car-
caça morta:
- Homem probo, homem justo!...
E falavam de si para consigo: - Políti-
co ladrão e sem palavra! que a terra
lhe seja leve e que o inferno o proteja!...
Via-me salteado por interminável
projeção de espinhos invisíveis a
me espicaçarem o coração.
Torturado de vergonha, não sabia on-
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de esconder-me.
Ainda assim, quisera prostestar quanto
às reprovações que me pareceram
descabidas.
Realmente não fora o homem que de-
via ter sido, no entanto, até ali, vivera
como o trabalhador interessado em
quitar-se com os seus compromissos.
Não seria falta de caridade atacarem-
me, assim, quando plenamente inabili-
tado a qualquer defensiva?
Por muito tempo, perdurava a contur-
bação, até que encontrei algum alívio...
Muitas crianças das escolas, que eu
tanto desejaria ter ajudado, oravam
agora junto a mim.
Velhos empregados das empresas em
que eu transitara, e de cuja existência
não cogitara com maior interesse,
vinham trazer-me respeitosamente,
com lágrimas nos olhos, a prece e o ca-
rinho de sincera emoção.
Antigos funcionários, fatigados e humil-
des, aos quais estimara de longe, o-
fertavam-me pensamentos de amor.
Alguns poucos amigos envolveram-me
em  pensamentos de paz.
Aquietei-me, resignado.
Doce bálsamo de reconhecimento a-
calmou-me a aflição e pude chorar, en-
fim...
Com o pranto, consegui encomendar-
me à Bondade Infinita de Deus, respi-
rando consolo e apaziguamento.
Humilhado, aguardei paciente as sur-
presas da nova situação.
Estava inegavelmente morto e vivo.
O catafalco não favorecia qualquer dú-
vida.
Curtia dolorosas indagações, quando,
em dado instante, arrebataram-me o
corpo.
Achava-me livre para pensar, mas pre-
so aos despojos hirtos pelo estranho

cordão que eu não podia compreender
e, em razão disso, acompanhei o
cortejo triste, cauteloso e desapon-
tado.
Não valiam agora o carinho sincero e
a devoção afetiva com que muitos bra-
ços amigos me acalentavam o a-
taúde...
A vizinhança do cemitério abalava a
escassa confiança que passara a sus-
tentar em mim mesmo.
O largo portão aberto, a contemplação
dos túmulos à entrada e a multidão
que me seguia, compacta, faziam-me
estarrecer.
Tentei apoiar-me em velhos compa-
nheiros de ideal e de luta, mas o am-
biente repleto de palavras vazias e o-
rações pagas como que me acentuava
a aflição e o desespero.
Senti-me fraquejar.
Clamei debalde por socorro, até que,
com os primeiros punhados de terra
atirados sobre o esquife, caí na sepul-
tura acolhedora, sem qualquer noção
de mim mesmo.
Apagara-se o conflito.
Tudo era agora letargo, abatimento,
exaustão...
Por vários dias repousei, até que, ao
clarão da verdade, reconheci que as
tarefas do industrial e político haviam
chegado a termo.
Apesar disso, porém, a certeza da
vida que não morre levantara-me a es-
perança.
Antigas afeições surgiram, amparan-
do-me a luta  nova e, desse modo, vol-
tou à condição do servidor anômino o
homem que talvez indebitamente se
elevara no mundo aos postos de
diretiva”.

(conclue no próximo número).
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ENCONTRO CCOM DDIVALDO FFRANCO 
9- MARCANTES EXPERIÊNCIAS (2ª PARTE)

“Durante alguns anos perguntamos a vários
Espíritos: - “Qual foi a sua maior emoção
de alegria quando chegou ao Mundo Es-
piritual? Qual foi a sua maior angústia?
Fomos anotando e guardando.
“Há um Espírito que conheci, antes de sua
desencarnação, que muito respeitei e  admi-
ro, e de quem recolhi gratificante experiên-
cia. Quando ele me apareceu, eu lhe
perguntei:
“Dr. A., qual foi a sua maior ventura no
Mundo Espiritual? Ele respondeu-me: - “A
de encontrar os amores que ficaram na
retaguarda.”
“Quando estava na Terra, ele escreveu um
livro a respeito de uma personagem que o
impressionava muito. Chegando ao Além-
túmulo descobriu que aquela personagem
era a sua “alma gêmea”, de quem estava
separado desde os tempos imemoriais da
Babilônia. Fruiu a dita de reencontrá-la, ple-
nificando-se de alegria.
“Após narrar-me os júbilos, inquiri: - “Qual
foi a sua maior dor, após a desencarna-
ção?”
“Elucidou-me: - “Eu conversava com Bezer-
ra, certo dia, e falava-lhe da ventura que me
dominava, ao reencontrar os afetos
d’outrora. O Benfeitor confirmava-me ser
esta uma dádiva abençoada da vida imortal.
Continuando o diálogo, indaguei-lhe da
razão porque, periodicamente, eu sentia
uma onda de angústia, de estranho pesar...
Ele redargüiu-me que, era o resultado de
não me haver recuperado do mal e prejuízo
que propiciara a muitos Espíritos, que per-
maneciam do lado de cá, odiando-me. Ex-
plicou-me que eu progrediria em razão das
lutas que me impusera mas, como quem
odeia, é que fica na retaguarda, lá se encon-
travam inditosos, aduzindo-me, no entanto,
que eles não tiveram lume para sair da noite
tenebrosa a que se atiraram pela minha e
pela sua própria leviandade. Surpreendido e

sinceramente sensibilizado, perguntei que
poderia fazer. O amado Benfeitor, propôs-
me: - “Se você quer ajudá-los, vamos à re-
gião em que se encontram!”
“Contou-me o Espírito Dr. A que se viu num
vale sombrio diante de almas acorrentadas,
de Espíritos com cruéis deformidades que
lhe gritavam o nome, entre blasfêmias e ex-
probações. Eram suas vítimas a quem ele
havia vasado os olhos e como havia sido
comandante de um exército, para facilitar a
técnica de cegar sem matar os prisioneiros
eram-lhe trazidos, postos de joelhos e ele
com um só golpe fazia o bidente penetrar os
olhos, cegando-os.
“Diante daquele vale imenso, ouvindo o
vozerio, gritaria infrene, sentiu-se a recupe-
rar a personificação do passado. Experi-
mentou a pujança do mal que havia com-
pungido e interrogou ao Mentor: - “E agora,
o que deverei fazer?” Dr. Bezerra aclarou:
“Você deixou na Terra, muitos amigos,
um rastro de ternura e de afeição. Se
você quiser recuperar-se auxiliando a-
queles a quem magoou e infelicitou, ro-
gue ao Senhor da Vida para ser o padri-
nho deles, o fiador das duas reencarna-
ções e recorra aos seus amigos, pedin-
do-lhes vaga para trazê-los de volta.”
“Eu poderei fazê-lo?”- Indagou, ansioso.
“Claro que sim - redargüiu Dr. Bezerra -
.Você tem muitos amigos, e pedindo a
esses amigos, por amar a você, eles re-
ceberão aqueles que são os neces-
sitados de amparo, a quem você deve.”
“Então, Divaldo, eu pedi cinqüenta anos do
lado de cá para atender àqueles irmãos a
quem tanto infelicitei. Quando vejo um
casal, numa cena de ternura, eu fico perto
com alguém, em Espírito, esperando opor-
tunidade...”
“Para minha surpresa, ele me propôs: - “Já
que você está num lar para crianças, não
poderia arranjar-me umas vagas?” É lógico
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que concordei.
“O nosso caro amigo, sem dúvida, trouxe-
nos vários corações, que hoje vivem conos-
co, na “MANSÃO DO CAMINHO”.
“Ontem Chico Xavier me dizia durante a dis-
tribuição de amor, víveres e moedas, no
abacateiro da Vila dos Pássaros Pretos:
“Divaldo, esta fila aqui é uma beleza! De-
pois de um sábado destes, de socorro
aos necessitados, Dr. Bezerra encontra
vagas para reencarnações, porque estas
criaturas ficam tão contentes e moti-
vadas, tendo garantidos alguma comida,
os poucos cruzeireinhos, o pão, que se
tranqüilizam e, chegando em casa, pen-
sam: “Nosso Senhor toma conta da gente,
portanto, não me oponho que venha mais
um filho...”
“Eu me recordo de que há três anos, estan-
do naquele mesmo local, vi uma senhora já
amadurecida, que se encontrava em gesta-
ção. Algo surpreso, indaguei:
- “Chico, ela está grávida, não? Ele respon-
deu: - “Está, sim”. E lá se foi. Logo depois
outra, um pouco mais idosa ou mais des-
gastada. Percebi-lhe a gestação e interro-
guei: - Chico ela também está grávida, não
é verdade? Ele anuiu: - “Está, sim meu
filho.” Eu contrapus: - Mas ela... já passou

do tempo. Ao que o abençoado médium,
com sadio humor, completou: - “Ah! meu
filho, enquanto as irmãs ricas fazem
mais pausa, elas fazem menos pausa!...”
“Ora, os técnicos em demografia progra-
mam reencarnações, porém, Chico Xavier
na Vila dos Pássaros Pretos, desprograma,
estabelecendo critérios especiais, sob os
auspícios do Senhor da Vida.
“Porque temos, neste estado de transição,
na Terra, muitas almas vivendo em psis-
cofera primitiva do planeta nas suas regiões
de dor, a condensação vibratória que emi-
tem afeta a vida humana, gerando
violências e desequilíbrios. Trazidas à reen-
carnação diminuem essas vibrações ne-
gativas e modifica-se a paisagem humana.
Será, portanto, caridade para com eles e
para conosco, cooperar no seu processo
reencarnatório.
“Todas estas técnicas, são muito valiosas
no que tange à planificação da família, sem
embargo, deixando-nos conduzir, confiante,
Deus sabe o de que necessitamos e Cristo
por nós.”

Fonte: Baccelli, Carlos A., DIVALDO FRANCO EM

UBERABA, Leal
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REFLEXÕES SSOBRE OO PPASSE

Rubens Santini

Suely Caldas, em "OBSESSÃO/DESOB-
SESSÃO", sintetizou uma definição muito
interessante sobre o passe:
" O passe é um ato de amor na sua ex-
pressão mais sublimada, é uma doação
ao paciente daquilo que o médium tem de
melhor, enriquecido com os fluídos que o
seu guia espiritual traz, e ambos - médium
e Benfeitor espiritual -, formando uma úni-
ca vontade e expressando o mesmo sen-
timento de amor."
Jesus curou o cego de Jericó (Mateus XX
v.34) utilizando da imposição de suas
mãos. Ou seja, aplicou-lhe o passe mag-
nético.
Ananias, impondo as suas mãos, fêz Sau-
lo (Paulo de Tarso) recuperar a sua visão.
(Atos Apostólicos IX v.17)
Não se ignora que tanto o passe, como a
radiação e a magnetização, são conheci-
das desde a antigüidade, onde a sua prá-
tica era limitada a iniciados e sacerdotes
de seitas fechadas. O Espiritismo revive
este mesmo tratamento utilizado pelos a-
póstolos e discípulos de Jesus, trazendo
os seus benefícios a todas as pessoas. 
Mas, segundo Edgard Armond, em "PAS-
SES E RADIAÇÕES", "...mesmo entre os
Espíritas, o conhecimento dos passes é
deficiente e muito empírica sua aplicação;
há muito arbítrio pessoal e cada um age
como entende, ..."
Um dos objetivos desta compilação é dar
uma contribuição, trazendo algumas infor-
mações, para que doador e receptor fa-
çam um melhor proveito desta terapia fluídica.
Para a eficiência do passe, duas condi-
ções básicas são necessárias:
a capacidade do passista - desenvolven-
do valores de serenidade, equilíbrio, de-
sejo de servir, amor pelo semelhante.
a receptividade do paciente - o benefi-
ciário deverá estar em sintonia com o seu
doador, elevando o seu pensamento em

oração, confiante que a ajuda virá do Pla-
no Maior.
Segundo Kardec, em "A GÊNESE", "...é
muito comum a faculdade de curar pela
influência fluídica e pode desenvolver-se
por meio do exercício; mas, a de curar
instantaneamente, pela imposição das
mãos, essa é mais rara e o seu grau má-
ximo se deve considerar excepcional."
Pois temos que levar em conta a questão
do merecimento, os compromissos cár-
micos e muitas vezes as nossas limita-
ções como doadores.

Tipos de passe

Seguindo o que foi proposto por Kardec
("A GÊNESE"), o passe pode ser divi-
dido em três tipos: 
(1) Magnético - o fluido utilizado emana
principalmente do passista, ou seja, é o
magnetismo humano. Podemos dizer
que é o animismo de cura. Sua finalidade
é atender a problemas orgânicos, físicos
e/ou perispirituais. 
(2) Espiritual - o fluido provêm basica-
mente do mundo espiritual. A influência
poderá ser direta dos Espíritos ao encar-
nado, ou o passista poderá ser simples-
mente o seu "canal". A sua finalidade é cu-
rar ou acalmar um sofrimento, atender a pro-
blemas espirituais cuja origem seja de pro-
cessos obsessivos ou de desvios morais.
(3) Misto - é a combinação fluídica espi-
ritual com a magnética. Os fluídos aqui u-
tilizados atuarão no perispírito, nas célu-
las do corpo físico e no Espírito do pa-
ciente.  

Quem pode aplicar?
Inicialmente uma dúvida: "Médiuns cu-
radores e passistas são a mesma
coisa?". Resposta: "Pode ser que sim,
pode ser que não." Para ser passista não
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esta prática, pois nesta faixa etária estas
pessoas estão necessitando que seus
centros de força recebam complementos
fluídicos.
" Gestantes: recomenda-se que as
gestantes evitem de aplicar passes mag-
néticos, já que são doadoras 24 horas ao
dia durante todo o período gestacional.
Mas, podem permanecer na equipe de
serviço espiritual para receberem auxílio.

Sintonia com o paciente

O momento mais importante do passe, é
quando o passista deve estabelecer uma
sintonia com o paciente.
Criar sintonia é estabelecer um clima de
confiança, afinidade e amizade entre o
doador e o receptor. O paciente precisa
sentir-se seguro, confiar que está ali, na-
quele momento, onde irá receber o auxílio
que tanto necessita.
Jacob Melo, em seu belíssimo livro "O
Passe - seu estudo, suas técnicas, sua
prática", nos afirma que "... o passista,
pela oração e por uma imposição de
mãos, procura modular suas vibrações,
fluídicas, psíquicas e mentais, às do mun-
do espiritual que o assiste a fim de melhor
sorver as energias daquele plano, ao
tempo em que deve nutrir o desejo sincero
e alimentar a vontade firme de ajudar seu
paciente. Alie-se a isso, um sentimento
profundo e sincero de muito amor por ele.
Isto favorece o estabelecimento de um
clima para cura, ..."
Isto é importante para que as trocas fluídi-
cas sejam harmoniosas, evitando assim a
sensação de mal-estar para ambas as
partes no final do passe.

No momento do passe

Ausência de fé por parte do passista, é

é necessário que seja médium. Mas, um
médium curador pode ser passista.
Para ser passista, não basta apenas boa
vontade, é necessário saber o que está
fazendo.
Para o seu aprendizado não há neces-
sidade de estudos prolongados sobre
teorias científicas dos fluidos e magnetis-
mo, mas de alguns conhecimentos de e-
missão de fluidos, de padrões vibrató-
rios, dos centros de força, os cuidados
com a fadiga fluídica, a sintonia com o
paciente, como superar os seus vícios, e
por aí adiante.
"Conhecereis a Verdade e ela vos liber-
tará"
O recomendável é que se faça um curso
em seu Centro Espírita. 
Qualquer pessoa poderá ser passista,
mas existem algumas restrições sobre
qual tipo de passe poderá ser aplicado. 
(1) Passes Espirituais - neste caso a
grande maioria das pessoas podem
aplicar este tipo de passe, onde o indiví-
duo será apenas o canal deste fluído es-
piritual. Só que para ser um canal de
qualidade, é necessário manter os pen-
samentos e os sentimentos de amor ao
próximo, procurando vibrar o que há de
melhor.
(2) Passes Mistos ou Magnéticos -
aqui há algumas restrições:
" Crianças e adolescentes: o processo
de ligação do perispírito ao corpo físico
ainda não está totalmente finalizada
neste período. Não é recomendável que
a criança e o adolescente doem fluídos
que ainda são necessários para o seu
desenvolvimento, evitando assim um
perda molecular e ocasionando uma
descompensação fluídica.
" Idosos: para aqueles que até a terceira
idade nunca fizeram doação de fluidos
magnéticos, é aconselhável não iniciar
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desnecessário dizer que, é praticamente
nula a sua ação naquele momento.
Podemos entender por fé como a confian-
ça que se tem em realizar algo, a certeza
de atingir o nosso objetivo.
Léon Denis, em "NO INVISÍVEL", afirma
que "... a fé vivaz, a vontade, a prece e a
evocação dos poderes superiores am-
param o operador e o sensitivo. Quando
ambos se acham unidos pelo pensamen-
to e pelo coração, a ação curativa é mais
intensa."
A participação do paciente também é
muito importante no momento do passe.
Se tiver o comportamento dispersivo e
com má vontade, estará gerando energias
de alto teor destrutivo anulando assim a
energia emitida pelo passista.
Em "O LIVRO DOS MÉDIUNS", os
Espíritos Superiores disseram a Kardec:
"Não basta que um doente diga ao seu
médico: dê-me saúde, quero passar bem.
O médico nada pode, se o doente não faz
o que é preciso."
Portanto, tanto para quem emite e para
quem recebe o passe, a fé e a vontade a-
gilizam o processo de cura.

Número pré-determinado de vezes

Infelizmente existem vários Centros Espí-
ritas que estipulam um determinado nú-
mero de passes para que o paciente fique
curado. Muitas vezes, o paciente não é o-
rientado para retornar para que possa ser
feita uma reavaliação, para verificar se há
necessidade em continuar o tratamento
ou não.
Em "O Passe - seu estudo, suas
técnicas, sua prática", Jacob Melo afirma
o seguinte:
"Afinal, se a própria medicina ensina que
não existe tratamento igual para pessoas
e casos diferentes, como poderia a tera-

pia fluídica ser tão determinista? Quem
tenha aplicado passes ou racionalize seu
entendimento, facilmente concluirá que
qualquer fixação ou padrão exclusivo
neste sentido demonstra comodismo, ri-
tualismo ou desconhecimento de causa,
porque, se os tratamentos fluídicos fos-
sem tão rigidamente fixados, razão não
haveria para se considerarem os fatores
morais, de fé, merecimento e esforço pró-
prio. Fica sinalizado, mais uma vez, que
precisamos estudar e sentir os casos, a-
nalisando os fatos e as situações, inspi-
rando-nos nos Bons Espíritos e agindo
com bom senso, discernimento e amor,
pois quem ama verdadeiramente e indis-
tintamenxte não pode amar apenas por
número fixo de vezes."

Passe à distância

Também conhecido como Irradiação, on-
de os doentes são beneficiados à distância. 
O passista, ou um familiar solicitante, sin-
toniza-se com o necessitado e canaliza
fluídos salutares e edificantes.
Vamos dar um exemplo bem prático. 
Um paciente adentra a sala de passes e
solicita uma vibração para um familiar
que se encontra doente em sua residên-
cia. O passista solicita para que o por-
tador do pedido pense em sua casa e no
seu familiar. Mentalmente, o suplicante
fará uma prece, visualizando o seu ente
querido e no benefício que este irá rece-
ber. Ao mesmo tempo em que a pessoa
se eleva em seus pensamentos, o pas-
sista fará a imposição de suas mãos so-
bre a cabeça do solicitante, unindo-se à
sua radiação de amor e cura, transmitin-
do assim o passe à distância. A eficácia
deste benefício se concretizará, a partir
do momento em que haja sintonia entre
aquele que administra o passe e aquele
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que o recebe. Com certeza, diversos Ir-
mãos do Plano Maior estarão se mobili-
zando para realizar este trabalho de
auxílio.

Tempo para a cura

O que é uma cura? 
É o paciente se recuperar da doença
que o afligia, mas continua com os
mesmos desvios morais? 
É a doença intensificar os seus males,
mas o paciente se reforma moralmente? 
Nos casos acima citados, onde houve a
cura?
Vamos ilustrar com uma história contada
por Divaldo Franco. Uma senhora o
procurou aflita e relatou sobre os proble-
mas que estava vivenciando com a
doença de seu marido. Bezerra de Me-
nezes apareceu, em Espírito, e falou a
Divaldo que o problema do marido dela
seria solucionado nos próximos dias,
para que ela ficasse tranqüila. Divaldo
retransmitiu o recado e ela retornou
mais reconfortada para o seu lar. Na
semana posterior, ela retorna à "Mansão
do Caminho", Centro Espírita onde
Divaldo atua, furiosa e muito triste por-
que a doença de seu marido se agra-
vara e este havia desencarnado. Como
isto se explicava, se Bezerra havia dito
que tudo iria se resolver? Divaldo meio
sem graça, confortou esta senhora, fez
o que pode para acalmá-la. Mais tarde,
em conversa com Bezerra indagou o o-
corrido, pois o havia colocado numa si-
tuação bastante delicada. Bezerra, be-
nevolentemente, o esclareceu que a
doença do corpo físico foi a redenção
espiritual daquela Entidade, que esta
havia quitado uma grande dívida de
tempos pretéritos.
Em outros casos, aparentes pioras dos

quadros clínicos não querem dizer
pioras reais. Na Homeopatia, em alguns
pacientes, o medicamento começa a fa-
zer efeito, quando por um curto período
de tempo, os sintomas da doença são in-
tensificados, parecendo que o remédio
não está fazendo efeito, mas está levan-
do o próprio organismo a reagir, propor-
cionando logo a seguir a cura do mal que
afligia o paciente. Nos casos das vaci-
nas, ocorre situações semelhantes. As
reações que estas proporcionam, indi-
cam a ação imunológica em eclosão.
Para concluir esta nossa linha de racio-
cínio: se houver uma piora do paciente
nas primeiras aplicações do passe, ins-
trui-lo a continuar com o tratamento, pois
em muito breve irá encontrar sensíveis
melhoras.

Inconvenientes de quem pára de apli-
car o passe

Peço a licença para transcrever alguns
trechos, extraído do livro "Manual do
Passista", de Jacob Melo, que trata
sobre este tema.
"...Eis aí um momento dito inglório:
aquele quando alguém decide não ser
mais passista! Inglório porque há o risco
de se estar sob influência negativa, de
se encontrar em meio a querelas entre
membros de um grupo, ou por proble-
mas de saúde: física, psíquica ou moral.
E o pior é que muitas vezes apontam o
'desertor' como alguém obsidiado e que
'pagará muito caro por isso'. Particular-
mente, não vemos assim.
Corroborando com o prognóstico acima,
alguns dirigentes ou coordenadores de
passes vaticinam que 'você pode sair,
mas não dou dois meses para voltar cheio
de problemas...'. E o pior é que muitas
vezes 'o mal pega' e a pessoa volta.
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Volta como? Volta triste, acabrunhada,
sentindo-se infeliz e inferiorizada e, nesse
clima, submete-se a uma terapia deso-
bsessiva para, logo depois, voltar à lide
de passista. (...)
O que será que se esconde por trás disso
tudo? O que motivará esse 'voltar cheio
de problemas'? Será que se trata mesmo
(apenas) de obsessão? Será que depois
de iniciado um trabalho, não se pode mais
mudar de atividade? Será que os Es-
píritos não nos ajudariam numa nova op-
ção de serviço?
Para compor nosso raciocínio, isolemos
os passistas em dois grupos: os espiri-
tuais e os magnéticos.
Os espirituais são aqueles em que os
fluídos doados são de origem espiritual,
os quais apenas passam pelo passista; os
magnéticos são aqueles em que o passis-
ta usina suas próprias 'energias' transfe-
rindo para o paciente.
Nessa posição, quando um passista
espiritual está na ativa, ou seja, aplicando
passes com regularidade, ele tem a seu
favor um trânsito de fluídos muito sutis,
impregnados de uma suavidade e de uma
harmonização de registro muito agradá-
vel.(...) Outro aspecto a ser considerado é
que o passista espiritual, consciente de
seus compromissos e responsabilidades,
está contando com boas companhias
espirituais de uma maneira mais assídua,
(...). Disso resulta que se o passista, tal
como descrito, deixar de aplicar passes,
sentirá a falta dessa harmonia que estava
sempre e sempre se renovando em seu
cosmo fluídico, além de igualmente se
ressentir da ausência dos Espíritos que
laboravam na assistência fluídica por seu
intermédio, agora irão continuar os
trabalhos via outros passistas. Neste
caso, se o motivo de querer deixar de
aplicar passes se deve a momento de

tormenta, a impossibilidades físicas ou a
eventuais inseguranças, deverá ser ana-
lisada com bastante critério a decsão,
pesando-lhe as conseqüências diretas, a
fim de não se atormentar mais no empós.
Se imaginas de idéias obsessivas, e mes-
mo assim quiser deixar a tarefa do pas-
se, o ideal é mudar de tarefa em vez de
simplesmente deixar aquela outra. (...)
Com os passistas magnéticos, outro
complicador se interpõe. (...)Os centros
vitais do passista, quando em ação mag-
nética, entram em regime de usinagem
fluídica, a fim de produzirem as energias
vitais que serão doadas. Apesar dessa
usinagem se dar nas estruturas do peris-
pírito, sua ação e repercussão conver-
gem para as potencialidade do corpo so-
mático. Ali e dali são elaborados e extraí-
dos os fluídos orgânicos, em regime de
refinamento, para os trabalhos magné-
ticos. Ocorre que a prática regular do
magnetismo gera condicionamentos, rit-
mos, cadências nessas usinas fluídicas,
de sorte que, depois de algum tempo de
prática, independente da ação cons-
ciente de doação magnética, essas u-
sinas entram em ação, numa espécie de
reflexo condicionado. É nessa hora que o
problema se instala: o passista magné-
tico, depois do período de prática que lhe
gerou esse condicionamento, tem seus
centros vitais ativados por um processo
de usinagem fluídica, de forma automáti-
ca, sempre que o ciclo se completa. Por
exemplo: se o passista já se acostumou
a aplicar passes magnéticos todas as
sextas-feiras, quando ele pára repentina-
mente com sua tarefa, a cada sexta-feira
suas usinas fluídicas entrarão em ação,
elaborando energias vitais de doação,
mesmo ele não estando fazendo aplica-
ções de passes. Como os fluidos daí o-
riundos não são plena e coerentemente
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aplicados (transferidos), ocorre uma es-
pécie de 'congestão fluídica'. (...) Como
resultado final, dentro de pouco tempo
ele retorna à Casa para se ver livre da-
queles mal-estares.(...) Pelo andar da
carruagem, pode parecer que o passista
magnético não poderá deixar de sê-lo
jamais. Essa 'condensação', felizmente,
inexiste. Há maneiras seguras de se
deixar de sê-lo. A mais garantida delas é
começar a quebrar o ritmo de usinagem.
Quando se pode prever quando deixará
de aplicar passes, pode-se igualmente
estruturar um 'programa de descondicio-
namento'. Ou seja: a cada vez regular
que se aplica passes, vai-se reduzindo o
número de aplicações e a intensidade de
usinagem - esta segunda parte nem
sempre é de fácil ou conveniente domí-
nio e aplicabilidade. Agindo assim, vamos
quebrando a 'cadência' de usinagem es-
pontânea, até o ponto em que paremos a
atividade com pouca repercussão de
congestão fluídica. Uma outra é, deixan-
do de ser passista, passar a ser paciente,
especialmente de passes com técnicas
dispersivas. Dessa forma, estará descon-
gestionando os centros usinadores. (...)
Um passista, portanto, pode deixar de
sê-lo; não estará condenado a sê-lo in-
definidamente. Mas cumpre observar al-
guns cuidados, pois muito pior que dei-
xar de ser passista ou sofrer algumas con-
seqüências em função do descuido co-
mo venha a fazê-lo, é a dor do arrepen-
dimento amanhã por não ter feito ontem
e hoje o bem que poderia ter desenvolvi-
do em favor do próximo e de si mesmo."

Fadiga fluídica

Kardec, em "O LIVRO DOS MÉDIUNS",
perguntou aos Espíritos Superiores: 
"O exercício da faculdade mediúnica

pode causar fadiga?".
Eis a resposta: 

"O exercício muito prolongado de toda e
qualquer faculdade pode conduzir à fa-
diga; a mediunidade está no mesmo caso,
principalmente a que se aplica aos efeitos
físicos; ocasiona, necessariamente, um
dispêndio de fluido que conduz a fadiga, e
se repara com repouso."
Segundo as pesquisas realizadas por
Jacob Melo e relatadas nos seus dois
livros: "O Passe - seu estudo, suas
técnicas, sua prática" e em "Manual do
Passista", a fadiga fluídica existe e pode
ser facilmente comprovada.
Geralmente ouvimos passistas afirmarem
que jamais se cansam quando aplicam
passes, mesmo aplicando uma quan-
tidade consideravelmente alta, enquanto
que outros sentem um certo desgaste já
com uma quantidade bem inferior. Por que
isto ocorre?
O passista que não se cansa, está atuan-
do como um 'canal' de energias espiri-
tuais, ou seja, ele é um passista espiritual.
A doação de energias espirituais não
cansam e nem geram fadiga.
No segundo caso, o passista que se can-
sa com mais facilidade, está doando ener-
gias próprias, ou seja está doando o seu
magnetismo. É considerado um passista
magnético. O desgaste é proporcional à
quantidade de energia doada. Quando o
passista é reconhecido como magneti-
zador, é comum haver um certo es-
gotamento fluídico após um determinado
número de aplicações de passes. A recu-
peração fluídica pode se dar de diversas
maneiras: com repouso, exercícios res-
piratórios, através da prece pedindo auxí-
lio aos Mentores, efetuar caminhadas ao
ar livre.
Mas como saber qual o tipo de fluido que
estamos doando? 
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O reconhecimento da origem fluídica se
dará com a prática e na atenção que dedi-
camos no momento da doação.
Quando estamos doando energias espiri-
tuais, sentimos a ação se realizar no cen-
tro de força do coronário. A sensação é
como se uma leve brisa tocasse os nos-
sos cabelos, ou um leve rocio no alto da
cabeça. Ao final do passe há uma sensa-
ção muito agradável, não havendo ne-
nhum tipo de desgaste energético.
Quando as energias são do próprio pas-
sista, os centros de força que funcionam
mais ativamente são laríngeo, cardíaco,
gástrico e esplênico. Os passistas mag-
néticos têm claros sinais indicativos da
'usinagem magnética' que se processa no
próprio corpo. 
É bom deixar registrado, confirmando o
que Kardec expôs em "O LIVRO DOS
MÉDIUNS" e que foi mencionado acima,
a fadiga se origina na transferência de
fluidos humanos, e não de fluidos espiri-
tuais. 

Recomendações finais

" Na hora da aplicação do passe, tenha-
mos os pensamentos otimistas. O pessimis-
mo gera vibrações negativas, fluidos fra-
cos. Não devemos dar passes contraria-
dos, melancólicos, negativos. O que esta-
mos sentindo e pensando na hora da apli-
cação, estaremos passando para o pa-
ciente. O passista deve curar a si mesmo
em primeiro lugar.
" Não aplicar passes: se tiver vícios regu-
lares de fumo e álcool; se alimentou-se de
maneira "pesada"; se estiver estafado
física e/ou mentalmente; se não fêz nem
uma prece inicial ou uma pequena refle-
xão sobre um texto evangélico.
" Sobre a alimentação do passista, Jacob
Melo afirma no seu livro "O Passe - seu

estudo, suas técnicas, sua prática": "A
carne não é pecaminosa; isto é ponto pa-
cífico! Mas ela dispõe de certas toxinas
que, quando assimiladas, interferem na
qualidade radiante dos fluidos, podendo
inibir condições mais favoráveis ao trata-
mento fluidoterápico. Seu consumo des-
regrado ou exagerado torna a qualidade
de nossos fluidos magnéticos mais infe-
riorizada, com maior dosagem de impu-
rezas orgânicas, ..."
" André Luiz nos aconselha em
"CONDUTA ESPÍRITA": "Lembrar-se de
que na aplicação de passes não se faz
precisa a gesticulação violenta, a respi-
ração ofegante ou o bocejo contínuo, e de
que nem sempre há necessidade do to-
que no paciente."
" Se o paciente durante o passe, tiver
vontade de rir, chorar, respiração ofegan-
te, apavorar-se - são indícios de envol-
vimento espiritual. Orientá-lo a abrir os
olhos e fazer uma respiração pausada,
eliminando as idéias que cheguem ino-
portunas.
" O paciente deve agradecer a Deus e aos
bons Espíritos pelos benefícios recebidos,
e não ao passista que foi mero ins-
trumento da Espiritualidade.
Fonte: OBSESSÃO/DESOBSESSÃO - Suely Caldas

Schubert, FEB

O PASSE - Richard Simonetti

PASSES E RADIAÇÕES - Métodos Espíritas de cura -

Edgard Armond, ALIANÇA

O PASSE MAGNÉTICO - SEUS FUNDAMENTOS E
SUA APLICAÇÃO - Salvador Gentile, IDE

PASSE E PASSISTA - Roque Jacintho, LUZ NO LAR

O PASSE - seu estudo, suas técnicas, sua prática -

Jacob Melo, FEB

MANUAL DO PASSISTA - Jacob Melo

O LIVRO DOS MÉDIUNS - Allan Kardec, FEB

A GÊNESE - Allan Kardec, FEB

AOS QUE SE TRATAM PELA HOMEOPATIA- Célia

R. Barollo

MÉDIUNS - João Nunes Maia ditado pelo Espírito

Miramez, FONTE VIVA
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mesmo o Codificador foi orientado lúcida e amo-

rosamente pelo Espírito de Verdade, quanto à

melhor postura a ser adotada diante da tarefa

que lhe era anunciada: “(..) Não esqueças que

podes triunfar, como podes falir. Neste último ca-

so, outro te substituirá, porquanto os desígnios de

Deus não assentam na cabeça de um homem.”

Apesar desta possibilidade, era ele quem reunia

as melhores condições para empreender a tarefa

de codificar o Espiritismo, embora se encontras-

sem também reencarnados Espíritos prontos a

levar adiante os desígnios de Jesus.

Allan Kardec não apenas valorizava o trabalho

em equipe, como também fazia parte de uma, a

equipe do Espírito de Verdade, que atuava em

conjunto, desdobrando-se nas esferas espiritual

e material.

O próprio Jesus, quando encarnado entre nós,

enfatizou a importância do trabalho em equipe,

convocando doze apóstolos para o serviço de

evangelização das criaturas.

As obras de André Luiz, em particular, narram a

organização, a disciplina, os princípios que

regem Nosso Lar e algumas outras colônias es-

pirituais, demonstrando que ninguém, em lugar

algum, opera sozinho na obra do bem ou do mal.

Os relatos de Emmanuel, na obra PAULO E ES-

TÊVÃO, informam que na constituição da Casa

do Caminho e nos primeiros núcleos do Cristia-

nismo primitivo, havia sempre mais de um com-

panheiro se revezando com outro  na execução

das tarefas. O sentido da ação em equipe, pro-

clamado de forma silenciosa por Jesus, tornou-

se uma importante diretriz na organização e so-

brevivência desses primeiros núcleos.

Hoje em dia, para que os Centros Espíritas pos-

sam continuar fiéis a Jesus e a Kardec, faz-se

necessário que as equipes estejam abertas para

se renovarem. Renovarem-se com novas idéias

e novos companheiros, sem que ninguém

retenha indefinidamente o comando de nada.

Mas que essa renovação se processe com cri-

térios e não estouvadamente. Que ocorra sem ape-

gos e melindres.

Aprender a trabalhar em equipe é um requisito

fundamental para a nossa própria socialização,

pois na vida de relação somos chamados a convi-

ver com pessoas diferentes, das quais depende-

mos e com as quais precisamos colaborar.

É um erro acreditar que podemos fazer tudo so-

zinho, sem o auxílio dos demais. É também um e-

quívoco acreditar que o trabalho só sairá bom se

formos nós os executores. A auto-suficiência é

uma das grandes ilusões contra a qual precisa-

mos lutar. Nenhum de nós sabe e pode tudo, nos-

so saber e poder são relativos. Todos estamos na

condição de aprendizes, em regime de interpen-

dência, destinados a aprender uns com os outros

o que ignoramos.

Em torno desta questão, Allan Kardec faz uma ad-

vertência que poderíamos considerar como uma

constatação de sua parte, tendo em vista que não

deixamos de ser imperfeitos pelo simples fato de

abraçarmos os princípios espíritas: “Um erro mui-

to freqüente entre alguns neófitos é o de se julga-

rem mestres após alguns meses de estudo. (...)

Há nessa pretensão de não mais necessitar de

conselhos e de se julgar acima de todos uma pro-

va de imcompetência, pois não atende a um dos

primeiros preceitos da doutrina: a modéstia e a

humildade.”

Apenas ousaríamos acrescentar que não são a-

penas os novos adeptos; muitas vezes, alguns

dos mais antigos e experientes, equivocadamen-

te, também pensam assim.

Diferentemente dessa postura, quando procura-

mos atuar em equipe, muitas vezes somos cha-

mados a colaborar de maneira anônima, aceitan-

do a liderança de companheiros que estão inves-

tidos dessa responsabilidade. Em outras oca-

siões, também somos chamados a assumir o co-

mando dos esforços e, de uma forma ou de outra,

sempre deveremos atacar as decisões que de-

corram do consenso. Mesmo porque, nenhum de

nós é indispensável, embora todos sejamos cha-

mados a colaborar nesse ou naquele setor.

Relativizar nossa importância sem nos subestimar

é sinal de bom senso, pois, neste particular, até

AALLLLAANN KKAARRDDEECC EE OO TTRRAABBAALLHHOO EEMM EEQQUUIIPPEE
Cezar Braga Said
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Sabemos que a principal renovação de que temos

necessidade é a do nosso mundo interior, pois

sem esta, todas as outras ficarão comprometidas.

Mas podemos atualizar as técnicas, estudar e im-

plantar novos modelos de gestão, rever a metodo-

logia dos estudos, convidar expositores de outras

casas. promover encontros, criar grupos para

estudar determinada obra, participar de encontros

de preparação promovidos pelos órgãos de unifi-

cação ou por determinados Centros, analisar

outras experiências, a fim de que a nossa equipe

cresça e o trabalho prossiga com qualidade.

As diretrizes gerais para esse empreendimento es-

tão sinalizadas e ao mesmo tempo justificadas na

Codificação, particularmente em OBRAS PÓSTU-

MAS: “Para a comunidade dos adeptos, a aprova-

ção ou a desaprovação, o consentimento ou a re-

cusa, as decisões, em suma, de um corpo cons-

tituído, representando opinião coletiva, forçosa-

mente terão uma autoridade que jamais teriam, se

emanassem de um só indivíduo, que apenas re-

presenta uma opinião pessoal. É freqüente uma

pessoa rejeitar a opinião de outra, por entender

que se humilharia, caso se submetesse a essa o-

pinião, e acatar sem dificuldade a de muitos.”

Kardec escreve, com todas as letras que não há

ninguem que possua a luz universal e que “(...) um

homem pode equivocar-se acerca de suas pró-

prias idéias, enquanto que outros podem ver o que

ele não vê (...)” O que ressalta a importância do

trabalho e da convivência em grupo.

Se parássemos para meditar o quanto pode reali-

zar um grupo de trabalho unido, sincero, onde a a-

mizade seja verdadeira, compreenderíamos que

perdemos muito tempo com ciúmes, rivalidades

dissimuladas, falatórios excessivos, preocupações

desnecessárias, discussões infrutíferas, que a-

cabam comprometendo os bons propósitos de um

grupo espírita.

Numa equipe formada por espíritas não deve ha-

ver lugar para centralizações, autoritarismos, nem

submissões ou passividades; cada membro ofere-

ce suas melhores energias, suas idéias, seu afeto,

colaborando para a aproximação de todos e

resolução das divergências.

Quando não temos uma equipe, mas uma

“euquipe”, o afastamento gradativo dos compa-

nheiros é apenas uma questão de tempo.

Nestas circunstâncias não haverá uma entidade

coletiva, mas uma aglomeração de pessoas sem

objetivos comuns; os laços não serão cristãos,

mas apenas aqueles que a convivência recomendar.

Quando, ao contrário, há uma reunião de pessoas

verdadeiramente unidas, a entidade coletiva

perpetua-se e mesmo perdendo um ou vários de

seus membros, o trabalho não sofrerá solução de conti-

nuidade.

Essas colocações valem para a direção de um

órgão de unificação, de um Centro Espírita, de um

departamento existente  no Centro ou mesmo pa-

ra uma equipe transitória, que se constitua apenas

para a realização de um evento.

Mais do que apenas fazer a nossa parte, pre-

cisamos analisar se colaboramos para que os

outros façam a parte que lhes compete. Não com

intromissões que comprometam a autonomia dos

companheiros e impeçam que os erros lhes

ensinem o que precisam saber, mas com estímu-

los, sugestões, colocando-nos à disposição para

auxiliá-los, tanto quanto desejamos o concurso

deles em nosso próprio benefício.

Finalizamos evocando uma vez mais o lúcido pen-

samento de Allan Kardec sobre o assunto, para

que possamos analisar, cada um de per si, a na-

tureza dos vínculos que temos estabelecido com

nossos companheiros de ideal.

“(...) Se um grupo quiser estar em condições de

ordem, de tranqülidade, de estabilidade, faz-se

mister que nele reine um sentimento fraternal.

Todo grupo que se formar sem ter por base a

caridade efetiva, não terá vitalidade, ao passo que

os que se fundarem segundo o verdadeiro espírito

da doutrina olhar-se-ão como membros de uma

mesma família que, embora não podendo viver

sob o mesmo teto, moram em lugares diversos.”

Fonte: REFORMADOR, 10/05
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SER ESPÍRITA
Com esta pergunta você nos dá uma opor-
tunidade de falar sobre um dos princípios é-
ticos do Espiritismo: a liberdade de pen-
samento - portanto, liberdade de crença ou
liberdade religiosa. Dificilmente você vai en-
contrar uma doutrina que não apenas prega,
mas que respeita e defende essa liberdade,
respeita e defende a liberdade de todo cida-
dão ter e professar a sua própria religião. O
Espiritismo acredita que uma crença só pode
atender plenamente aos nossos elevados
anseios, quando a compreendemos de fato,
quando nela percebemos argumentos racio-
nais que sustentam a nossa fé, capazes de
encarar a realidade das mudanças e das
transformações que estão ocorrendo no
mundo, principalmente as novas descobertas
da ciência. Ser espírita, no sentido amplo, é
compreender e aceitar os princípios ensina-
dos pela Doutrina. Basta isso. Quais são es-
ses princípios?  A existência de Deus, a imor-
talidade da alma, a comunicabilidade dos Es-
píritos, a fé raciocinada, a reencarnação, a e-
volução, a pluralidade dos mundos habitados
e a moral ensinada por Jesus. Quando uma
pessoa toma essas idéias como verdade -
não somente porque acredita nelas, mas
porque, acima de tudo, as compreende  e as
respeita - dizemos que é espírita. Adepto de
uma doutrina, qualquer que seja, é a pessoa
que aceita tranqüilamente os princípios des-
sa doutrina e os defende como verdade, não
tanto diante dos outros, mas perante si mes-
ma. Mas, como dissemos, o Espiritismo tem
uma característica muito particular: não faz
proselitismo, isto é, não arrasta ninguém
para suas fileiras. O que os espíritas devem
fazer é atender, esclarecer, ensinar, sem
pretensão de converter ninguém. O primeiro
compromisso que cada um tem diante da
vida é perante si mesmo, a verdade é
conquista de cada um. Jesus fazia assim:
nunca forçou ninguém a segui-lo, nunca

impôs ou ameaçou quem quer que
escolhesse outro caminho. Nem por isso,
deixou de ensinar o povo que o caminho da
salvação é a prática do bem, ou seja, o amor
ao próximo. Nesse sentido, ele pronunciou
uma frase que esclarece bem esta posição,
quando disse: "Antigamente o reino dos
céus era tomado pela força; hoje o é pela
mansidão". No entanto, há muitas formas
de ser espírita. Kardec já se preocupou com
isso no seu tempo. É possível ser espírita
somente nas idéias, mas não na ação:
esses seriam os espíritas isolados, que não
se freqüentam, as entidades espíritas, que
não se comprometem diretamente com ne-
nhuma ação, com nenhum trabalho. Os es-
píritas de ação, a que Kardec chamou de
verdadeiros espíritas, são os que assu-
mem um compromisso com seu ideal, que
trabalham por ele porque acreditam que o
ideal do bem e da verdade deve ser levado
ao mundo, não pode ficar embaixo do al-
queire, como disse Jesus. São aqueles que,
primeiramente, procuram melhorar-se a si
mesmos. E a forma mais eficaz de se
melhorar é engajar-se numa ação que lhes
dê oportunidade de fazer o bem. Por isso,
existe a ação social espírita. Com relação
aos problemas de família precisamos consi-
derar que todo mundo os tem: alguns tem
mais, outros têm menos. Mas, invariavel-
mente, no estágio moral de nosso mundo,
todos temos de enfrentar dificuldades nas re-
lações familiares, porque somos espíritos
ainda muito comprometidos uns com os
outros, em relação a erros do presente e do
passado, mas que podem ser resolvidos. O
importante é que aquele que adquire mais
compreensão é o que está em condição de
ajudar. Para isso, o Espiritismo nos coloca às
mãos instrumentos de vida, que nos pos-
sibilitam, inclusive, viver melhor e ajudar os
outros a encontrar mais segurança e paz
consigo mesmos.
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AMOR EE AA PPAIXÃO
Questão: Qual o limite entre PAIXÃO e AMOR?

Muitos homossexuais acreditam amar alguém

do mesmo sexo, quando, na verdade, estão

tomados pela paixão?

Questão: No Livro “AS PAIXÕES DA ALMA”,

Descartes descreve inúmeras formas de paixão.

Como você definiria a paixão de um Ser por

outro do mesmo sexo?

Walter Barcelos: Há milhares de anos, homens e

mulheres buscam amar o outro sexo, buscando

conviver bem na união conjugal, porém a grande

maioria expressa desastrosamente seus valores,

íntimos indecisos e infelizes, fluentes e doentis.

As virtudes e as imperfeições morais nascem do co-

ração da alma imortal e não do corpo físico peri-

cível. O coração espiritual é o respeitório de todas

as energias psíquicas dos sentimentos bons ou

maus, do amor ou do ódio, das virtudes ou das im-

perfeições morais da alma humana. No campo deli-

cado dos bons sentimentos e das paixões as pes-

soas homossexuais e heterossexuais sofrem as

mesmas experiências, frustações e fracassos, exi-

gindo vontade perseverante para disciplinar-se, e-

ducar-se e aprimorar-se.

A paixão é o desejo frágil de amar do coração i-

maturo. É nascida na terra empobrecida, árida e im-

produtiva das imperfeições morais do egoísmo e do

orgulho. Modifica com espantosa facilidade seu fal-

so sentimento em ódio  violência, brutalidade e pos-

sessão, ciúme e infidelidade, vingança e desprezo.

Como as imperfeições morais predominam no cora-

ção espiritual da mulher e do homem terrestres, é

natural que o amor de nós, humanos, ainda seja

bastante fascinado e desequilibrado, desorientado

e possessivo, dominador e frágil, hipócrita e desleal.

Para boa parte de nós, seres humanos (infelizmente

ainda vinculados aos sentimentos egoístas), nosso

tão romanceado e decantado “amor” entre um ho-

mem e uma mulher até agora é bem mais a força

poderosa do instinto sexual e o desejo de prazer e-

goísta.

A paixão é brilho falso do amor egoísta. O amor ver-

dadeiro brilha espontaneamente sem nenhum ex-

cesso. A pessoa apaixonada teatraliza e finge

muito bem seu suposto sentimento de amor. A

pessoa que ama com o coração espiritualizado

manifesta e vive a autenticidade de seus senti-

mentos nobres.

Com o coração onde predominem as imperfei-

ções morais, a criatura, por mais que queira, não

conseguirá amar em espírito, pois ao seu suposto

amor estarão misturados o orgulho que despreza,

a vaidade que humilha, o desejo de posse que a-

prisiona e a falsidade de sentimentos que enga-

na. Não sabe conviver amando, não lhe agrada

lutar e sofrer para a sustentação da boa união

com quem acredita amar.

O amor é a vontade iluminada de amar do cora-

ção amadurecido submisso à vontade de Deus. e

trabalhando na terra enriquecida, fértil e produtiva

das virtudes morais do altruísmo e da humildade,

Destaca-se com espontaneidade na doação

desinteressada pela alegria, saúde e felicidade

do semelhante, muito especialmente do parceiro

do coração e dos familiares. Doa, sem reservas,

de seu coração devotado: bondade e paciência,

gentileza e desapego, compreensão e sincerida-

de, perdão e tolerância.

O coração que acumulou certas virtudes morais

ama com espírito superior: é sincero, é humilde, é

bom, é verdadeiro, é leal, é simpático. Tem fé, co-

ragem e abnegação para  trabalhar, lutar e sofrer

pela manutenção da união com quem ama.

A matemática do amor por enquanto é esta: muito

mais “paixão” e menos “amor”. A paixão está em-

basada no egoísmo, orgulho e vaidade.

Quanto mais desejo sexual e vontade de domi-

nação ao parceiro sexual, mais paixão destruido-

ra vai-se manifestar ao outro sexo.

O amor elevado, que faz a felicidade conjugal,

ainda é mito no ideário da maioria dos corações

sonhadores e a paixão alucinante é a triste e de-

sastrosa realidade das almas imperfeitas e mate-

rialistas.

A prática do amor verdadeiro está condicionada

às boas qualidades morais ou às “virtudes” que o
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homem e a mulher já conquistaram no próprio

coração com possibilidade para amar com

sinceridade e espontaneidade, dedicação e es-

quecimento de si mesmos. No campo do espírito

imortal nada se compra com facilidade de

adoração, é conquista moral se souber aplicar:

vontade e determinação, perseverança e cora-

gem, renovação e crescimento interior.

Não existirá amor, mas somente paixão, quando

desejamos amar o homem ou a mulher sem pos-

suirmos nada de virtudes morais. Nosso “amor”

não passará de muita paixão: amor egoístico, a-

mor possessivo, amor dominador, amor exigente,

amor ciumento, amor cego, amor hipócrita.

O prazer da paixão é a imoderada descarga men-

toeletromagnética da satisfação sexual automa-

tizada, localizada, limitada e fugaz, de vibrações

grosseiras com ondas mentais muito longas e pe-

sadas, entre o homem e a mulher na comunhão

sexual fisiológica sem a afeição espiritualizada.

O prazer exclusivista é sombra, dor e conflitos in-

termináveis; já o amor espiritualizado é luz, ale-

gria e harmonia.

A pessoa egoísta aprisiona a criatura idolatrada,

mas o espírito aprimorado liberta a quem dedica

amor.

Para a realização completa do amor sexual, não

se pode dispensar os corpos nus, o leito conjugai

a união sexual fisiológica.

O amor espiritualizado, para sua efetivação, ne-

cessita da união de almas sinceras - quanto mais

simples melhor - na convivência pacífica, no ilimi-

tado leito das vibrações simpáticas de espírito pa-

ra espírito. O amor sexual vigora neste casal, con-

tudo o prazer dos sentimentos elevados intercam-

biados tem sabor espiritual contínuo e ines-

gotável.

O prazer do amor evangelizado é orgasmo espiri-

tual infinito, de vibrações leves, sutis com ondas

ultracurtas, nascidas na fonte do coração espiri-

tualizado do homem ou da mulher superiores,

engradecendo e embelezando a união conjugal,

em espírito, com  amor, simpatia e amizade.

O instinto sexual é doação de Deus a todos os

seres da criação, o amor, contudo é doação gra-

tuita de Deus, pois deverá ser conquistado pela

criatura em seu próprio coração, para realmente

ser feliz.

A felicidade, realmente, não está em ser muito a-

mado, está no grau de amor puro que oferecer-

mos ao parceiro do coração e ao próximo - nosso

irmão em Humanidade.

Jesus é o maior e melhor modelo de amor e de

virtude que conhecemos na Terra; aprendamos

com Ele e imitemo-lo guardando com carinho e

dedicação os seus mandamentos de amor em

nossos corações:

“Como o Pai me amou, também eu vos amei;

permanecei no meu amor. Se guardastes os

meus mandamentos, permanecereis no meu a-

mor; assim como também eu tenho guardado os

mandamentos de meu Pai, e no seu amor

permaneço”. (João 15:9 e 10).

O amor é capacidade de doar do coração evage-

lizado no divino silêncio da humildade e da re-

núncia com alegria, esperança e fé.

“Ninguém tem maior amor do que este: de dar

alguém a própria vida em favor dos seus

amigos”. (João 15:13)

Nota: Este material doutrinário constitui um dos

capítulos de livro ainda no prelo, de Walter Bar-

celos: “HOMOSSEXUALIDADE, DE ACORDO

COM A REENCARNAÇÃO E VIDA MENTAL”

(questões formuladas por internautas brasileiros

da Rede mundial de computadores). publicação

da Casa Editora Espírita “Pierre Paul Didier”.
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Agora você pode pesquisar números anteriores 
de INFORMAÇÃO no site:

http://revistainformacao.anderung.com.br
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