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Em “O EVANGELHO SEGUNDO E 
ESPIRITISMO”, Cap. 11, item 14.

“Os tempos estão próximos, 
digo-o ainda em que a fraterni-
dade reinará nesse globo; a lei 
do Cristo é a que regerá os ho-
mens e só ela será o freio e a 
esperança, e conduzirá as almas 
às moradas bem-aventuradas. 
Amai-vos, pois, como os filhos 
de um mesmo pai; não façais di-
ferença, entre outros infelizes, 
porque é Deus quem quer que 
todos sejam iguais, portando, 
não desprezeis a ninguém; Deus 
permite que grandes crimino-
sos estejam entre vós a fim de 
que vos sirvam de ensinamento. 
Logo, quando os homens forem 
conduzidos às verdadeiras leis 
de Deus, não haverá mais neces-
sidade desses ensinamentos, e 
todos os Espíritos impuros e re-
voltados serão dispersados nos 
mundos inferiores de acordo 
com as suas tendências”. 

“O caminho é infi nito e o Pai vela por todos. 
Auxiliemos e edifi quemos. Se és discípulo do 
Senhor, aproveite a oportunidade na cons-
trução do Bem. Semeando paz, colherás har-
monia. Santifi cando as horas com o Cristo, 
jamais conhecerás o desamparo”.

Emmanuel
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CONVERSA BREVE

“Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? pois todos compareceremos 

perante o Tribunal do Cristo.”

- Paulo.  (Romanos, 14:10.)

Constrangido a examinar a conduta do companheiro, nessa ou naquela 
circunstância difícil, não lhe condenes os embaraços morais.
Lembra-te dos dias de cinza e pranto em que o Senhor te susteve a 
queda a poucos milímetros da derrota.
Não te acredites a cavaleiro dos novos problemas que surgirão no ca-
minho...
Todo serviço incompleto, que deixaste na retaguarda, buscar-te-á, de 
nôvo, o convívio para que lhe ofereças acabamento. E o remate legal 
de tôdas as nossas lutas pede o fecho do amor puro como sêlo da Paz 
Divina.
As pedras que arremessaste ao telhado alheio voltarão com o tempo 
sôbre o teto em que te asilas, e os venenos que destilaste sôbre a es-
perança dos outros tornarão, no hausto da vida, ao clima de tua própria 
esperança, testando-te a resistência.
Aprende, pois, desde hoje, a ensaiar tolerância e entendimento, para 
que o remédio por ti mesmo encomendado às mãos do “agora” não te 
amargue a existência, destruindo-te o coração.
Tôda semente produz no solo do tempo e as almas imaculadas não 
povoam ainda a Terra.
Distribui, portanto a paciência e a bondade com todos aquêles que se 
enganaram sob a neblina do êrro, para que te não faltem a paciência e a 
bondade do irmão a que te arrimarás no dia em que a sombra te ameace 
o campo das horas.
Auxilia, enquanto podes.
Ampara, quanto possas.
Socorre, quanto possível.
Alivia, quanto puderes.
Procura o bem, seja onde fôr.
E, sobretudo, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julga-
mento da eterna lei.

Emmanuel

(psicografi a do médium F. C. Xavier)

ENQUANTO PODES
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Cada caso é um caso. Diferentemen-
te da  idéia que as pessoas fazem, as 
repercussões da forma como vive-
ram determinará sua forma de des-
pertar no mundo invisível. Alegria 
ou tristeza, ventura ou sofrimento 
dependem da própria pessoa. Na 
sequência dessa matéria, mais dois 
importantes depoimentos. Medite-
mos sobre os mesmos, inclusive ob-
servando o rigor da LEI DE CAUSA E 
EFEITO, inexorável. Aqui e no Plano 
Espiritual

A Fuga impossível
M. Silva, sacerdote católico.

“Enterrado vivo! Enquanto no corpo 
carnal, respirando o ar livre e puro, não 
mentalizareis o sofrimento encerrado 
nestas duas palavras. O despertar no 
sepulcro, o estreito espaço do esquife, 
a treva subterrânea, o ruído estranho 
e indefi nível dos vermes a se movi-
mentarem no grande silêncio, a asfi xia 
irremediável e a agonia do pavor, ultra-
passando a agonia da morte!... Além 
de tudo, comigo, o estrangulamento 
terminava para, em seguida, reapare-
cer. A cada espasmo de angústia, su-
cedia-me nova crise de sufocação. E, 
de permeio aos estertores que pare-
ciam intermináveis, acusadoras vozes 
gritavam-me aos ouvidos a extensão 
de minha vingança! As horas eram sé-
culos de tortura mental. Pouco a pou-
co, no entanto, adelgaçaram-se as tre-
vas em derredor e pude ver, enfi m, o 
duende que me atormentava. Ah! Lem-
brei-me, então, de tudo...Era um padre 
como eu mesmo. O padre José Maria. 
E a tragédia de quarenta anos antes 
reconstituiu-se-me na memória. Eu era 
um sacerdote, assaz moço, quando fui 

 designado para substituí-lo numa pa-
róquia do interior. Doente e envelheci-
do, morava ele em companhia de uma 
sobrinha-neta, a jovem Paulina, cujos 
dotes de mulher me seduziram, desde 
logo, a atenção. Com as facilidades da 
convivência e suportando embora os 
escrúpulos da minha condição, ela e 
eu, depois de algum tempo, comparti-
lhávamos o mesmo afeto, com graves 
compromissos. Transcorridos alguns 
meses de felicidade mesclada de preo-
cupação, certa noite, achando-nos a 
sós, o enfermo chamou-me a contas. 
Não seria mais justo arrepiar cami-
nho? Como adotara semelhante proce-
dimento sob o teto que me acolhera? 
Diante das infl exíveis e duras palavras 
dele, entreguei-me à ira, e agredi-o 
sem consideração. Contudo, à primeira 
bofetada de minha covardia, o doente  
tombou, cadaverizado. Entorpecido de 
espanto, deixei que a versão do co-
lapso cardíaco crescesse no ânimo de 
nossos domésticos. E, ocultando cui-
dadosamente a alteração havida, re-
cebi do médico as anotações do óbito, 
presidindo aos funerais com efi ciência. 
Findos os primeiros sete dias de estu-
por e deslocação, quando eu rezava a 
missa em memória do morto, eis que 
Paulina, asseverando enxergar o tio, 
enlouqueceu de inesperado, acabando 
a sua curta e infortunada existência no 
hospício. Desde essa época até a es-
tação do sepulcro, meus dias rolaram 
tristes e vazios como sói acontecer com 
todos os padres que usam a fé religiosa 
nos lábios, sem vivê-la no coração. Ah! 
somente naquele minuto terrível de re-
encontro, compreendi que o velho com-
panheiro havia atravessado os tormen-
tos do enterrado vivo, que eu também 
experimentava naquelas circunstâncias 

COMUNICAÇÃO

DURA REALIDADE (2ª PARTE)
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para ressarcir meu torvo débito. O cho-
que, porém, deslocou-me dos panos 
repelentes do túmulo. Senti-me inex-
plicavelmente libertado dos ossos que 
ainda me apresavam e, trazido ao solo 
comum, respirei, por fi m, o ar doce e 
leve da noite. Ajoelhei-me contrito aos 
pés de meu credor e debalde supliquei 
piedade e perdão. O antigo sacerdote, 
indignado, desafi ou-me ao revide. Não 
pude fugir à reação, engalfi nhamo-nos 
e, talvez, alentados pela vingança, seus 
dedos estavam convertidos em garras 
dilacerantes... Humilhado e vencido, 
confi ei-me às lágrimas... Em preces de 
arrependimento e compunção, roguei 
socorro... Fui então recolhido por nos-
sos benfeitores e, junto deles, minha 
odisséia desceu da culminância...In-
ternado num hospital e admitido a uma 
escola, tenho hoje a segurança que 
me conforta e a lição que me reergue; 
no entanto, quando retorno ao campo 
humano, seguindo, de perto, a equipe 
dos missionários do bem e da luz que 
nos amparam, sou novamente surpre-
endido pelo adversário que me procura 
e persegue sem repouso. Ainda agora, 
em vos dirigindo a palavra, ei-lo fora do 
círculo magnético em que a oração nos 
protege, exclamando, desesperado:
- Maldito sejas! Teu crime é tua som-
bra!... Como vedes, sou um compa-
nheiro que vos fala da retarguarda. Um 
homem desencarnado, entre os raios 
da esperança e os tormentos da cul-
pa... Tenho a cabeça buscando as au-
ras do Céu e os pés chumbados ao in-
ferno que estabeleci para mim mesmo... 
Para ser exato em minhas assertivas, 
não tenho ainda qualquer plano para o 
futuro, nem sei como apagar o incên-
dio de minhas velhas dívidas... Sou 
apenas um náufrago no oceano imen-

so das provas recolhido, por mercê da 
Divina Providência, na embarcação da 
caridade, suspirando pela bênção da 
volta à vida física. Enamorado da re-
encarnação que hoje vos enriquece e 
obedecendo aos instrutores amigos que 
nos inspiram, por agora, posso dizer-vos 
tão-somente: - Amigos, atendamos ao 
Evangelho do Cristo, valorizai vossa 
luta e abstende-vos do mal”.

Os  efeitos de um caso de suicídio.
Luiz Alves, enfermeiro.

“Nasci na Terra para cumprir determi-
nada tarefa no socorro aos doentes, 
sob o signo da solidão individual, para 
que mais efi ciente se tornasse meu 
concurso a benefício dos outros, po-
rém, em chegando aos trinta de idade, 
e vendo-me pobre e sozinho, apesar 
dos múltiplos trabalhos de enferma-
gem que me angariavam larga soma 
de afetos, entreguei-me, acovardado, 
ao desespero e, com um tiro no cora-
ção, aniquilei meu corpo.Ah! Meus ami-
gos, desde esse instante, começou a 
minha odisséia singular, porque me re-
conheci muito mais vivo do que antes, 
continuando ligado à minha carcaça 
inerte. Não dispunha de parentes ou de 
amigos que me solicitassem os despo-
jos. Entregue a uma escola de Medici-
na, chumbado ao meu corpo, passei a 
servir em demonstrações anatômicas. 
Completamente anestesiado, ignorava 
as dores físicas, não obstante cortado 
de muitos modos; contudo, se tentava 
afastar-me da múmia que passara a 
ser minha sombra, o terrível sofrimen-
to, a expressar-se por inigualável an-
gústia, me constringia o peito, compe-
lindo-me a voltar. Dezenas de médicos 
jovens estudavam em minhas vísceras 

COMUNICAÇÃO
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os problemas operatórios que lhes in-
quietavam a mente indecisa, alegando 
que meus tecidos cadavéricos eram 
sempre mais vivos e mais consisten-
tes, mal sabendo que a minha presen-
ça constante lhes mantinha a coesão. 
Ninguém na Terra, enquanto no corpo 
denso, pode calcular o martírio de um 
Espírito desencarnado, indefi nidamen-
te jungido aos próprios restos. Minha 
afl ição parecia não ter fi m. Chorava, 
gritava, reclamava... mas, por respos-
ta da vida, era objeto diário da atenção 
dos estudantes de cirurgia, que procu-
ravam em mim o auxílio indireto para 
a solicitação de enigmas profi ssionais, 
a favor de numerosos doentes. Ouvi a 
meu respeito incessantes observações 
que variavam do carinho ao sarcasmo 
e do ridículo à compaixão. Muitos me 
fi tavam com piedoso olhar, mas muitos 
outros me sacudiam de vergonha e de 
sofrimento, através dos pensamentos 
e das palavras com que me feriam e 
ofendiam a dolorosa nudez. Com o 
transcurso do tempo, desgastou-se-me 
a vestimenta de carne nas atividades 
de cobaia, mas, ainda assim, profes-
sores e médicos afeiçoaram-se-me ao 
esqueleto, que diziam original e bem-
posto, e prossegui em meu cárcere 
oculto. Habitualmente assediado por 
aprendizes e estudiosos diversos, su-
portava, além disso, constante visita-
ção de almas desencarnadas, viciosas 
e vagabundas, que me atiravam em 
rosto gargalhadas estridentes e frases 
vis. Vinte e seis anos decorreram so-
bre o meu inominável infortúnio, quan-
do, certo dia, a desfazer-me em pranto, 
recordei velho amigo - o nosso Mitter. 
bastou isso e ele me apareceu eufórico 
e juvenil, como nos tempos da mocida-
de primeira. Compadecido, ouviu-me a 

COMUNICAÇÃO

horrenda história e, aplicando as mãos 
sobre mim, conseguiu libertar-me dos 
ossos, trazendo-me à vossa casa. Res-
pirei aliviado. Como que a refundir-me 
num corpo diferente do meu, que ele 
designou como sendo um instrumento 
mediúnico, consegui, enfi m, chorar e 
clamar por socorro. Vossas palavras e 
vossas preces, ao infl uxo dos benfei-
tores que nos assistem, operaram em 
mim o inesperado milagre...Reconfor-
tei-me, reaqueci-me... De volta ao meu 
domicílio depois de passar por algu-
mas horas em vosso templo de cari-
dade, vim a saber que, graças a Deus, 
apesar do suicídio, em meu tremendo 
suplício moral conseguira cumprir a ta-
refa de amparo aos enfermos durante 
o tempo previsto. De regresso a casa, 
oh! grande felicidade!... Doutor Mitter e 
eu observamos que com a minha au-
sência o velho arcabouço, apesar de 
protegido com segurança, se arrojara 
ao piso da sala, partindo-se-lhe a gran-
de coluna. Meu coração pulsara de ale-
gria, porque a minha insubmissão não 
conseguira modifi car o aresto justo da 
Lei... E naquela hora meu júbilo acen-
tuara-se, porque à maneira do pássaro, 
agora livre, fi tava feliz a gaiola desfeita. 
Banhava-se a paisagem no sol de ruti-
lante manhã. Um velho professor não 
nos viu e nem ouviu com os sentidos 
corpóreos, mas registrando a palavra 
do benfeitor, em forma de intuição, or-
denou que os meus velhos ossos fos-
sem queimados como resíduo inútil. 
Desde então, livre e calmo, consagrei-
me à vida nova e, visitando-vos na noi-
te de hoje, para exprimir-vos jubilosa 
gratidão, ofereço-vos meu caso, não 
para que venhamos a rir ou a chorar, 
mas simplesmente a pensar.”

(Continua no próximo número)
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Serviço
ENCONTRO COM DIVALDO FRANCO

9- MARCANTES EXPERIÊNCIAS (4ª PARTE)
Imaginem os senhores que, quando eu 
comecei, quando eu me tornei espírita, 
via tantos Espíritos que não distinguia 
quem era desencarnado ou quem não 
era desencarnado, pois tanto falava 
com uns como com outros... Nesta épo-
ca, apareceu-me um Espírito e disse-: 
“Divaldo, leia O LIVRO DOS ESPÍRI-
TOS”. Encontrei-o; consegui um livro 
enorme, porque os livros lidos engor-
dam.. Os arrumadinhos, nas pratelei-
ras, fi cam magros, porque não foram li-
dos. Eu li-o em 2 dias. Aquilo, na época, 
era muito enjoado para minha mente. 
Quando terminei, o Espírito apareceu e 
eu perguntei: “Que livro devo ler?” E Ele 
respondeu-me: “Leia de novo O LIVRO 
DOS ESPÍRITOS!” Eu esclareci: “Mas, 
já o li”. - “Leia outra vez!” Recomecei a 
ler. E descobri uma coisa. Descobri que 
Allan Kardec era tão extraordinário! De-
morei 2 meses a lê-lo. Quando terminei, 
o Espírito apareceu-me e eu indaguei-
lhe: “Que livro devo ler?” - “Novamente 
O LIVRO DOS ESPÍRITOS”. - “Mas eu 
já o li”. Redargüiu-me:
- Meu fi lho, você vai ter que estudá-lo 
a vida inteira. Quanto mais você tiver 
percepção, melhor o vai entender. 
Quanto maior for a sua capacidade 
cultural, mais o compreenderá!”
Há 32 anos que eu o estudo.
O espírita, para entender o Espiritis-
mo, para adquirir uma fé raciocinada 
deve estudar a Doutrina. Os senhores 
poderão objetar: “E a pessoa que não 
tenha capacidade intelectual, não po-
derá ser espírita?” Claro que pode. Se 
ela não tem a capacidade de ler, tem a 
de ouvir e a de meditar, a de dialogar, 
a de refl exionar. Porque, entre pessoas 
culturalmente simples, há capacidades 
notáveis de raciocínio.
O local onde se ergue a “MANSÃO DO 

CAMINHO”, em Salvador, era consi-
derado policialmente o pior região do 
Estado. Ali havia alta média de crimes 
de estupro por semana, de homicídios, 
de roubos, acidentes desta e daquela 
natureza. Quando lá erguemos a comu-
nidade espírita, “MANSÃO DO CAMI-
NHO”, as pessoas diziam-nos: “VOCÊS 
SÓ PODEM SER LOUCOS!”
Porque, no fundo do quintal, está a Peni-
tenciária do Estado. À frente, do outro 
lado, está o Recolhimento, o depósito 
de presos antes de serem julgados. E 
como, habitualmente, há evasão de 
prisioneiros, de delinqüentes, eles pas-
sam obrigatoriamente pelos nossos ter-
renos, que são uma faixa de 83 mil me-
tros quadrados. Sorríamos e dizíamos: 
“Se nós temos saúde, não vamos ter 
medo da doença; se nós temos a luz, 
não iremos ter medo das trevas.”
Começamos a erguer casa por casa, 
com as nossas próprias mãos, a carre-
gar pedra por pedra ao ombro. Cons-
truímos com as próprias mãos, porque o 
ideal é assim. Erguemo-las, noite-a-fi o, 
dias-a-fi o. Temos hoje uma população 
infantil de 1.200 crianças. A incidência 
do crime no bairro caiu.
Houve uma grande evasão na Peniten-
ciária do Estado. Os bandidos, já con-
denados, alojaram-se nos nossos ma-
tagais. Eu lá estava quando chegou um 
grupo de crianças e disse-me assim:
- Tio, tem ali uma porção de homens 
escondidos.
- Onde?
- Ali, nos matos, Tio!
- Vamos lá, ver o que é!
E fomos com a meninada toda correndo 
e fazendo zoada.
- Nada de zoada! - sugeri.
Chegamos lá... Eram os delinqüentes, 
homicidas, que praticaram o latrocínio.
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Perguntei-lhes:
- Que se passa?
- Nós fugimos da penitenciária e o se-
nhor não vai contar!
- Eu ainda nem sei o de que se trata, 
como é que eu vou contar? Qual é o 
problema dos senhores?
- Escapar.
Eu expliquei - Aqui dentro não podem 
fi car. Porque nós somos afi ccionados 
da ordem, da justiça, do dever. Mas so-
mos também da caridade. Não iremos 
denunciá-los, mas damos-lhes 10 mi-
nutos para saírem. Isto aqui é um lar de 
crianças e eu espero que os senhores 
saibam respeitá-lo, porque aqui, temos 
fi lhos de vários dos senhores, que estão 
lá na Penitenciária e o mínimo que os 
senhores podem fazer, é retribuir, pelo 
que vêm recebendo. Portanto, façam o 
favor de ir-se embora.
Eram 8 bandidos que nada tinham a 
perder.
Eles olharam-nos, aquela meninada 
toda, e perguntaram:
- Quem é o senhor?
- Meu nome não importa muito, mas eu 
chamo-me Divaldo.
Eles disseram:
- Sr. Divaldo, nós vamos embora. Nós 
vamos embora. Dentro de 10 minutos 
o senhor volte, que nós não estaremos 
aqui.
Retruquei-lhes: - Eu não vou voltar por-
que acredito nos senhores. Não vejo 
porque os senhores iriam mentir para 
mim. Não me estão dizendo que vão 
embora? Vão na paz de Deus!
Saímos, e eles foram-se embora.
Nossa casa não tem chave. Nosso por-
tão não tranca. nunca entrou um assal-
tante! Nunca houve um acidente dentro 
da comunidade!
Temos problemas tão curiosos como 

este: Uma criança de 4 anos disse-
nos:
- Tio, todo mundo tem só um pai e eu 
tenho dois!
- Como é que você tem dois pais?
- Quando o meu papai, que dorme, vai 
trabalhar, mamãe põe, dentro da casa, 
o outro papai!
- Ah! mas que mulher formidável! Que 
maravilha! Tanta gente sem marido e 
ela com dois. Diga que eu quero falar-
lhe amanhã.
Ela veio e eu inquiri: - Como vai? Nunca 
mais a vi. Como vai seu marido?
- Bem, senhor Divaldo.
- Minha fi lha, eu estou achando qual-
quer coisa errada em você. Que será?
- Em mim?
- Eu acho! Estou sentindo que há algo 
que não está bem. Você está agindo di-
reitinho com o seu companheiro?
- É! Não sabe sr. Divaldo? A carne é 
fraca.
- É o espírito que se entrega, não a 
carne. Mas a senhora, com a “fraque-
za da carne”, lembre-se que tem uma 
família...
E conversei, fraternalmente.
Ela chorou e afi rmou-me:
- Senhor Divaldo, eu não vinha aqui, ao 
Centro, porque eu tinha vergonha do 
meu comportamento. Mas vou dizer ao 
senhor que agora irei mudar! Virei fre-
qüentar as reuniões! Na hora em que 
aquele malandro chegar lá, amanhã, 
vou expulsá-lo de casa.
Daí a uma semana, eu perguntei ao 
menino:
- Então, como vai? Como vão seus pa-
pais?
Ele respondeu-me: - Mamãe disse que 
eu agora só tenho um papai, o que dor-
me; o outro morreu.
- Graças a Deus!
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CIÊNCIA

Realizar uma abordagem adequada com rela-
ção às enfermidades no Ser humano é tarefa 
árdua ao extremo, por exibir múltiplas facetas 
com respectivos desdobramentos intrincados, 
que apresentam elevado grau de complexida-
de, requerendo entre outros, apurado e profun-
do conhecimento no campo da medicina clás-
sica, das terapias alternativas, do complexo 
ternário Espírito-perispírito-corpo físico e suas 
interações com os mundos material e espiritual 
e das Leis Divinas que regem o planeta Terra 
em suas diversas faixas vibratórias.
Neste cenário extenso, objetiva-se no presen-
te trabalho, avaliar apenas superfi cialmente a 
correlação existente entre as enfermidades e 
o estado mental, evidenciando a real necessi-
dade de curar o Espírito, pela sua renovação 
mental e conseqüente renovação íntima, para 
a eliminação das doenças no corpo físico.
É notório que em determinadas enfermidades 
presentes no Ser humano, a origem está asso-
ciada à programação prévia da reencarnação, 
atendendo aos ditames da Justiça Divina, para 
o devido resgate e aprendizado. Entretanto, estas 
poderão ser atenuadas pela Misericórdia Divi-
na, dependendo do merecimento conquistado 
pelo comportamento do individuo na vida física 
atual, traduzido pelo esforço em aperfeiçoar-se 
no caminho de sua ascensão espiritual.
Por outro lado, a origem das enfermidades 
pode também estar associada aos abusos e 
excessos de todas as espécies, cometidos na 
presente reencarnação, com relação à saúde 
física e mental, caracterizados como desvios 
das Leis Divinas que são sábias e justas.
Os desequilíbrios originados por toda a gama 
de vícios como o fumo, as drogas, os desva-
rios do sexo, a gula, o álcool, entre outros, 
provocam doenças, que via de regra, levam ao 
desencarne prematuro, classifi cado como sui-
cídio consciente ou inconsciente, dependendo 
do grau de conhecimento do individuo.
Os desequilíbrios emocionais, ligados às in-
ferioridades ainda presentes no Ser humano 
como o egoísmo, orgulho, vaidade, ansiedade, 
medo, nervosismo, ciúme, comodismo, impaci-
ência, incompreensão, tristeza, desânimo, pes-
simismo, má vontade, desamor, ociosidade, 
vingança, cólera, irritação, maledicência, des-
prezo, insegurança, culpa, remorso, desespe-
rança, agressividade, cobiça, sovinice, inveja, 
ambição, crueldade, maldade, intemperança, 
desconfi ança, critica, intolerância, ódio, calu-
nia, depressão, insatisfação, afl ição, descren-

ça, injustiça, indisciplina, e todos os demais 
defeitos, também são verdadeiras fontes de do-
enças que se instalam no corpo físico por me-
canismos complexos d e ação do pensamento 
negativo viciado atuando a nível celular.
Uma vez estabelecidas às causas prováveis 
das enfermidades, somente há condições de 
combatê-las através da renovação do esta-
do mental, que funciona como precursora da 
reforma íntima, até que possa ser atingido o 
limite de não ser mais necessário vivenciar 
enfermidades, pois o aprendizado requerido já 
foi incorporado ao Espírito, caracterizando sua 
evolução espiritual, denotando a transitorieda-
de das doenças.
É evidente, porém, que este processo não é fá-
cil, nem simples, nem imediato ou automático 
e sim uma conquista que depende necessaria-
mente do desenvolvimento moral e intelectual, 
através do esforço do próprio individuo, que só 
ocorre com as diversas experiências e vivên-
cias ao longo das inúmeras reencarnações.
Em outras palavras, é natural a convivência do 
Ser humano com as enfermidades pela carac-
terística de imperfeição existente ainda no seu 
espírito, podendo-se afi rmar que a enfermi-
dade desempenha verdadeira missão, sendo 
veículo da Providência Divina para o devido 
despertamento e esclarecimento do Ser huma-
no para o atendimento das Leis Divinas que o 
conduzirão à perfeição.
Para tanto, um possível caminho inicial é modi-
fi car a concepção de que a enfermidade só tem 
aspectos negativos, uma vez que independen-
temente da real causa da doença no corpo físi-
co, o estado de debilidade é uma verdadeira e 
bendita oportunidade de resgate, de exercício 
de qualidades e virtudes ainda não totalmente 
desenvolvidas e de despertamento para a rea-
lidade espiritual. Direcionar o foco da atenção 
da “enfermidade” para “oportunidade de apren-
dizado e crescimento”, faz efetiva diferença, 
pois condiciona a um novo estado mental.
Entretanto, diante das enfermidades, diversas 
são as reações que as pessoas podem assu-
mir, tais quais :
-Aceitação total com resignação, sem quei-
xas ou lamentações, mantendo-se o otimis-
mo e a fé em Deus;
-Aceitação parcial, apresentando oscila-
ções de comportamento entre o otimismo, 
coragem e a queixa, reclamação;
-Não aceitação, porém não há revolta, mas 
inconformação de não ser ou estar sadio 

ENFERMIDADE E ESTADO MENTAL
Maurício Ricardo de Medeiros
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para desfrutar a plenitude da vida, podendo 
conduzir a estados depressivos;
-Não aceitação com revolta, não admitindo 
em absoluto ser ou estar doente, maldizen-
do e blasfemando contra Deus, contra tudo 
e todos, tornando-se severo crítico;
-Independente da aceitação ou não, entra 
em desespero, cedendo à insegurança, ao 
medo, gerando efetivos desequilíbrios psí-
quicos.
Esta classifi cação não tem nada de absoluto 
e evidentemente existem inúmeras possibilida-
des de reações com características próprias de 
cada pessoa, entre a resignação completa e fé 
raciocinada em Deus e a não aceitação total 
com extrema revolta e efetivos desequilíbrios 
psíquicos.
Naturalmente, considerando o estágio evolu-
tivo do nosso planeta, na grande maioria das 
pessoas, quando surge a debilidade orgânica 
ou as doenças, a reação é preponderantemen-
te negativa, indo da revolta à total inconfor-
mação, passando por todas as possibilidades 
emocionais, tais como o desespero, o medo, a 
insegurança, a angústia, a ira, a impaciência, a 
irritação, a depressão, o pessimismo, a deses-
perança, entre outros.
Nesta situação, o estado mental negativo, em 
múltiplas intensidades, é verdadeiro canal de 
sintonia para as mais diversas infl uências es-
pirituais, que se afi nizam com o mesmo pa-
drão vibratório e por onde acessam inúmeras 
entidades ainda negativas e desequilibradas, 
tornando possível a instalação de delicados 
processos obsessivos e suas concretas conse-
qüências negativas, por vezes, agravando efe-
tivamente o grau da enfermidade do indivíduo 
doente.
A ação dos Bons Espíritos é sensivelmente 
prejudicada e muitas vezes inviabilizada pela 
refratariedade criada pelo estado mental nega-
tivo, anulando-se oportunidades benditas do 
socorro necessário.
Além do problema das interferências espiri-
tuais, o estado mental negativo do indivíduo 
doente, vai minando, cada vez mais, suas 
próprias energias vitais, levando a cada célula 
do corpo físico, seus desequilíbrios psíquicos, 
desorganizando ainda mais seu sistema imu-
nológico, fomentando o agravamento das de-
bilidades físicas.
Evidencia-se, claramente, que o estado mental 
é determinante para o aproveitamento ou não 
da oportunidade de aprendizado, bem como do 

crescimento espiritual e imunização real.
Este processo complexo, na maioria das ve-
zes, faz com que o individuo doente, por si só, 
não consiga e não encontre forças e caminhos 
para romper os liames negativos criados pelo 
próprio estado mental, mantendo a si mesmo 
num cárcere de difícil libertação.
Esta situação se aplica indistintamente a pes-
soas com ou sem conhecimento espírita, uma 
vez que tê-lo não assegura a aplicação prática 
ou a renovação necessária para superar a difi -
culdade, conforme Herculano Pires, “o apren-
dizado só ocorre com a mudança real de 
comportamento”.
Surge, então, a necessidade de socorrer o 
individuo doente, com todos os recursos dispo-
níveis e aplicáveis para a superação da “situa-
ção-problema”, o que não necessariamente 
implica na cura do corpo físico, mas no esforço 
fi rme e direcionado para a real cura gradativa 
do Espírito.
É evidente que a assistência médica é impres-
cindível, dentro de todas as possibilidades dis-
poníveis, visando à cura da enfermidade física, 
e o Ser humano tem o dever de lutar com todos 
os recursos possíveis para combatê-la e pre-
servar sua vida.
Cabe, entretanto, à Casa Espírita, ser o veí-
culo de socorro, esclarecimento, consolo e de 
libertação, através de todos os recursos dispo-
níveis dentro da Doutrina, expressos em inú-
meras atividades executadas, prodigalizando 
a importância de combater as causas básicas 
das enfermidades, que necessariamente inicia-
se pela renovação do estado mental. 
O condicionamento do estado mental está 
na ordem direta do conhecimento e da moral 
desenvolvidos, sob o ponto de vista de espí-
rito eterno em constante ascensão evolutiva, 
mesmo que estacionando temporariamente 
em estágios intermediários, a lei do progresso 
prevalecerá sempre.   
Via de regra, os enfermos do corpo físico che-
gam à Casa Espírita, apresentando algumas 
características comuns:    
-Enfermidades físicas, debilidades e distúr-
bios orgânicos;
-Presença de estados mentais negativos 
diante do problema de saúde (preocupação, 
ansiedade, angústia, insegurança, apatia, 
medo, revolta, impaciência, desespero, so-
frimento, descrença, desesperança, stress, 
depressão, inconformação, desânimo, ner-
vosismo, entre muitos outros);
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-Acúmulo de problemas com a presença da 
enfermidade, gerando desequilíbrios psí-
quicos ;
-Potencial para obsessões e suas conseqüên-
cias negativas agravantes;
-Necessidade de ajuda externa para superar 
este estado mental, físico e espiritual;
-Necessidade da manutenção do tratamen-
to médico;
-Desconhecimento das causas do problema 
(ação e reação – origens no pretérito ou na 
vida atual) e da necessidade de renovação 
mental como indutor da reforma íntima;
-Desconhecimento do processo de trata-
mento de passes e da fl uidoterapia em si, 
sua ação, mecanismo, possibilidades de 
resultados, abrangência;
-Desconhecimento que sua conduta é fun-
damental no processo de cura ou dentro do 
alívio permitido pela Justiça Divina com a 
benevolência da Misericórdia Divina;
-Desconhecimento que a situação de adver-
sidade física é bendita oportunidade para o 
despertamento e conseqüente aprendizado 
(virá com a mudança de comportamento).
-Necessidade de refl exão com o amparo da 
Doutrina;
-Desconhecimento da possibilidade de 
aproveitamento do “tempo livre”, que é im-
posto pela doença, para auto-análise, auto-
refl exão e estudo, permitindo o auxílio dos 
amigos espirituais;
-Desconhecimento da Doutrina Espírita.
No trabalho desenvolvido pela Casa Espíri-
ta, iniciando-se pela recepção fraterna, ca-
ridosa e de profunda compreensão dos es-
tados que podem envolver os enfermos do 
corpo físico, deverá haver condições para 
aplicar todos os tratamentos e ações pos-
síveis que atendam as necessidades dos 
assistidos, caracterizadas pelas condições 
acima descritas. 
Recorrendo uma vez mais à orientação e in-
centivo de Emmanuel, através da psicografi a 
de Francisco Cândido Xavier, temos a seguinte 
mensagem, no livro FONTE VIVA :

ESTÁS DOENTE ?

Todas as criaturas humanas adoecem, to-
davia, são raros aqueles que cogitam de 
cura real.
Se te encontras enfermo, não acredites que 
a ação medicamentosa, através da boca ou 

dos poros, te possa restaurar integralmen-
te.
O comprimido ajuda, a injeção melhora, en-
tretanto, nunca te esqueças de que os ver-
dadeiros males procedem do coração.
A mente é fonte criadora.
A vida, pouco a pouco, plasma em torno 
dos teus passos aquilo que desejas.
De que vale a medicação exterior, se prosse-
gues triste, acabrunhado ou insubmisso?
De outras vezes, pedes o socorro dos médi-
cos humanos ou de benfeitores espirituais, 
mas, ao surgirem as primeiras melhoras, 
abandonas o remédio ou o conselho salutar 
e voltas aos mesmos abusos que te condu-
ziram à enfermidade.
Como regenerar a saúde, se perdes lon-
gas horas na posição da cólera ou do de-
sânimo?  A indignação rara, quando justa 
e construtiva no interesse geral, é sempre 
um bem, quando sabemos orientá-la em 
serviços de elevação; contudo, a indigna-
ção diária, a propósito de tudo, de todos e 
de nós mesmos, é um hábito pernicioso, de 
conseqüências imprevisíveis.
O desalento, por sua vez, é clima aneste-
siante, que entorpece e destrói.
E que falar da maledicência ou da inutilida-
de, com as quais despendes tempo valioso 
e longo em conversação infrutífera, extin-
guindo as tuas forças?
Que gênio milagroso te doará o equilíbrio 
orgânico, se não sabes calar, nem descul-
par, se não ajudas, nem compreendes, se 
não te humilhas para os desígnios supe-
riores, nem procuras harmonia com os ho-
mens?
Por mais se apressem socorristas da Terra 
e do Plano Espiritual, em teu favor, devoras 
as próprias energias, vítima imprevidente 
do suicídio indireto.
Se estás doente, meu amigo, acima de qual-
quer medicação, aprende a orar e a enten-
der, a auxiliar e a preparar o coração para a 
Grande Mudança.
Desapega-te de bens transitórios que te 
foram emprestados pelo Poder Divino, de 
acordo com a Lei do Uso, e lembra-te de 
que serás, agora ou depois, reconduzido 
à Vida Maior, onde encontramos sempre a 
própria consciência.
Foge a brutalidade.
Enriquece os teus fatores de simpatia pes-
soal, pela prática do amor fraterno.
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Busca a intimidade com a sabedoria, pelo 
estudo e pela meditação.
Não manches teu caminho.
Serve sempre.
Trabalha na extensão do bem.
Guarda lealdade ao ideal superior que te 
ilumina o coração e permanece convicto de 
que se cultivas a oração da fé viva, em to-
dos os teus passos, aqui ou além, o Senhor 
te levantará. 
Concluindo, Angel Aguerod, em seu livro intitu-
lado GRANDES E PEQUENOS PROBLEMAS, 
também traz efetiva contribuição para análise 
do problema da saúde, do qual retiramos o se-
guinte trecho signifi cativo : 
“É a enfermidade, como vemos, condição sine 
qua non da espécie humana e, enquanto o 
Espírito seja homem, tem que passar pelos 
estados patológicos que tanto fazem sofrer a 
humanidade”.
Mas, bendito sofrimento! Ele é, precisamente, 
prenúncio de saúde. Para conseguir-se que 
esta se torne realidade, só falta que o homem 
procure curar a alma, de preferência ao cor-
po, porque, como vimos, o gérmen de todos os 
desarranjos físicos está na alma. Curada esta, 
fi cará curado o corpo.
Assim, não há por que maldizer a enfermidade, 
que representa inapreciável bem para a alma. 
Vede: os enfermos, em regra geral, se queixam 
e lamentam de seu afl itivo estado e acusam de 
seu infortúnio a tudo e a todos, menos a si pró-
prios; poucos atribuem a si mesmos a causa 
de suas doenças. Há falta de conformidade e 
desconhecimento da missão que a enfermida-
de desempenha, com relação às suas vitimas. 
Tende por certo que, quem ante uma doença 
se abate e protesta, muito longe está ainda de 
alcançar a saúde completa por que suspira.
Notai que, além dos efeitos produzidos no Ser 
por seus desacertos e abusos, que originam 
estados patológicos mais ou menos graves, 
há, como causa para passar ele pelos estados 
de enfermidade, os defeitos, as paixões e os 
vícios que o dominam.
 Ao homem duro de coração, de que maneira 
se ensinará a ser compassivo senão pelo so-
frimento?
 No que não está disposto a servir o próximo 
e em quem o sentimento de gratidão ainda se 
acha adormecido, de que maneira se poderá 
obrigar esse sentimento a despertar, senão 
provando-o numa enfermidade em que, não 
podendo valer-se a si próprio tenha necessida-

de de outros que o atendam e sirvam?
Ao orgulhoso, ao altaneiro, ao déspota, etc., 
como o domar, como o abater em suas altana-
rias, senão por meio de enfermidades, que o 
forcem a precisar dos seus servidores, perante 
os quais, por lhes dever a vida, se sentirá um 
dia humilhado? 
Ao impaciente, ao pouco resignado, ao que ain-
da não viu nascer em si a enfermidade tão ne-
cessária, de que modo se lhe poderiam impor 
a paciência, a conformidade e a resignação? A 
enfermidade é o talismã que faz o milagre de 
infundir paciência, resignação e submissão à 
vontade divina àqueles que se infelicitam a si 
mesmos, por  carecerem dessas virtudes.
Sempre que virdes um enfermo pouco resig-
nado, podereis augurlhar-lhe muitas enfermi-
dades ainda, no curso de sua existência eter-
na, porque delas necessita para curtir a alma, 
tornando-a forte ante a dor e possuidora das 
virtudes que conduzem à conformidade abso-
luta com a Lei“.
Após todas estas considerações, cabe a nossa 
refl exão no sentido de nos avaliarmos :
-O que realmente tenho feito para preservar 
minha saúde espiritual?
-Estou me dispondo a curar-me realmente, 
através da renovação mental e reforma ínti-
ma, no limite de minhas forças?
-Como tenho me posicionado diante das 
minhas enfermidades físicas? Tenho esta-
do paciente, resignado, submisso à vonta-
de divina e consciente da necessidade do 
aproveitamento desta oportunidade?
-Como tenho me conduzido em relação a 
combater os excessos, abusos e supérfl u-
os, tanto no que tange à alimentação, quan-
to aos demais vícios e defeitos, evitando 
que se originem enfermidades futuras?
-Tenho exercitado o auto-controle mental, 
no sentido de monitorar meus pensamen-
tos a fi m de evitar que criações negativas 
possam me conduzir a enfermidades orgâ-
nicas num futuro próximo?
Que possamos buscar no exemplo de Jesus, a 
serenidade, o equilíbrio, o estímulo e o padrão 
de conduta, para continuarmos a caminhada 
de nossa ascensão espiritual, ainda repleta 
de obstáculos criados pelas nossas próprias 
imperfeições, permitindo ampliarmos nossa 
compreensão no que tange à melhor direcionar 
nosso comportamento, visando o atendimento 
absoluto das Leis Divinas que nos regem.
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Quando da realização dos Encontros 
para Estudos Doutrinários, que eram 
levados a efeito no Grupo de Orações 
Amor e Caridade, fui convidado, a falar 
alguma coisa sobre o direito na época 
em que Jesus viveu na Palestina.  Em 
razão desse convite comecei a pesqui-
sar, inicialmente, quais as legislações 
lá existentes. 
Existiam Leis Religiosas (Judaicas e 
Greco-romanas), e as Leis Sociais, es-
tas chamadas Leis Mosaicas. As leis 
Greco-romanas eram aquelas deriva-
das do que conhecemos como  Mito-
logia Grega. A Lei Religiosa Judaica 
era, essencialmente, a Lei recebida por 
Moisés, no  Monte Sinai, ou seja,  Os 
Dez Mandamentos:   
1º Eu sou o Senhor, teu Deus, que te 
tirei da terra do Egito, da casa da ser-
vidão. Não terás outros deuses estran-
geiros diante de mim. Não farás ima-
gem talhada, nem fi gura nenhuma de 
tudo o que está no Céu e na Terra, nem 
de tudo o que está nas águas e debaixo 
da Terra. Nem os adorarás, nem lhes 
renderás cultos soberanos.
2º Não tomarás em vão o nome do Se-
nhor, teu Deus.
3º Lembra-te de santifi car o dia de sá-
bado.
4º Honra a teu pai e à tua mãe, a fi m 
de viveres muito tempo na Terra que o 
Senhor teu Deus te dará.
5º Não matarás. 
6º Não cometerás adultério.
7º Não roubarás.
8º Não prestarás falso testemunho con-
tra o teu próximo.
9º Não desejarás a mulher de teu pró-
ximo.
10º Não desejarás a casa de teu próxi-
mo, nem seu servo, ou serva, nem seu 
boi, seu asno, ou qualquer outra coisa 

que lhe pertença.       
Hoje consideramos a Mitologia Grega, 
história fabulosa dos deuses e heróis 
da Antigüidade, como algo poético, de 
uma  criação verdadeiramente excep-
cional, mas que não pode ser admitida 
como religião. Entretanto, na época de 
Jesus, no início de nossa Era, os gre-
gos e os romanos não poderiam deixar 
de observá-las e obedecê-las, sob pena 
de severos castigos ou mesmo risco da 
própria vida.
Lembramos aqui o ocorrido com o 
grande fi lósofo Sócrates que acredi-
tava que, além dos deuses,  deusas e 
heróis da mitologia grega, existia acima 
de todos os deuses e deusas, um Ser 
Superior,  que tinha auxiliares denomi-
nados “daimon” e estes serviam de in-
termediários entre Ele e os humanos. 
Cumpre esclarecer que Sócrates deno-
minava “daimon” entidades espirituais 
que, como já se disse, eram interme-
diários entre o Ser Superior e os Seres 
Humanos. 
Consta n’ O EVANGELHO SEGUNDO 
O ESPIRITISMO, na sua Introdução e 
na parte do Resumo da Doutrina de Só-
crates e Platão, no capitulo VI, pensa-
mento de Sócrates, no sentido de que:
“Os demônios preenchem o espaço 
que separa o céu da Terra; são o laço 
que liga o Grande Todo consigo mes-
mo. A divindade não entra jamais em 
comunicação direta com os homens, 
mas é por meio dos demônios que 
os deuses se relacionam e conver-
sam com eles, seja durante o estado 
de vigília, seja durante o sono.”
(A palavra daimon, da qual se originou 
demônio, não era tomada no mau sen-
tido pela Antigüidade, como entre nós 
modernos. Não se aplicava essa pala-
vra exclusivamente aos seres malfaze-

panorama
CONSIDERAÇÕES SOBRE JESUS  E A PALESTINA DE 

SUA ÉPOCA 
Emídio Schuarcialupi
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jos, mas aos Espíritos em geral, entre 
Aos quais se distinguiam os Espíritos 
superiores, chamados deuses, e os  
Espíritos menos elevados, ou demô-
nios propriamente ditos, que se comu-
nicavam diretamente com os homens.  
Substitui a palavra “demônio” pela pa-
lavra Espirito,  e  tereis a doutrina es-
pírita; ponde a palavra Anjo, e tereis a 
doutrina cristã/católica). ( 2 ) 
Por acreditar na existência de um Ser 
Superior e em Espíritos que eram seus 
Auxiliares, Sócrates foi acusado de  im-
piedade e, por divulgar tais idéias, foi 
acusado, também de perverter a juven-
tude e, por isso, condenado a morte,  
bebendo cicuta, o que ocorreu no ano 
de 399 Antes de Cristo.
Na época de Jesus, na Palestina e em 
Roma, não era  diferente no que con-
cerne à não observância das Leis Sa-
gradas ou das Sociais, melhor dizendo 
a rigidez e as penalidades eram ainda 
maiores para aqueles que as transgre-
dissem.
Todos nós conhecemos a história dos 
Cristãos Primitivos, que, em Roma, 
se reuniam em lugares ermos, ou em 
catacumbas para conhecerem e ouvi-
rem a Palavra da  Boa Nova e, quando 
eram surpreendidos nessas reuniões, 
de imediato, eram levados a calabouço 
para, sem qualquer julgamento, serem 
lançados às feras, nos circos onde pe-
reciam.
O crime a eles imputados era a não 
observância da Religião Estatal, hoje 
conhecida como mitologia greco/roma-
na,  quando eram adorados os chama-
dos deuses pagãos, com oferendas de 
sacrifícios de animais a Eles ( Zeus/ 
Júpiter; Eros/Cupido; Afrodite/Vênus; 
Dionisio/Baco; Hercules), apenas para 
enumerar alguns deles.   

Já na Palestina o acusado de qualquer 
prática que fosse considerada contra 
as Leis Sagradas, como por exemplo a 
blasfêmia e com apenas três pessoas 
testemunhando tal ato, seria julgado, e 
se condenado, seria, de imediato, exe-
cutado.
Encontramos essa rigidez legal no 
Pentateuco,  que são os  Cincos Livros 
Sagrados dos Judeus. Assim é que, no 
primeiro de seus Livros, o Êxodo, cons-
ta no Capitulo XXI, versículos 23 a 25, a 
chamada Lei de  Talião, cujo enunciado 
se transcreve. “ Mas, se houver outros 
danos, urge dar vida por vida, olho por 
olho, dente por dente, mão por mão, pé 
por pé, queimadura por queimadura, 
ferida por ferida, golpe por golpe”. ( 3 )   
Era uma Lei Dura, materialista por ex-
celência, e conhecida como lei de tro-
ca,  ou seja atribuir pena consistente 
em aplicar ao delinqüente um dano 
igual ao que ocasionou. 
A respeito da Lei de Talião, encontra-
mos, também no Livro Levítico 24: 17-
23, o seguinte:
“ Todo aquele que ferir mortalmente 
um homem será morto. Quem tiver 
ferido de morte um animal domésti-
co, dará outro em seu lugar: vida por 
vida. Se um homem ferir o seu pró-
ximo, assim como fez, assim se lhe 
fará a ele: fratura por fratura, olho 
por olho e dente por dente; ser-lhe-
à feito o mesmo que ele fez ao seu 
próximo. Quem matar um animal, 
restituirá outro, mas o que matar um 
homem será punido de morte. Só 
haverá uma lei entre vós tanto para 
o estrangeiro como para o  natu-
ral: porque eu sou o Senhor vosso 
Deus.”
Moisés transmitiu essas normas aos 
israelitas. Tiraram do acampamento o 
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blasfemo e o apedrejaram, conforme a 
ordem que o Senhor tinha dado a Moi-
sés”.  ( 3 )      
Por outro lado, no Livro Deuteronômio 
( Segunda Lei, ou Lei Mosaica) encon-
tramos no capítulo 17, versículos 2 à 7, 
o modo de aplicação da pena, ou casti-
go por lapidação, ou seja o condenado 
seria apedrejado até a morte. 
“ Se se encontrar no meio de ti, em 
uma das cidades que te dá o Senhor, 
teu Deus, um homem ou uma mu-
lher que faça o que é mau aos olhos 
do Senhor, teu Deus, violando sua 
aliança, indo servir outros deuses 
ou adorando o Sol, a Lua, ou o exér-
cito dos céus – o que eu não mandei 
- , se te derem aviso disso, logo que 
o souberes, farás uma investigação 
minuciosa. Se for verdade o que se 
disse, se verifi cares que realmente 
se cometeu tal abominação em Isra-
el, farás conduzir às portas da cidade 
o homem ou a mulher que cometeu 
essa má ação, e os apedrejarás até 
que morram. Sobre o depoimento de 
duas ou três testemunhas morrerá 
aquele que tiver de ser morto. Mas 
não será morto sobre o depoimento 
de uma só. A mão das testemunhas 
será a primeira a feri-lo para matá-lo, 
depois a mão de todo o povo. Assim  
extirparás o mal do meio de ti”. 
Para ser condenado por ato considerado 
contrario à lei, era necessário apenas a 
presença de um Rabino e de, no mínimo, 
duas testemunhas que presenciaram o 
ato, sendo que, à primeira testemunha, 
ou testemunha principal, era dado o di-
reito de atirar a primeira  pedra.
Para  se  ter  idéia  clara  do acima afi r-
mado, transcrevemos, a seguir, do Livro 
PAULO DE TARSO, ( 4 ) relato roman-
ceado da execução de Estevão ( Atos 

7: 54/60 ) que era seguidor e apologista 
das mensagem de Jesus, a saber:
“ Vivia então em Jerusalém   um jovem 
israelita, de nome grego, Estêvão, que 
era como que o centro do movimento 
pró-nazareno. Conhecedor profundo da 
história do povo eleito e da epopéia das 
revelações divinas, pautara a sua vida 
pelas normas da sua fé. Era inteligente. 
Vivia como um santo. Dotado duma in-
tensa dinâmica espiritual, desenvolvia 
indefesa atividade no meio dos seus 
patrícios. Juntamente com Felipe, pai 
de quatro donzelas dotadas de espíri-
to profético, foi Estêvão escolhido para 
o “colégio dos sete diáconos”. Nessa 
qualidade aparece no cenário da histó-
ria o ardente hebreu – pregador e tau-
maturgo.
Corria o segundo ou o terceiro ano 
após a morte do Nazareno. Quando Es-
têvão, graças ao irresistível fascínio de 
sua personalidade e à fl amejante dia-
lética do seu verbo inspirado, parecia 
quebrar de vez todas as resistências 
e proclamar a vitória integral e defi ni-
tiva do Evangelho sobre a lei mosaica 
– eis que, de improviso, aparece na liça 
o mais poderoso e temível adversário 
– Saulo de Tarso!     
Sobre a entrada de uma das sinagogas 
de Jerusalém se vai, em hebraico e em 
grego, esta legenda: Sinagoga dos Ci-
lícios.
Todo sábado se transformava esse re-
cinto em verdadeiro campo de batalha, 
numa arena de veementes confl itos en-
tre duas poderosas inteligências.
Entremos.
No meio da sala, sobre um estrado, 
achava-se Estêvão, o ardoroso cam-
peão do Evangelho, o intrépido líder 
do novo movimento espiritualista. Não 
longe, semi-ocultos por uma coluna Pe-
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dro e João, discípulos do Crucifi cado, 
acompanhavam, cheios de interesse 
e emoção, os acontecimentos. Na pri-
meira fi la de assentos, quase defronte 
a Estêvão, vemos um homem dos seus 
30 anos. Figura de asceta, magro, ros-
to pálido, olhos cintilantes por debai-
xo dum par de negras sobrancelhas 
– Saulo de Tarso, o doutor da lei.
É a primeira vez que se defrontam es-
ses dois poderosos espíritos. Descem 
à arena, jovens gladiadores, para um 
formidável certame – pró e contra Cris-
to!... vão cruzar as agudas lâminas da 
inteligência – numa luta de vida e de 
morte!...
Ambos tomam por base o ponto de par-
tida do texto sacro consignado pelos 
patriarcas e profetas de Deus. E cada 
um procura provar, à luz da revelação, 
a justiça da sua causa. Para Saulo, a lei 
de Moisés tem valor e validade eternos, 
e o templo  de Jerusalém é o intangí-
vel santuário do Senhor dos exércitos. 
Para Estevão, não passa o mosaismo 
de uma alvorada que preludia o sol me-
ridiano do Cristianismo, e o templo de 
Sion  não tardará a atingir a perfeição 
do seu simbolismo no reino espiritual 
do Cristo.  
Estêvão, para provar esta verdade cen-
tral, prefere o caminho histórico aos 
argumentos teológicos. Principia por 
mostrar, à luz de fatos notórios, que to-
dos os vaticínios dos profetas se cum-
priram na pessoa do Nazareno, o qual  
levou à perfeição a lei mosaica e fun-
dou um reino espiritual, que subsistirá 
até à consumação dos séculos.
Não conseguiu terminar a sua expo-
sição. Quando os judeus perceberam 
as palavras referentes ao caráter pro-
visório do templo e da lei de Moisés, 
taparam os ouvidos para não ouvir tão 

horrendas “blasfêmias” e se arrojaram 
sobre o orador. Arrastaram-no tumul-
tuosamente  para fora da Sinagoga e 
dos muros da cidade, colocaram-no 
contra uma parede e, de pedras em 
punho, frementes de impaciência e in-
dignação, esperavam clássica ordem: 
‘’ Testemunhas para a frente! atirai a 
primeira pedra!” conforme preceituava 
o Deuteronômio ( 17,7).
Todos os olhares convergiam sobre 
Saulo de Tarso, único doutor da lei que 
se achava presente. Competia a ele 
dar a ordem fatal.
As testemunhas, os carrascos, tiram os 
seus mantos e depõem-nos aos pés de 
Saulo, e, a um aceno deste, sibilante 
saraivada de pedras desaba sobre o 
jovem levita. Ferido, cambaleanste , cai 
de joelhos”...                                  
Com essa legislação, com essa rigidez 
de costumes, com as personalidades 
existentes, ninguém   poderia praticar 
qualquer ilícito civil, nem pensar em ou-
tra religião que não aquela considerada 
do Estado.
Entende-se, assim, o cuidado de Je-
sus em suas mensagens, parábolas 
e ações, com novas interpretações às 
leis existentes, introduzindo em todas 
elas a Espiritualidade, consistente na 
prática do amor, em seu mais puro e 
belo sentido.
Daí porque sua primeira mensagem no 
sentido de que,
 “Não vim revogar a lei” Não pen-
seis que vim para revogar a lei ou 
os Profetas: não vim para revogar, 
vim para cumprir.  Porque em verda-
de vos digo: Até que o Céu e a Terra 
passem, nem “i” ou um “til” jamais 
passará da Lei, até que tudo se cum-
pra. “ ( Mateus, V: 17:18).      
Entende-se, também, a fala e o posi-
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cionamento de Jesus no julgamento 
da adúltera quando fez predominar, de 
um lado, a censura íntima de cada um 
dos acusadores, e de outro, o perdão, 
a indulgência e a severidade de seu 
conselho, isso sem afrontar  o Sexto  
Mandamento da Lei de Deus. 
“ Os escribas e fariseus trouxeram-
lhe uma mulher que fora apanhada 
em adultério. Puseram-na no meio 
da multidão e disseram a Jesus:’’ 
Mestre, agora mesmo esta mulher 
foi apanhada em adultério. Moisés 
mandou-nos na Lei que apedrejás-
semos tais mulheres. Que dizes tu 
a isso? Perguntavam-lhe isso, a fi m 
de pô-lo à prova e poderem acusá-
lo. Jesus, porém, se inclinou para a 
frente e escrevia com o dedo na ter-
ra. Como eles insistissem, ergueu-se 
e disse-lhes: “ Quem de vós estiver 
sem pecado, seja o primeiro a lhe 
atirar uma pedra.” Inclinando-se no-
vamente, escrevia na terra. A essas 
palavras, sentindo-se acusados pela 
sua própria consciência, eles se fo-
ram retirando um por um, até o últi-
mo, a começar pelos mais idosos, de 
sorte que Jesus fi cou sozinho, com 
a mulher diante dele. Então ele se 
ergueu e vendo ali apenas a mulher, 
perguntou-lhe. “Mulher, onde estão 
os que te acusavam? Ninguém te 
condenou?” Respondeu ela: “ Nin-
guém, Senhor. “ Disse-lhe então Je-
sus:” Nem eu te condeno. Vai e não 
tornes a pecar.”( João, VIII: 3 – II).
Entende-se, também, a máxima se al-
guém te ferir na face direita, ofereça, 
também, a esquerda.
“Ouvistes  que  foi  dito:  Olho  por  
olho, dente por dente. Eu, porém, 
vos digo: Não resistais ao perverso;  
mas a qualquer que te ferir na face 

direita, volta-lhe também a outra; e 
ao que quer demandar contigo e ti-
rar-te a túnica, deixa-lhe também a 
capa. Se alguém te obrigar a andar 
uma milha, vai com ele duas. Dá a 
quem te pede, e não voltes as costas 
ao que deseja que lhe emprestes.” 
(Mateus, V: 38-42). ( 3 ) 
Nota-se, claramente que tais afi rmati-
vas de Jesus são totalmente contrárias 
àquelas constantes na Lei de Talião 
acima alinhada, como também, são 
contrárias à citada lei, o “amai os vos-
sos inimigos” e “ concilia-te com o 
teu irmão”.  
E por agir do mesmo modo que fala-
va e pregava, ou seja como verdadei-
ro  Mestre, é que Jesus, quando do 
seu fl agelo, humilhações e suplício 
pela crucifi cação, não vociferou contra 
quem quer que seja; não acusou, nem 
culpou ninguém, mas ofereceu-se, por 
inteiro, a todas as agressões.
Assim ou seja, com amor, Jesus não 
só revogou a Lei do Talião ( dente por 
dente; olho por olho; golpe por golpe), 
como também, revogou a execução por 
lapidação ( apedrejamento), práticas de 
há muito não mais empregadas.
Pode parecer estranho, mas com amor, 
Jesus , insurgindo-se contra os Vendi-
lhões do Templo, também, revogou as 
leis ou costumes das oferendas, ou sa-
crifícios de animais, aos deuses. 
“ Tendo Jesus entrado no Templo, 
expulsou a todos os que ali  vendiam 
e compravam; também derrubou as 
mesas dos cambistas e as cadeiras 
dos que vendiam pombas. E disse-
lhes: Está escrito: A minha casa será  
chamada casa de oração; vós, porém 
a transformais em covil de salteado-
res.” (Mateus, XXI: 12-13). ( 3 ) 

(Conclue no próximo número)
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GUIA ESPIRITUAL 

Eu gostaria de saber por que al-
gumas pessoas sabem o nome 
de seu guia espiritual e outras 
não. Não é importante saber 
quem cuida de nós para fi car 
mais fácil se comunicar com 
eles? (Anderson Luiz de Araújo 
– Garça – SP)
Esta mesma questão está formu-
lada na pergunta 503 de O LIVRO 
DOS ESPÍRITOS. Kardec fez pra-
ticamente a mesma pergunta aos 
Espíritos, e eles responderam que, 
na verdade, o nome de nosso pro-
tetor ou de nossos protetores, não 
faz nenhuma diferença em nossa 
vida. No plano do espírito o que 
importa é a consciência de que 
não estamos sozinhos e a nossa 
ligação com os protetores se faz 
pelo pensamento, principalmente 
pelos nossos sentimentos. Sem-
pre vai haver quem, do outro lado, 
se preocupe com a nossa vida e 
queira nos ajudar a superar os 
obstáculos. São Espíritos que, an-
tes de nossa encarnação, assumi-
ram compromisso conosco, como 
um pai ou uma mãe aqui na Ter-
ra. Além disso, precisamos consi-
derar que o Espírito, que nos as-
siste, pode não ser conhecido de 
nossa atual existência, de modo 
que qualquer nome que desse se-
ria válido. É evidente que sempre 
há uma natural curiosidade nesse 
sentido – de sabermos quem são 
nossos protetores. No meio espí-

rita essa questão não tem impor-
tância alguma, a não ser em casos 
de tarefas mediúnicas muito espe-
ciais ( como a do Chico Xavier e 
do Divaldo Franco, por exemplo), 
e isso por dois motivos principais: 
primeiro, porque esses médiuns 
têm contato com muitos Espíritos 
ao mesmo tempo – geralmente os 
vêem, trata-os diretamente como 
se eles estivessem encarnados 
e, por isso, precisam saber seus 
nomes para identifi cá-los. Em se-
gundo lugar, porque esses conta-
tos são constantes e passam a ter 
um caráter muito familiar. Algumas 
pessoas dizem que têm como pro-
tetores Espíritos conhecidos ou 
que se destacaram aqui na Terra; 
por exemplo, Bezerra de Menezes. 
Na questão 505, Kardec pergunta 
se esses Espíritos protetores real-
mente são quem eles dizem ser. 
E a resposta é que muitos desses 
Espíritos, que se identifi cam com 
nomes conhecidos ou importan-
tes, na verdade, não são quem 
dizem ser. Às vezes, eles assim 
se apresentam para satisfazer a 
necessidade íntima da pessoa, 
que quer ter determinado Espíri-
to como seu protetor; e isso eles 
fazem para não decepcioná-la e 
para que elas, de fato, se sintam 
protegidas. Nesses casos, esse 
Espírito, que é realmente um pro-
tetor, pede autorização para usar 
o nome sob o qual se apresenta 
e, de outras vezes, pode atuar a 
pedido daquele.
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“Mãe, encontro-me em uma colônia 
do espaço próxima da Terra.
Neste momento, acabo de dizer boa 
noite a alguns amigos, depois de 
uma conversa sobre assuntos impor-
tantes. Agora, sozinho, no interior do 
meu quarto, aproximo-me da ampla 
janela que dá para o jardim e convivo 
com a atmosfera perfumada das fl o-
res e com  o orvalho umedecendo a 
vegetação, desapercebidamente. 
Levanto os olhos e vejo as estrelas 
distantes, cintilantes, em harmonia 
com a natureza.
Tudo aqui favorece à refl exão, o meu 
pensamento me leva ao futuro  pen-
so: brevemente estarei nos braços 
daquela mulher, escolhida pela Provi-
dência para ser o instrumento do meu 
nascimento, que será você, mamãe.
A sensação de que terei acolhida ca-
rinhosa, neste momento confi rmada 
pelos sentimentos de felicidade que 
partem do seu coração, indicam que 
minha reencarnação, que se aproxi-
ma, seguirá normalmente conforme 
os planos superiores já traçados.
Imagine, mãe, disseram-me que eu 
também poderei, juntamente com os 
responsáveis pela minha reencarna-
ção, programar o meu corpinho fí-
sico, que fi cará em suas trompas e, 
depois, em seu útero.
É incrível, mas é também pelo pen-
samento que colaboramos para a for-
mação do próprio corpo, nosso ins-
trumento de evolução. Sim, acredite. 
Aqui nesta outra dimensão, a vontade 
torna a matéria sutil tão plástica, tão 
maleável, que basta pensarmos nas 
formas e elas tomam já, de pronto, a 
aparência e consistência desejadas.
Sabe, mãe, tenho tantos débitos para 
saldar com você e com o papai, que 

nem sei se poderei fazê-lo numa 
única encarnação; mas precisamos 
começar. Coragem! Por outro lado, 
planejo também construir um futuro 
melhor. Dizem os orientadores da-
qui que essa tarefa é muito especial; 
que ela deve ser trabalhada incan-
savelmente e que o seu instrumento 
chama-se AMOR. Ele deve ser em-
pregado como se fossem fi os que 
tecem cobertas que aquecem almas 
expostas ao frio da indiferença e do 
desamor.
Mãe...se não renascer, não pode-
rei exercitar a caridade, aprimorar a 
capacidade de ouvir as pessoas e 
ser tolerante com elas; não poderei 
expulsar o egoísmo que incomoda 
minha consciência que, por sua vez, 
cobra de mim empenho para dele me 
libertar.
Também não poderei, sem o renas-
cimento, buscar formas alternativas 
para colaborar na minimização das 
dores físicas e morais, para a implan-
tação de um mundo melhor e para 
divulgar o Evangelho de JESUS. O 
idioma para semear o bem não im-
porta: português, russo, italiano, es-
peranto etc., ou, até mesmo, em lin-
guagem telepática. Há pessoas que 
não conhecem, ainda, a fraternidade, 
as idéias semeadas pelo homem sá-
bio, de que o supérfl uo de cada um de 
nós alimentará a população terrena, 
atualmente esmagada pela fome.
Certamente a alegria que eu vou le-
var ao nosso lar, completando a sua 
felicidade e a do papai. o orgulho que 
ele terá de mim por ser eu o fruto do 
seu amor, tornará a todos nós feli-
zes.
Mergulhado em sonhos tão gratifi -
cantes, esqueci-me de deitar para 

NÃO AO ABORTO - CARTA À MAMÃE
José
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dormir, mas sinto como se o tivesse 
feito, pois minhas forças se renova-
ram e até me convidam a planejar so-
bre o nosso futuro que se aproxima.
Sei que o lar que me espera é mo-
desto, e longe está de ser meu berço 
de ouro; no entanto, noto o entusias-
mo com o qual está sendo preparado 
por vocês, para me receberem.
Agora, estou certo do arrependimen-
to que pungiu o seu coração e o do 
papai, quando, no passado recente, 
você me abortou com a conivência 
dele. Após aquela trágica expulsão 
de seu interior, sentimentos de pro-
funda indignação abalaram o meu 
Ser e, à medida que eu compreendia 
o acontecido, pensei que seria leva-
do à loucura: Vi meu corpo, ainda em 
formatação, ser dividido em pedaços. 
Traumatizado por tal violência, fui 
socorrido em um hospital próximo à 
Terra.
Os dias se passaram e, pouco a pou-
co, eu ia me refazendo do choque 
físico e psicológico a que vocês me 
expuseram, mas ainda revolta e ódio 
alternavam-se minha mente.
Era quase impossível compreender 
aquela recusa desumana, porque 
também lembrava-me de que antes 
de reencarnar, vocês me promete-
ram, durante o sono físico, que me 
receberiam como fi lho querido.
Entretanto, os desvelados amigos 
espirituais empenhavam-se na minha 
recuperação e, com passes magnéti-
cos, muito amor e dedicação, auxilia-
vam-me na adaptação àquela situa-
ção constrangedora.
Mãe, agora que já estou recupera-
do e esclarecido pelos responsáveis 
pelo tratamento, começo a compre-
ender, que seu gesto tresloucado po-

deria ter sido evitado, já que temos 
o livre-arbítrio. A lei de Causa e Efei-
to é criação Divina; sua fi nalidade é 
corrigir e ensinar, no momento em 
que o Espírito esteja preparado para 
a devida reparação. E como somos 
imperfeitos e injustos, acabamos im-
pondo ao nosso semelhante, muitas 
vezes por vingança, sofrimento inútil 
e desumano.
Agora, posso lhe dizer que muitas ve-
zes drenei ódio para vocês, desejei 
que passassem pela mesma situa-
ção a que me impuseram e jurei ja-
mais aceitar vocês novamente.
Não sei como seus órgãos físicos re-
produtores continuam em condição 
de fertilidade, pois eles comumente 
são lesados após o aborto delituoso.
Parece-me que no seu aborto foi afe-
tada mais a sua parte psicológica e 
espiritual, pois lembro-me que o en-
fraquecimento moral tomou conta de 
você e a levou a perder o entusiasmo 
de viver. Notei também que essa fal-
ta de motivação para a vida afetou o 
papai.
Observe, mãe, o  tempo passou e 
parece que levou parcialmente com 
ele aquela lembrança. A Misericórdia 
Divina, sempre presente em nossas 
vidas, renovando oportunidades, traz 
novas esperanças.
As perspectivas de futuro se apre-
sentam com novas roupagens, a 
alegria começa a tomar conta dos 
nossos corações. Os mentores daqui 
preparam-me para outros encontros, 
que brevemente deverei manter com 
vocês durante o sono físico, para os 
últimos entendimentos que vão ante-
ceder o meu retorno ao corpo físico.
Mãe, gostaria de chamar a sua aten-
ção para o seguinte: grande parte da 
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sociedade na Terra é preconceituosa 
e cega ante a realidade espiritual e, 
apoiada por uma facção da medicina 
materialista, houve por bem apoiar o 
aborto quando, pelos aparelhos so-
fi sticados já existentes detecta que 
a criança que é portadora de doen-
ças congênitas, defi ciências físicas e 
mentais, deve ter sua vida interrom-
pida.
No entanto, se esquece de que tais 
deformidades fazem parte de progra-
mação superior para a reencarnação, 
para o devido reajuste das almas, na 
escola terrena, sem a qual, os ho-
mens não serão libertos dos débitos 
criados por eles próprios, em vidas 
passadas.
Mãe, não se deixe enganar com fal-
sos argumentos, não se deixe levar 
pelo egoísmo, gerador do preconcei-
to; mantenha-me a qualquer custo, 
mesmo que você saiba que se forma 
em seu interior um Ser hidrocéfalo, 
com mongolismo ou com qualquer 
outra anormalidade.
É preferível reencarnar em tais situa-
ções, extremanente constrangedo-
ras e quitar os débitos para o cres-
cimento espiritual, a permanecer em 
regiões próximas da Terra, revendo 
dívidas que não só aterrorizam o 
espírito como também evidenciam o 
quanto ele está distante da liberdade 
de consciência e felicidade.
Deus escreve direito, às vezes, por 
linhas tortas e sabemos, que há uma 

razão superior para todas estas de-
formidades que muitas vezes ocor-
rem para estimular o desvelo e a cari-
dade alheia, as pesquisas científi cas 
que aprimoram o tratamento adequa-
do às doenças e a humanização dos 
povos e do planeta.
Gostaria que você soubesse que o es-
pírito, depois do desencarne, reassu-
me num tempo mais ou menos longo, 
parte do seu conhecimento milenar, 
por isso nesta mensagem há conteú-
do adulto e profundo.
Mas, ao me preparar para os momen-
tos fi nais que antecedem a concep-
ção, minha capacidade de raciocinar 
e minha inteligência começarão a se 
limitar, de acordo com o tamanho do 
meu corpinho. Portanto, considere-
me um Ser indefeso, inocente e que 
espera de sua mãe a proteção sem 
limites.
Bem, mãe querida, a paz e a tran-
quilidade aqui, onde me encontro, é 
plena, total, mas... o dever espiritual 
é imperioso e aceito obedecer às pro-
vas a que serei chamado aí na Terra, 
para o devido reajuste.
Até breve, mãe,  não esqueçamos as 
palavras de Pedro, (I Epístola, 4:8):
“Tende amor intenso uns para com 
os outros, porque o amor cobre 
multidão de pecados”.

Fonte: “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, Allan Kardec

“O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO”, Allan 

Kardec

Agora você pode pesquisar números anteriores 
de INFORMAÇÃO no site:

http://revistainformacao.anderung.com.br


