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Em “O EVANGELHO SEGUNDO O ES-
PIRITISMO”, Cap. III, item2.

“ A casa do Pai é o Universo; as dife-
rentes moradas são os mundos que 
circulam no espaço infi nito, e ofere-
cem, aos Espíritos encarnados, mora-
das apropriadas ao seu adiantamento.
Indepedentemente da diversidade dos 
mundos, essas palavras podem tam-
bém ser entendidas como o estado 
feliz ou infeliz do Espírito na erratici-
dade. Segundo ele seja mais, ou me-
nos, depurado e desligado dos laços 
materiais, o meio em que se encontra, 
o aspecto das coisas, as sensações 
que experimenta as percepções que 
ele possui, variam ao infi nito; enquan-
to que uns não podem se distanciar 
da esfera em que viveram, outros se 
elevam e percorrem o espaço e os 
mundos; enquanto certos espíritos 
culpados erram nas trevas, os felizes 
gozam de uma  claridade resplan-
descente e do sublime espetáculo do 
infi nito; enquanto, enfi m, que o mau, 
atormentado de remorsos e de lamen-
tações, frequentemente só, sem con-
solação, separado dos objetos da sua 
afeição, geme sob o constrangimento 
dos sofrimentos morais, o justo, reuni-
do àqueles que ama, goza as doçuras 
de uma indizível felicidade. Lá tam-
bém, há, pois, várias moradas, embo-
ra não sejam nem circunscritas, nem 
localizadas”.

“As horas difíceis surgem sempre. 
Quando te vejas sob a tensão que pro-
voquem, espera com paciência a pas-
sagem da crise, à maneira da erva no 
vendaval”.

Memei
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CONVERSA BREVE

“E, se ali houver algum fi lho da paz, repousará sobre ele a vossa paz; e, se não, ela 
voltará para vós.” Jesus (LUCAS,10:6)

Em verdade, há muitos desesperados na vida humana. Mas quantos 
se apegam voluptuosamente, à própria desesperação? quantos re-
voltados fogem à luz da paciência? quantos criminosos choram de 
dor por lhes ser impossível a consumação de novos delitos? quan-
tos tristes escapam, voluntariamente, às bençãos da esperança?
Para que um homem seja fi lho da paz, é imprescindível trabalhe in-
tensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à 
Vontade Divina e evitando as manifestações de desarmonia, perante 
as leis eternas.
Todos rogam a paz no Planeta atormentado de horríveis discórdias, 
mas raros se fazem dignos dela.
Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde 
mora o ódio gratuito aos vizinhos, reclamam que a esperança tome 
assento com a inconformação e rogam à fé lhes aprove a ociosida-
de, no campo da necessária preparação espiritual.
Para esmagadora maioria dessas criaturas comodistas a paz legíti-
ma é realização muitos distante.
Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem antece-
der o benefício.
Ninguém atinge o bem-estar em Cristo, sem esforço no bem, sem 
disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. 
Antes da sublime edifi cação, poderão registrar os mais belos discur-
sos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, convi-
ver com os grandes apóstolos da Causa da Redenção, mas poderão 
igualmente viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte 
divina e inesgotável da verdadeira felicidade, porque se o homem 
ouve a lição da paz cristã, sem o propósito fi rme de se lhe afeiçoar, é 
da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao 
núcleo de origem, como instranferível conquista de cada um.

Emmanuel

CULTIVA A PAZ
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Dos cinco casos selecionados para 
compor este material, o reproduzido 
a seguir é o único que não foi obtido 
pela psicografi a do médium Francis-
co Cândido Xavier.
Na verdade, trata-se de depoimento 
apresentado na obra “TESTEMUNHO 
DE AMOR”, em que Antonio Carlos 
Borelli Jr., espírito de um jovem de-
sencarnado de forma trágica, procura 
confortar, esclarecer e orientar seus 
pais abalados com a perda do fi lho. 
A médium é Eni de Carvalho Rocha 
Costa -, de Belo Horizonte, MG.
Na Colônia a que fora acolhido, de-
pois de um período de convalescen-
ça, tem autorização para visitar as 
demais instalações da instituição, 
reencontrando-se com alguns fami-
liares, entre os quais seu tio Geraldo 
que lhe relata seus primeiros tempos 
no Plano Espiritual, Parte desse de-
poimento é o que apresentamos à 
apreciação dos leitores.

HERDEIROS DE NÓS MESMOS.

“- Eu passei por uma grande pertuba-
ção. Sem ser propriamente um mau 
Espírito, enquadrava-me no grupo de 
levianos e ajustei-me com aqueles com 
quem me afi nava espiritualmente.
A vida, fosse como fosse, era uma festa 
que precisava ser comemorada e nós 
estávamos à disposição para o que des-
se e viesse.
Vez por outra nos afl igíamos com nossa 
situação de “Mortos-vivos”, mas esta in-
quietação não durava muito.
Divertir era nossa lei e, em busca de 
baixos prazeres, percorríamos bares e 
botequins, e sorvendo as emanações 
do álcool e drogas outras, adentráva-
mos em antros podres, soltando as ré-
deas de nossos instintos primitivos.

 Embora eu não compactuasse com de-
terminadas atitudes de meus compa-
nheiros, ou melhor, meus comparsas, 
também não me opunha e, assim, ia to-
cando o barco.
Expandindo-me à noite e me encostan-
do durante o dia em lares alheios, 
cujas portas encontrava aberta, vivi três 
anos.
O tédio e o cansaço ameaçavam-me fre-
qüentemente e muitas vezes pensei em 
abandonar aqueles arruaceiros, mas 
a sensualidade desgovernada não me 
ajudava e depois de semanas de reclu-
são, retornava animadíssimo à boêmia.
Porém, em uma madrugada, ao deixar-
mos um dos antros de perdição que visi-
távamos com certa assiduidade, eis que 
um bando de criaturas horripilantes caiu 
de surpresa sobre nós.
Houve gritos, discussões, troca de em-
purrões e um, após o outro, meus par-
ceiros foram sendo subjugados de modo 
violento, cruel e impiedoso (...)
Não sei porque, os patrulheiros das tre-
vas não me notaram a fuga.
Aproveitando-me da confusão que se 
generalizara, pois que outro grupo de 
soldados se acercava e disputava as 
mesmas vítimas, qual verme gigantes-
co, colado ao chão rastejei de volta ao 
antro de onde saíra e, buscando a en-
trada dos fundos, tomei a direção oposta 
à deles e corri como um louco desespe-
rado.
Imaginando-me perseguido, enveredei-
me por ruelas sombrias e lamacentas, 
pelas quais nunca havia transitado, em-
brenhei-me em matagais pegajosos que 
terminavam em becos fétidos e escorre-
gadios e por fi m, sem fôlego, exausto, 
tropecei em alguma coisa e fui caindo, 
caindo, caindo...
Minutos, que me pareceram séculos, 
passaram-se e porque eu nada escutas-

COMUNICAÇÃO

DURA REALIDADE (FINAL)
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se, além dos ruídos de minha respira-
ção ofegante e dos meus dentes baten-
do uns contra os outros, bem devagar 
abri os olhos e me reconheci perdido.
Estava em um vale sinistro, cercado por 
montanhas negras e pontiagudas.
Força estranha pressionava-me o cé-
rebro e além da dolorosa sensação de 
abandono e risco, eu pressentia que 
olhos debochados e magnetizantes vi-
giavam-me todos os movimentos.
Levantei-me e logo me estendi no chão.
Estava como que chumbado ao solo.
Sem saber o que fazer e em nada con-
seguindo pensar, aguardei o pior.
Alguém bateu no meu ombro e estreme-
ci de pavor.
Voltei-me e vi uma Entidade de cor negra 
e cabelos tão brancos quanto algodão.
Apoiando-se em um cajado, com voz 
doce e enérgica a um só tempo, ele per-
guntou-me:
- “Meu fi lho o que faz por aqui? Você 
não sabe que estas bandas são mui-
to perigosas? Vamos, vamos sair 
desse lugar.”
O frágil e trêmulo velhinho abraçou-me 
e depois de um belo vôo, chegamos a 
uma das Estâncias do Invisível, chama-
da, carinhosamente, por ele e seus ir-
mãos, de Senzala de Luz.
Gentis, amorosos, dedicados ao extre-
mo, os ex-escravos levaram-me para 
uma cachoeira e só depois de delicioso 
banho, é que me dei conta do estado 
miserável em que me achava.
Como pude descer tanto? - indaguei 
a mim mesmo, ralado de remorso e ver-
gonha, mas não tive tempo para me re-
criminar, porque logo em seguida rece-
bi roupas limpas e fui colocado em um 
leito de lençóis brancos e perfumados 
e quando me serviram leite com açucar 

queimado e mel, ah, não tive dúvidas, 
fi nalmente eu havia encontrado uma 
das dependências do Céu.
Excelentes psicólogos, no dia seguin-
te, acordaram-me cedo e começaram a 
trabalhar comigo.
Pacientes, tolerantes, não mediam es-
forços no sentido de me libertarem das 
perturbações que ainda me envolviam.
Aos poucos fui melhorando e eles pas-
saram a me orientar no difi cílimo cami-
nho do “CONHECE-TE A TI MESMO” e, 
paralelamente, iniciaram-me nos Estu-
dos dos Evangelhos do Cristo Jesus.
“Todos os dias eu agradeço a Deus por 
ter sido sempre gentil no tratar com as 
pessoas pobres e  humildes. O “infeliz 
mendigo”, a quem tive a sorte de poder 
ajudar um dia, estava ligado a este Gru-
po de Espíritos por termos e poderosos 
laços de afeição e o respeito, o carinho 
que lhe dispensei, despertou a simpatia 
de todos eles pela minha pessoa.
Ah, não fosse “Pai Joaquim”, outra seria 
a minha sorte.
Aliás, não sei o que seria do mundo, 
pois cada noite, sob a direção de Enti-
dades de elevada hierarquia no Mundo 
espiritual, vestidos de humildade pura e 
santa, como “Milicianos do Bem”, eles 
saem em trabalho de socorro e prote-
ção aos encarnados e desencarnados 
também e tem conseguido evitar muitas 
dores e muitas tragédias.
Pena que nos Grandes Centros Espíri-
tas - claro que existem exceções - eles 
sejam esquecidos pelos médiuns, que 
preferindo sempre trabalhar com Entida-
des, cujos nomes são mais conhecidos, 
ignoram que possuem irmãos outros, 
que embora pertencentes às regiões 
mais simples do invisível, nem por isso 
os deixam de proteger e auxiliar nos mo-
mentos mais críticos e dolorosos!”

COMUNICAÇÃO
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ENCONTRO COM DIVALDO FRANCO
9- MARCANTES EXPERIÊNCIAS (5ª PARTE)

Como diz Kardec: “O Espiritismo é o 
Consolador”, e complementamos: É o 
Consolador, porque enxuga as lágrimas. 
Mas, não é por isso, porque enxugar as 
lágrimas não resolve, se não se tirar a 
causa das lágrimas. O Espiritismo extirpa 
a causa das lágrimas, o fator que engedra 
a miséria. Então acaba-se a miséria e 
enxugam-se as lágrimas! Peço licença para 
narrar mais uma experiência, porque são 
experiências válidas, que acontecem com 
todo mundo e valem mais do que muitas 
teorias. O número de assaltantes nas ruas 
é uma coisa tremenda no mundo inteiro e 
o Brasil não é exceção. Eu saía da casa 
de um amigo, onde havia feito o estudo do 
Evangelho, às 9:30 da noite e me dirigia ao 
apartamento onde fi co, no Rio de Janeiro. 
Surgiu-me um assaltante; encostou-me à 
parede e pediu-me dinheiro. Ao olhar para 
o rosto dele, congestionado, aquele hálito 
carregado de cólera, dei-me conta que era 
um momento grave. Passavam pessoas 
para cá e para lá, ele agarrava-me e dizia:- 
O que é que leva aí?
Eu estava de camisa esporte, alpercatas, 
calça esporte. Não tinha nada, Tinha 
deixado a carteira de dinheiro em casa. 
Tinha saído para menos de 100 metros 
de distância. Respondi-lhe: - Não estou 
levando nada.
- Não tem nada? Tem o relógio?
Eu lembrei-me que o deixara em cima 
da mesa, na casa onde estivera. tenho 
o hábito de tirá-lo para controlar a hora. 
Pensei: “Meu Deus, eu vou morrer, 
porque não tenho o relógio aqui”. Fiquei 
amargurado por não ter dinheiro no bolso 
como recomenda a polícia de Nova Iorque: 
- “Carregue pelo menos 20 dólares, porque 
se você for assaltado, a sua vida vale 20 
dólares, senão o toxicômano o mata. Leve 
no bolso parte do dinheiro; estará com a 
vida salva!” “Meu Deus,  eu não tenho 
nada!” Respondi-lhe: - Meu fi lho, eu não 
tenho nada aqui, infelizmente. Eu estava, 
ainda agora, lendo o Evangelho.
- Não me venha com essa (e deu-me um 
tapa na cara).
Não perdi a calma. Algo me mantinha 

sereno, porque eu não acreditava que ele 
me estava a assaltar. Não era possível. 
Nove e meia da noite, assaltado numa rua 
movimentada, o povo andando para cá e 
para lá, os namorados ali, teria que ser 
brincadeira!
Impôs-me: - Eu sou um ex-penitenciário! 
Tive liberdade condicional e se você 
não tiver nada, eu mato-o - E empurrou-
me com uma coisa. Estranha força fez-
me aduzir: - Você não me mete medo, 
porque eu sou mais forte do que você. 
Se eu quiser defender, a gente vai lutar, 
talvez eu até o mate, ninguém sabe. Mas 
eu não pretendo matar você, de forma 
nenhuma, porque eu sou espírita, e não 
tenho medo que você me mate porque 
não receio a morte. Digo-lhes mais: Eu 
até desejo morrer. Porque eu já sofri 
tanto, na Terra, que na morte eu terei 
alegrias, e já que você vai abrir-me a 
porta da alegria, agradeço-lhe, porque 
eu vou entrar como vítima, mas você 
será um desventurado.
Ele empurrou-me e explodiu: - Não me 
venha seduzir com palavras. - A vantagem 
e a desvantagem são suas! - O que é que 
leva aí? - Eu não tenho nada. Eu estava, 
agora, em casa, praticando o “Evangelho 
no Lar”, orando pelos bandidos, pelos 
assassinos, pelos ladrões. De forma 
que você faça o que quizer. 
Nesse momento, eu vi a minha mentora 
espiritual, Joanna de Ângelis. Ela apareceu-
me e disse-me: - “Divaldo, este é um dos 
momentos mais graves da sua vida! 
Muita calma!”
Quando ela acabou de dizer isto, eu vi ao 
lado do rapaz uma Entidade com um lenço 
na cabeça, um lenço xadrez, chorando e 
informando-me:
- Ele é meu fi lho! Ajude o meu fi lho! 
Salve o meu fi lho! Diga-lhe que ele 
não matou um, matou dois! Porque ele 
matou o meu segundo marido, padrasto 
dele, e a mim, de dor; por ver meu fi lho 
assassino e perder meu marido, morri 
também de angústia. Diga-lhe que é a 
mãe dele! Diga!
O rapaz estava naquela angústia. Falei-lhe:
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- Meu fi lho, vou ajudá-lo. Você não quer 
matar alguém. Seu problema é fome. É 
falta de amor. E Deus mandou-me à Terra 
para amar. Não faço nada, mas eu gosto 
de gente. Eu gosto de querer bem. E vou 
ajudá-lo. Eu não tenho dinheiro, mas 
tenho amigos. A melhor coida do mundo 
são os amigos. Tenho, aqui, no Rio de 
Janeiro, muitos amigos, e vou ajudá-
lo a resolver o seu problema. Sabe por 
quê? Porque você não matou apenas o 
seu padrasto. Você matou seu padastro 
e sua mãe morreu de angústia.
Ele assustou-se, os braços afrouxaram.
Completei: - Eu estou  vendo a sua mãe!
- Como, mentiroso!? MInha mãe já morreu!
- É por isso que ela está aqui. Ela 
está com o lenço que você lhe deu 
de presente. Você é de Pernambuco. 
O lenço é xadrez, branco, marrom e 
verde!
- Como sabe?
- Estou vendo-o em sua mãe. Ela está a 
dar-me o seu nome. Seu nome é Raul! 
Está a dizer-me que você precisa de 
amigos. Eu quero ser seu amigo! Vou 
ajudá-lo, meu fi lho. Você não pode jogar 
a sua juventude fora. Será que você 
deixou de crer em Deus?
Os olhos dele coroaram-se de lágrimas. 
Então segurava-me como se me quisesse 
ferir o pescoço. Calmamente, falei-lhe:
- Tire as suas mãos de mim! Você já viu 
que eu não tenho medo. Como você vê, 
está passando muita gente; era só eu 
gritar e você estaria perdido.
Ele soltou-me.
- Agora vamos ao meu apartamento, que 
eu vou ajudá-lo.
- O senhor vai-me denunciar à polícia!
- Qual nada! Se eu quisesse denunciá-lo 
à polícia eu gritava aqui e toda a gente o 
apanharia. Porque você não sairia desta 
rua de jeito nenhum. 
- O senhor promete não me denunciar?
- Prometo! Além de que, moro já aqui ao 
voltar a esquina. Vamos até lá! 
Ele olhou-me com receio...
O sistema nervoso da gente é uma coisa 
curiosa. Na altura em que ele me soltou, eu 

fi quei nervoso. Quis andar e as pernas não 
queriam. Eu ia para um lado e as pernas 
para o outro. Eu apoiei-me à parede e 
disse-lhe:
- Venha cá!
- Para que?
- Para me ajudar!
- O que é que o senhor sente?
- Estou tremendo!
- De que?
- Eu sei lá! Embora você não me 
provocasse medo... Ajude-me a chegar 
à casa.
Deu-me o braço, foi-me levando. Chegamos 
ao apartamento. O porteiro, que é muito 
meu amigo, indagou-me:
- Senhor Divaldo,o senhor está muito  
pálido. O que é que houve?
- Eu ia atravessar os semáforos, tive um 
choque  e este rapaz me ajudou.
O porteiro subiu conosco. E a todo o 
momento, o ladrão dizia:
- O senhor não me denuncia?
 Chegamos ao apartamento. O porteiro 
perguntou-me:
- O senhor quer que eu faça alguma 
coisa?
- Não! pode ir que está tudo bem!
Propus ao estranho:
- Abra ali a geladeira! Traga um 
copo de água para mim! Estou muito 
necessitado!
- O senhor está passando mal?
- Estou. Você acha que não? Esse 
negócio de andar assaltando os outros... 
Você mata de susto! Aí vai para a cadeia 
mesmo. Agora, vamos comer um pouco, 
porque com o estômago aliviado a gente 
pensa melhor.
Convidei um amigo por telefone a ir ao 
nosso apartamento com a esposa. Eram 
11 horas da noite. Falei-lhe:
- Quero pedir-lhe um emprego para este 
rapaz.
O amigo inquiriu-me:
- Mas, que emprego? Eu estou precisando 
de um motorista.
- Eu sei conduzir, mas não tenho 
documentos.
- Conte-lhe porquê! - Propus.
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- Porque eu sou um ex... - Respondeu.
- Saiu da cadeia há pouco tempo! - 
Elucidei.
- Divaldo, ele é de confi ança? - Perguntou-
me o amigo.
- Ele é que sabe. Você merece confi ança, 
meu fi lho? - indaguei.
- Mereço, sim senhor! - Afi rmou.
- Então, merece! - Confi rmei.
A gente tem que confi ar, até prova em 
contrário. Meu amigo esclareceu-lhe:
- Se você quiser ter uma vida digna, 
encontro um amigo. Amanhã eu vou ajudá-
lo a tirar os seus documentos e você vai 
ser o meu e o motorista de minha esposa. 
Quanto quer ganhar?
Ele disse o salário (o qual já não me 
lembro... foi em 1971 quando viajei com 
destino a Angola). meu amigo lhe deu 2 
vezes o salário.
Naquela altura, peguei um exemplar 
de “ O EVANGELHO SEGUNDO O 
ESPIRITISMO” e disse-lhe:
- Agora vou fazer-lhe um pedido. Até 
aqui você me assustou, me aborreceu, 
me pediu. Agora é a minha vez. Você vai 
levar este livro e lê-lo! Porque quando 
eu voltar a encontrá-lo, irei cobrar-lhe, e 
se você não tiver lido...
- Não, senhor, eu irei ler, irei lê-lo...
- Vai ler hoje! Vai começar a ler agora, 
porque amanhã talvez já seja tarde 
demais.
Então, meus irmãos, mandei abri-lo. 
Sabem em que página? “Caridade 
para com os criminosos”, mensagem 
consusbstanciada em “ O EVANGELHO 
SEGUNDO O ESPIRITISMO”, Capítulo XI, 
item 14.
Eu viajei, estive na África do Sul, 
Moçambique, Angola, passei quarenta 
e tantos dias e voltei ao Rio de Janeiro. 
Quando eu saltei, no aeroporto (esse casal 
ia sempre levar-me e buscar-me), lá estava 
o casal. Quando fui pegar a mala, vi um 
rapaz, que me falou assim:
- Não, Tio, não pega, não senhor.
Eu olhei... era o ex-ladrão, vestido de 
uniforme. Sorriu, pegou a mala, pô-la no 
carro. Abriu a porta, e eu entrei e sentei-

me. Ele expressou-se assim:
- Olha Tio, tudo legal. O casal é todo legal!
Trabalhou 5 anos com essa família.
Quando eu chegava ao Rio, a partir da data, 
ele corria ao apartamento e dizia-me:
- Tio Divaldo, o senhor vai sair à noite?
- Vou, vou pregar!
- Com quem o senhor vai?
- Vou sozinho.
- Não senhor. O senhor é louco, em sair, 
neste Rio de Janeiro, sozinho, à noite, para 
um miserável qualquer o assaltar?
- Meu fi lho, tenho Deus!
- Não senhor! O senhor vai comigo! Aonde 
o senhor for eu irei. Vou de guarda-costas!
- Meu fi lho, não precisa...
- Não, senhor! O meu patrão pôs-me às 
suas ordens com o carro aí, à porta.
- Não, eu tenho que sair, chego a casa 
muito tarde.
- Não senhor! A sós não irá...
... E ainda agora (ele já não trabalha 
mais para este amigo). Casou-se, tem 
fi lhinhos. Tem a sua vida. Está trabalhando 
muito bem. Eu chego ao Rio e ele vai ao 
telefone:
- Tio, o senhor vai sair com quem? Veja lá, 
para o senhor não ser assaltado!...
Vejam, é o Espiritismo mudando a criatura 
e esta transformando a sociedade!
O melhor exercício para a paz é a prática 
da caridade. Por que a prática da caridade? 
Porque para fazer a caridade é necessário 
dar-se. Enquanto faz a caridade a pessoa 
muda. Às vezes, nós estamos ajudando 
alguém e a pessoa está-nos tratando mal. 
É necessário vencer o personalismo para 
ter paciência, para continuar ajudando. 
Quantas vezes, estamos ajudando alguém 
e a pessoa ainda diz que é ela quem 
está ajudando, e a gente tem que fazer 
de conta que é?! Porque há pessoas tão 
brutalizadas, tão atrasadas, que até para 
serem benefi ciadas, só o aceitam se a 
gente fi ca aparentemente numa posição 
inferior. Elas têm a idéia de que a posição 
superior é a da colocação no alto. Quando 
se mede o indivíduo da cabeça para cima 
e não pela fi ta métrica no corpo é que se 
tem idéia da grandeza do homem.
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“Em muitas ocasiões, terás renascido 
em consangüinidade com parentes 
rudes e, às vezes cruéis, unicamente 
por amor a eles, de modo a auxiliá-los 
na transformação necessária, com as 
tuas demonstrações de tolerância e 
paciência, devotamento e humilda-
de”.
(texto extraído do livro CALMA, autoria 
espiritual de Emmanuel, psicografado 
por Chico Xavier, ed. GEEM)

Em muitos ambientes domésticos en-
contram-se a maioria dos antagonismos, 
dos desafetos e das animosidades até 
então vistos pela Humanidade. Imcom-
preensão e intolerância têm sido regras 
diárias em inúmeros grupos familiares. 
Gritos e agressões fazem parte dessas 
convivências, ao invés do diálogo fra-
terno e do companheirismo. Para se ter 
uma idéia dos desajustes que rodam 
diversos grupos consagüineos, não fal-
tam informes de que até uso de drogas 
tem invadido a intimidade familiar, tor-
nando-se essa anormalidade em hábito 
comum. O pior de tudo isso é que parte 
de seus componentes não se esforçam 
o mínimo para evitar de vez a derroca-
da da sagrada instituição.
Verifi cando tais quadros que se apre-
sentam no meio de muitas famílias nos 
dias atuais, parece-nos que lá dentro 
estão acontecendo os resgates e as do-
res mais pungentes do Planeta; e tudo 
o que acontece nos recessos de casa 
refl ete-se na coletividade humana, ine-
vitavelmente.
No recanto doméstico, os ímpetos de-
vem ser controlados e educados o mais 
rápido possível; e como costumam 
surgir inesperadamente, devemos ser 
mais resistentes do que eles, para evi-
tarmos que surjam nos lares as pertu-
bações violentas, em forma de palavras 

agressivas e atitudes perversas contra 
os familiares, gerando neles medo, afl i-
ção e ódio.
Porém, nenhum lar está fadado a viver 
apenas com sofrimentos e sombras, 
podendo em cada qual ser praticadas 
espontaneamente a simpatia, a afi nida-
de e o amor entre os seus membros. 
É com razão que o Espírito Joanna de 
Angellis, através do médium Divaldo 
P. Franco, lembra que “a vida fami-
liar deve ser um lugar de segurança 
emocional, de realização total e não 
o reduto onde se vão descarregar o 
mau humor e as tensões do cotidia-
no”. (VIDA: DESAFIOS E SOLUÇÕES 
ed. LEAL). Não se pode negar, portanto, 
que o ajuste e o aprimoramento dos ar-
roubos sentimentais e emocionais entre 
todos de casa, despertam-nos para as 
realizações superiores da vida.
Cada instituição doméstica não deixa 
de ter sua história interessante, con-
tornada por episódios peculiares, mar-
cados por lutas, lágrimas e renúncias, 
através das existências pretéritas. Por 
isso, quem quiser paz no ninho domi-
ciliar, que procure desde já não desgo-
vernar suas emoções e seus instintos 
negativos, a fi m de que não haja ruptu-
ra dos sagrados laços familiares.
Tendo o lar como o local mais importan-
te para nós, aqui na Terra, não devemos 
deixá-lo ao abandono e à indiferença.
Surgindo a doença difícil em alguém de 
nossa convivência, fi quemos mais pró-
ximos a ele, acalentando-o e transmitin-
do-lhe paz a seu coração. A calma nes-
se momento tanto faz bem ao paciente 
quanto às pessoas que estão em seu 
derredor. Somente num ambiente de 
harmonia é que o paciente terá chan-
ces de sentir-se intimamente fortaleci-
do e pacifi cado, podendo assim superar 
suas difi culdades advindas da falta de 

POR QUE A DISCIPLINA DAS EMOÇÕES
Gustavo Silvério
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saúde.
Quem quiser e souber aproveitá-la, a 
convivência doméstica será sempre um 
celeiro de oportunidades para o cres-
cimento espiritual e moral de qualquer 
ente. É difícil isso? Ora, fácil mesmo 
somente o que se faz sem resistência e 
hesitação, Quanto ao mais, temos mes-
mo e que fazer por onde...
Em signifi cativa mensagem psicografa-
da pelo médium Chico Xavier, o Ben-
feitor Espiritual Emmanuel destaca o 
seguinte:
“Ontem, atraiçoamos a confi ança de 
um companheiro, induzindo-o à der-
rocada. Hoje, guardamo-lo na condi-
ção do parente difícil, que nos pede 
sacrifício incessante”.
Se alguém da família é de difícil con-
vivência, se é arrogante e prepotente, 
sem demonstrar afeto em momento 
algum, eis o tempo certo de refl exão, 
cabendo-nos oferecer-lhe equilíbrio 
emocional apoiado na humildade de 
coração. Certamente, essa pessoa 
age assim agora porque teve em ou-
tros tempos a nossa infeliz cooperação. 
Cabe-nos no momento não tomarmos 
providências precipitadas, mas auxiliá-
lo, inclusive evitando-se de todas as 
formas que a história não se repita em 
piores situações. Acontecendo caso se-
melhante conosco - e se somos verda-
deiramente espíritas -, mantenhamos 
cautela, serenidade e a consciência em 
paz. O Espírito, pois, esteja ele no pla-
no espiritual ou no físico, só será feliz 
e liberto quando der conta dos compro-
missos a si confi ados.
Continua aquele Orientador Espiritual 
em sua exposição educativa, lembran-
do-nos o que se segue:
“Ontem, abandonamos a jovem que 
nos amava, inclinando-a ao mergu-
lho na lagoa do vício, hoje, temo-la 

de volta por fi lha incompreensiva, 
necessitada do nosso amor”.
Certamente será a fi lha trabalhosa e 
teimosa que não dará a mínima impor-
tância aos pais, deixando-os prematu-
ramente de cabelos brancos. Petulante 
e egoísta aos extremos, vive exigindo 
o melhor para si, não se importando 
com os sacrifícios paternos. Essa jo-
vem costuma ser o pivô de discórdias 
dentro casa e, ao mesmo tempo, um 
instrumento nivelador de paciência dos 
genitores. Mas de qualquer forma terá 
de ser educada, mesmo que seja pela 
sua própria dor, somada à dor dos res-
ponsáveis por sua educação, se assim 
for necessário.
Prossegue ainda o distinto Mentor:
“Ontem, esquecemos compromissos 
veneráveis, arrastando alguém ao 
suicídio. Hoje, reencontramos esse 
mesmo alguém na pessoa de um fi -
lhinho, portador de moléstia irreversí-
vel, tutelando-lhe, à custa de lágrimas, 
o trabalho do reajuste”.
Muitos pais se descontrolam e se mar-
tirizam quando recebem um fi lho por-
tador de defi ciência física e/ou mental, 
perguntando-se por que essa desven-
tura veio logo acontecer com eles, ten-
do agora que acalentarem uma criatura 
nesta condição, forçados a dividirem 
com ela a maior parte do tempo. Qua-
se sempre criam pela criança tremenda 
rejeição, negando-lhe afeto, compreen-
são e misericórdia. E mais: acham-se 
tão infelizes e amargurados pelo peso 
inúltil a ser carregado pelo resto da vida 
que fi cam incapacitados de extraírem 
desse episódio alguma compreensão 
dos sábios desígnios de Deus, esque-
cendo-se inclusive de dirigir-lhe por 
momentos alguma prece para obterem 
paciência e humildade.
Continuando sobre a questão do con-
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trole emocional e sentimental no barco 
doméstico, aquele Espírito amigo pros-
segue:
“Ontem abandonamos a companhei-
ra inexperiente, à mìngua de todo 
auxílio, situando-a nas garras da 
delinqüência. Hoje, achamo-la ao 
nosso lado, na presença da esposa 
conturbada e doente, a exigir-nos a 
permanência no curso infatigável da 
tolerância”.
Não apenas a mulher, como também o 
marido, se um ou o outro é causa de 
constantes problemas, mostrando-se 
cruz pesada a ser conduzida, eis então 
o momento de pôr em prática a “dieta 
emotiva” (termos de Emmanuel), para 
ajudar o cônjuge doente a sair “dessa”. 
Ora, se é certo de que somente o ne-
cessitado possui a chave para abrir a 
porta de saída de suas mazelas, é razo-
ável agora que o mesmo seja auxiliado 
pelo companheiro a apoiá-lo nas voltas 
da fechadura.
A evolução espiritual foi e será sempre 
a mais importante meta a ser alcançada 
por todos, sobrepujando inclusive todas 
as preocupações e ocupações do mun-
do, tal como o Cristo nos ensinou em 

suas eternas lições renovadoras - não 
signifi cando essa assertiva o abandono 
dos deveres.
Acontece, porém, que esmagadora 
maioria não tem levado esse intento a 
sério, não apenas pela falta de interes-
se de cuidar da melhor parte, mas tam-
bém por não enxergar a vida como um 
todo a ser trabalhada e aprimorada pelo 
Espírito. Defeitos vários, faltas antigas 
e vícios enraizados são mesmo impos-
síveis de serem retirados do coração, 
porque a criatura não saberia mesmo 
como preenchê-los com outras coisas 
em seus respectivos lugares. A provi-
dência correta está em transformá-los, 
dia após dia, em virtudes e qualidades. 
Um outro engano fl agrante é que o ho-
mem teima em guardá-los e acalen-
tá-los indefi nidamente no íntimo como 
se fossem preciosidades, quando os 
mesmos se assemelham a feridas que, 
ocultas na epiderme, aguardam tão-
somente o momento para surgirem em 
forma de penúria, revolta e desarmonia, 
tudo a ser levado de roldão à intimidade 
do lar, sem se ter idéia precisa das fu-
nestas consegüências.
Fonte: BRASÍLIA ESPÍRITA, Nº127
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Como vimos anteriormente, pela Lei 
Mosaica, um Rabino necessitava do 
testemunho de, no mínimo, duas pes-
soas, para condenar o  transgressor 
das Leis Divinas. Em razão disso, en-
tendemos, de um lado, a necessidade 
de Caifás, para encontrar testemunhas 
para condenar Jesus; e de outro lado a 
coragem, o destemor de Jesus que as-
sumiu todos os seus atos e pregações: 

Jesus diante de Caifás, segundo Ma-
theus.

“ Os que haviam prendido Jesus le-
varam-no à casa  do sumo-sacerdote, 
Caifás, onde estavam reunidos os es-
cribas e os anciãos do povo. Pedro se-
guia–o de longe, até o pátio do sumo-
sacerdote. Entrou e sentou-se junto 
aos criados para ver como terminaria 
aquilo.
Enquanto isso, os príncipes dos sacer-
dotes e todo o conselho procuravam 
um falso testemunho contra Jesus, a 
fi m de o levarem à morte. Mas não o 
conseguiram, embora se apresentas-
sem muitas falsas testemunhas. Por 
fi m, apresentaram-se duas testemu-
nhas, que disseram: “Este homem dis-
se: Posso destruir o templo de Deus e 
reedifi cá-lo em três  dias.”* Levantou-
se o sumo-sacerdote e lhe perguntou:  
“Nada tens a responder ao que essa 
gente depõe contra ti ?” Jesus, no en-
tanto, permanecia  calado. Disse-lhe o 
sumo-sacerdote: “ Por Deus vivo, con-
juro-te que nos digas se és o Cristo, o 
Filho de Deus?” Jesus     respondeu: “ 
Sim. Além disso, eu vos declaro que 
vereis doravante o Filho do homem 
sentar-se à direita do Todo-Podero-
so, e voltar sobre as nuvens do céu.” 
A estas palavras, o sumo-sacerdote 

rasgou suas vestes, exclamando: “ Que 
necessidade temos ainda de testemu-
nhas? Acabastes de ouvir a blasfêmia! 
Qual  o vosso parecer? Eles respon-
deram: “ Merece a morte!”  ( Mateus, 
26:57-66). ( 3 )

Jesus em casa de Caifás, segundo 
Marcos.

“ Conduziram Jesus à casa do sumo-
sacerdote, onde se reuniram todos os 
sacerdotes, escribas e anciãos. Pedro 
o foi seguindo de longe até dentro do 
pátio. Sentou-se junto do fogo com os 
servos e aquecia-se.
Os sumos-sacerdotes e todo o con-
selho buscavam algum testemunho 
contra Jesus para o condenar à mor-
te, mas não o achavam. Muitos diziam 
falsos testemunhos  contra ele, mas 
seus depoimentos não concordavam. 
Levantaram-se, então, alguns e deram 
esse falso testemunho contra ele: “ Ou-
vimo-lo dizer: Eu destruirei este tem-
plo, feito por mãos de homem, e em 
três dias edifi carei outro, que não será 
feito por mãos de homens.”* Mas nem 
neste ponto eram coerentes os seus 
testemunhos. 
O sumo-sacerdote levantou-se no meio 
da assembléia e perguntou a Jesus: 
“Não respondes nada? O que é isto 
que dizem contra ti?” Mas Jesus se ca-
lava e nada respondia. O sumo-sacer-
dote tornou a perguntar-lhe: “ És tu o 
Cristo, o fi lho de Deus bendito?” Jesus 
respondeu: Eu o sou. E vereis o Filho 
do homem sentado à direita do po-
der de Deus, vindo sobre as nuvens 
do céu.” O sumo-sacerdote rasgou 
então as suas vestes. “Para que dese-
jamos ainda testemunhas?!, exclamou 
ele. Ouvistes a blasfêmia! Que vos 

CONSIDERAÇÕES SOBRE JESUS  E A PALESTINA DE 
SUA ÉPOCA (Final) Emídio Schuarcialupi
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merecedor da morte” (Marcos 14: 53-
64). ( 3 )        
Jesus diante do conselho, segundo Lu-
cas

“Ao amanhecer, reuniram-se os anciãos 
do povo, os príncipes do sacerdotes e os 
escribas, e mandaram trazer Jesus ao 
seu conselho. Perguntaram-lhe: “ Dize-
nos se és o Cristo!” Respondeu-lhe ele:” 
Se eu vo-lo disser, não me acredita-
reis; e se vos fi zer qualquer pergunta, 
não me respondereis. Mas, doravante, 
o Filho do homem estará sentado à 
direita do poder de Deus.”  Então per-
guntaram todos:” Logo, tu és o Filho de 
Deus?” Respondeu: Sim, eu sou.” Eles 
então exclamaram:” - Temos nós ainda 
necessidade de testemunho? Nós mes-
mo o ouvimos da sua boca” (Lucas: 22: 
66-71). ( 3 )         
Como entre os sumos-sacerdotes não 
haviam testemunhas, poderia Jesus, in-
vocar os preceitos legais para ser solto, 
ou seja inexistência de testemunhas. En-
tretanto com coragem e destemor, confi r-
mou por inteiro o seu sacerdócio, sendo, 
assim, condenado como BLASFEMO 
(blasfêmia = ultraje  a divindade ou reli-
giões ).   
Entende-se, também, as negativas de 
Pedro (três vezes antes que o galo can-
tasse), pois se Pedro confi rmasse ser 
discípulo de Jesus estaria sujeito à mes-
ma pena ou ser condenado por apedre-
jamento.

Negação de Pedro, segundo Matheus.

“ Enquanto isso, Pedro estava sentado 
no pátio. Aproximou-se dele uma das 
servas,  dizendo: “ Também tu estavas 
com Jesus, o galileu.” Mas ele negou 
publicamente, nestes termos: “ Não 
sei o que dizes. “ Dirigia-se ele para a 
porta, a fi m de sair, quando outra cria-

da o viu e disse aos que lá estavam: “ 
Este homem também estava com Je-
sus de Nazaré.” Pedro, pela segunda 
vez, negou com juramento: “ Eu nem 
conheço tal homem. “ Pouco depois, 
os que ali estavam aproximaram-se 
de Pedro e disseram: “ Sim, tu és da-
queles; teu modo de falar te dá a co-
nhecer.” Pedro então começou a fazer 
imprecações, jurando que nem sequer 
conhecia tal homem. E, neste momen-
to, cantou o galo. Pedro recordou-se 
do que Jesus lhe dissera: “Antes que 
o galo cante, negar-me-ás três vezes. 
‘ E saindo, chorou amargamente” (Ma-
teus – 26:27: 69-75). ( 3 )
             
Negação de Pedro, segundo Marcos.
   
“Estando Pedro embaixo, no pátio, 
veio uma das criadas do sumo-sacer-
dote. Ela fi xou os olhos em Pedro, que 
se aquecia, e disse: “ Também tu esta-
vas com Jesus de Nazaré.” Ele negou: 
“ Não sei, nem compreendo o que di-
zes. “ E saiu para a entrada do pátio; 
e o galo cantou. A criada, que o vira, 
começou a dizer aos circunstantes: 
“ Este faz parte do grupo deles.” Mas 
Pedro negou outra vez. Pouco depois, 
os que ali estavam diziam de novo a 
Pedro: “ Certamente tu és daqueles, 
pois és galileu.” Então ele começou 
a praguejar e a jurar: “ Não conhe-
ço esse homem de quem falais.”  E  
imediatamente  cantou  o  galo  pela  
Segunda  vez. Pedro lembrou-se da 
palavra que Jesus lhe havia dito:” An-
tes que o galo cante duas vezes, três 
vezes me negarás.” E, lembrando-se 
disso, rompeu em soluços”( Marcos 
– 14: 66-72) ( 3 )

Negação de Pedro, segundo lucas
“ Prenderam-no então e conduziram-
no à casa do príncipe dos sacerdotes. 
Pedro seguia-o de longe. Acenderam 

panorama
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um fogo no meio do pátio, e sentaram-
se em redor. Pedro veio sentar-se com 
eles. Uma criada percebeu-o sentado 
junto ao fogo, encarou-o de perto e 
disse: “ Também este homem estava 
com ele.” Mas ele negou-o: “ Mulher, 
não o conheço.” Pouco depois, viu-o  
outro e disse-lhe: “Também tu és um 
deles.“ Pedro respondeu: “ Não, eu 
não o sou.” Passada quase uma hora, 
afi rmava um outro: “ Certamente tam-
bém este homem estava com ele, pois 
também é galileu.” Mas Pedro disse: 
“ Meu amigo, não sei o que queres 
dizer.” E no mesmo instante, quando 
ainda falava, cantou o galo. Voltando-
se o Senhor, olhou para Pedro. Então 
Pedro se lembrou da palavra do Se-
nhor: “ Hoje, antes que o galo cante, 
negar-me-ás três vezes.” Saiu dali e 
chorou amargamente” (Lucas – 22:23 
– 54-62). ( 3 )

Negação de Pedro, segundo João.

“Simão Pedro seguia Jesus, e mais 
outro discípulo. Este discípulo era co-
nhecido do sumo-sacerdote e entrou 
com Jesus no pátio da casa do sumo-
sacerdote, porém Pedro  fi cou  de  fora, 
à porta. Mas o outro discípulo (que era 
conhecido do sumo-sacerdote) saiu e 
falou à ponteira, e esta deixou Pedro 
entrar. A porteira perguntou a Pedro: “ 
Não és acaso também tu dos discípu-
los desse homem?” – “ Não sou”, res-
pondeu ele. Os servos e os guardas 
acenderam um fogo, porque fazia frio, 
e se aqueciam. Com eles estava tam-
bém Pedro, de pé, aquecendo—se.
“Simão Pedro estava lá se aquecendo. 
Perguntaram-lhe:” Não és porventu-
ra, também tu, dos seus discípulos?” 
Negou-o, dizendo: “ Não!” Disse-lhe 

um dos servos do sumo-sacerdote, 
parente daquele  a quem Pedro corta-
ra a orelha: “ Não te vi eu com ele no 
horto?” Mas Pedro negou-o outra vez, 
e imediatamente o galo cantou” (João 
– 17: 18 – 15-27). ( 3 )         
Certo é que, após a crucifi cação e a apa-
rição de Jesus, Pedro, com coragem e 
destemor, levou a palavra de Jesus para 
todos os lugares então conhecidos, tor-
nando-se, juntamente com Paulo, ( Saulo 
de Tarso), base e alicerce do Cristianis-
mo.

As profecias sobre Jesus.

Em diversas oportunidades de seu apos-
tolado, Jesus afi rmou que  sua vinda era 
para confi rmar profecias a seu respeito e, 
apenas para lembrar algumas, podemos 
citar:

Isaias  7: 10-14 ( O sinal de Emanuel)
“O Senhor disse ainda a Acaz: Pede 
ao Senhor teu Deus um sinal, seja do 
fundo da habitação dos mortos, seja 
lá do alto. Acaz respondeu: “ De ma-
neira alguma! Não quero pôr o Senhor 
à prova.”
Isaías respondeu: “ Ouvi, casa de Davi: 
Não vos basta fatigar a paciência dos 
homens? Pretendeis cansar também o 
meu Deus? Por isso, o próprio Senhor 
vos dará um sinal: uma virgem conce-
berá e dará à luz um fi lho, e o chamará 
‘ Deus Conosco”. ( 3 )
 
Zacarias 12: 10-14 
“Suscitarei  sobre  a  casa  de  Davi  e  
sobre  os habitantes de Jerusalém um 
espírito  de boa vontade e de prece, e 
eles voltarão os seus fi lhos para mim. 
Farão lamentações sobre aquele que 
traspassaram, como se fosse um fi lho 
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único; chorá-lo-ão amargamente como 
se chora um primogênito! Naquele dia 
haverá um grande luto em Jerusalém, 
como  o luto de Adadremon no vale de 
Magedo. A Terra inteira celebrará esse 
luto, família por família; a família da 
casa de Davi à parte, com suas mulhe-
res separadamente; a família da casa 
de Natã à parte, com suas mulheres 
separadamente; a família da casa de 
Levi à parte, com suas mulheres sepa-
radamente; a família de Semei à par-
te, e suas mulheres separadamente; 
todas as outras famílias, cada uma à 
parte, e as mulheres separadamente”. 
( 3 )
          
João 1: 45
“Filipe encontra Natanael e diz-lhe: “ 
Achamos aquele de quem Moisés es-
creveu na lei e que os profetas anun-
ciaram: é Jesus de Nazaré, fi lho de 
José.” ( 3 )
   
Atos 3: 22 - 3
“Já dissera Moisés: O Senhor, nosso 
Deus, vos suscitará dentre os vossos 
irmãos um profeta semelhante a mim: 
a este ouvireis em tudo o que ele vos 
disser”. “Todo aquele que não ouvir 
este profeta será exterminado do meio 
do povo” ( Deut. 18: 15-19 ) (3 )

Atos 7: 37
“Foi este Moisés que disse  aos fi lhos 
de Israel: Deus vos suscitará dentre 
os vossos irmãos um profeta como 
eu”. ( 3 )

 Deut. 18: 15-19
“ O Senhor, teu Deus, te suscitará den-
tre os teus irmãos um profeta como 
eu: é a ele que devereis ouvir. Foi o 
que tu mesmo pediste ao Senhor, teu 

Deus, em Horeb, quando lhe disseste 
no dia da assembléia: Oh! Não ouça 
eu mais a voz do Senhor, meu Deus, 
nem torne a ver mais esse fogo arden-
te, para que eu não morra! E o Senhor 
disse-me: está muito bem o que dis-
seram; eu lhes suscitarei um profeta 
como tu dentre seus irmãos: pôr-lhe-
ei minhas palavras na boca, e ele lhes 
fará conhecer as minhas ordens. Mas 
ao que recusar ouvir o que ele disser 
de minha parte, pedir-lhe-ei contas 
disso”. ( 3 ) 
Mas, de todas as profecias, a que mais 
nos chama à atenção são as constantes 
do Salmo 22, onde é narrada a vida de 
Jesus, e todo o seu sofrimento. Quando 
na cruz, Jesus referiu-se a ele, conforme 
relata Mateus:
“ Próximo da hora nona, Jesus ex-
clamou em voz forte: “Eli, Eli, lam-
má sabactáni?” – o que quer dizer: “ 
MEU DEUS, MEU DEUS, POR QUE ME 
ABANDONASTE?” (Mateus, 27:46).( 3 )
    
VISÃO  PROFÉTICA  DOS  SOFRIMEN-
TOS DO SERVO DO SENHOR 
SALMO 22

“Meu Deus Meu Deus, por que me 
abandonastes?
E permaneceis longe de minhas supli-
cas e de meus gemidos? 
Meu Deus, clamo de dia e não me res-
pondeis; imploro de noite e não me 
atendeis.
Entretanto, vós habitais em vosso san-
tuário,  vós, que sois a glória de Israel.
Nossos pais puseram sua confi ança 
em vós, esperaram em vós e os livras-
tes.
A vós clamaram e foram salvos; confi a-
ram em vós e não foram confundidos. 
Eu, porém, sou um verme, não sou 
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homem, o opróbrio de todos e a abje-
ção da plebe. Todos os que me vêem 
zombam de mim. Dizem, meneando 
a cabeça: “ Esperou no Senhor, pois 
que ele o livre; que o salve, se o ama.” 
Sim, fostes vós que me tirastes das 
entranhas de minha mãe  e, seguro,  
me fi zestes repousar em seu seio. Eu 
vos fui entregue desde o meu nascer, 
desde o ventre de minha mãe vós sois 
o meu Deus. Não fi queis longe de mim, 
pois estou atribulado; Vinde para per-
to de mim,  porque não há quem me 
ajude. Cercam-me touros numerosos, 
rodeiam-me touros de Basã; Contra 
mim eles abrem suas faces, como o 
leão que ruge e arrebata.  Derramo-me 
como água, todos os meus ossos se 
desconjuntam;  Meu coração tornou-
se como cera, e derrete-se nas minhas 
entranhas. Minha garganta está seca 
qual barro cozido,  pega-se no pala-
dar a minha língua:  vós me reduzistes 
ao pó  da morte. Sim, rodeia-me uma 
malta de cães, cerca-me um bando 
de malfeitores. Traspassaram minhas 
mãos e meus pés: poderia contar to-
dos os meus ossos. Eles me olham e 
me observam com alegria, repartem 
entre si minhas vestes, e lançam sorte 
sobre a minha túnica. Porém, vós, Se-
nhor, não vos afasteis de mim. Ò  meu 
auxílio, bem depressa me ajudai!
 Livrai da espada a minha alma, e das 
garras dos cães a minha vida. Salvai-
me a mim, mísero, das faces do leão e 
dos chifres dos búfalos.
Então, anunciarei vosso nome a meus 
irmãos, e vos louvarei no meio da 
assembléia. “ Vós, que temeis ao Se-
nhor, louvai-o; Vós todos, descenden-
tes de Jacó, aclamai-o; Temei-o, todos 
vós, estirpe de Israel, porque ele não 

rejeitou nem desprezou a miséria do 
infeliz, nem dele desviou a sua face, 
mas o ouviu, quando lhe suplicava.”
De vós procede o meu louvor na gran-
de assembléia; Cumprirei meus votos 
na presença dos que vos temem. Os 
pobres  comerão e serão saciados; 
Louvarão o Senhor aqueles que o pro-
curam: “ Vivam para sempre os nos-
sos corações.” Hão de se lembrar do 
Senhor e a ele se converter todos os 
povos da Terra. E diante dele se pros-
trarão
Todas as famílias das nações, porque a 
realeza  pertence ao Senhor e ele impe-
ra sobre as nações. Todos os que dor-
mem no seio da Terra o adorarão; dian-
te dele se prostrarão os que retornam 
ao pó. Para ele viverá a minha alma, Há 
de servi-lo minha descendência.  Ela 
falará do Senhor às gerações futuras E 
proclamará sua justiça ao povo que vai 
nascer: “Eis o que fez o Senhor.”
Não custa lembrar que o Salmo 22 foi 
escrito por Davi, que viveu mil anos an-
tes do nascimento de Jesus, o que nos 
faz entender que as últimas palavras 
de Jesus, quando na cruz, exclamou 
em foz forte: “ MEU DEUS, MEU DEUS 
POR QUE ME ABANDONASTES?”, es-
tavam concretizando, não só a profecia 
constante do supra referido Salmo, mas 
a preparação, no Plano Espiritual Maior, 
da vinda Daquele que verdadeiramente 
viveu, sentiu e transmitiu o amor.    

1 – Grupo de Orações Amor e Caridade – Rua Zaca-
rias de Góes, n.º 1.921 – São Paulo – SP.;
2 – O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO 
– Allan Kardec – Lake – Livraria Allan Kardec - 10ª edi-
ção.
3 – BÍBLIA SAGRADA – Edição Pastoral-Catequética  
- 167ª edição;
4 -  PAULO DE TARSO -  Humberto Rohden – Edição 
Alvorada – 9ª edição.   
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   PROFISSIONALISMO RELIGIOSO

O tema, é profi ssionalismo religioso, 
e a pergunta – aliás, três perguntas 
sobre o mesmo assunto – nos foi en-
viada pelo Cristiano Ricardo Alves, 
de Vera Cruz. Primeiramente, ele per-
gunta o seguinte: “Segundo a Doutri-
na Espírita, a doutrina de Jesus con-
dena ou proíbe o profi ssionalismo 
religioso”? Em seguida pergunta: “ 
De que maneira Jesus conseguia ob-
ter seu meio de subsistência durante 
sua missão, já que ele parou de traba-
lhar como carpinteiro?”E, por último, 
o Cristiano questiona se o pagamento 
do dízimo não seria uma espécie de 
simonia. Como podemos perceber, 
as três perguntas estão intimamente 
relacionadas.
Vamos começar pela segunda, Cris-
tiano.  De fato, pelas narrativas dos 
Evangelhos, quando Jesus aparece 
publicamente, reunindo os discípulos 
e passando a ensinar o povo, ele não 
exerce mais sua profi ssão – que se-
ria a mesma de seu pai, ... carpinteiro. 
Esse período corresponde a cerca de 
três anos, até sua morte. De fato, nes-
se período, Jesus não trabalha profi s-
sionalmente; ele apenas ensina. Neste 
ponto, precisamos tomar consciência 
do seguinte: os mestres daquele tempo 
– fosse entre os hebreus ou fosse em 
qualquer outro povo da Antiguidade – vi-
viam daquilo que lhe davam para, em 
troca, exercer o magistério. Ensinar não 
era propriamente uma profi ssão, mas, 
acima de tudo, uma missão, de modo 
que a subsistência dos mestres em ge-
ral vinha daqueles que aceitavam seus 
ensinos e contribuíam para que seu tra-
balho continuasse. O mestre não tinha 
qualquer outra ambição. A partir de sua 

atuação educativa, portanto, Jesus vi-
veu da contribuição de seus seguido-
res. Assim, ele se alimentava, e assim 
ele encontrava acolhida nas casas das 
pessoas de boa vontade. Precisamos 
entender, portanto, que essa forma de 
atuar era comum, fazia parte dos cos-
tumes dos povos antigos, a exemplo de 
Sócrates na Grécia, de Buda na Índia e 
de milhares de outros. Como dissemos, 
o ensino – que geralmente estava liga-
do aos valores sagrados (aos valores 
espirituais), era tratado dessa forma, 
de modo que o mestre era visto como 
um missionário, quase sempre um es-
colhido, um enviado ou um messias. 
A relação entre mestre e discípulo era 
profundamente afetiva e o problema da 
subsistência era resolvido pelo espírito 
de cooperação de todos. Dedicar-se ao 
ensino era um ato de abnegação, era 
renunciar a bens e vantagens mate-
riais, uma forma elevada de fazer algo 
pela coletividade, pois o mestre era vis-
to como um médico da alma. Foi essa 
a missão de Jesus nesses três anos. 
Como mestre, ele se dedicava integral-
mente ao ensino. Não podia fazer ou-
tra coisa, principalmente no seu caso, 
pois tinha muito pouco tempo para atin-
gir seu objetivo e corria o risco de não 
completar seu trabalho. Embora os dis-
cípulos trabalhassem profi ssionalmente 
(vemos, nos Evangelhos, vários deles 
se dedicando à pesca), Jesus não po-
dia se fi xar noutra coisa que não fos-
se o ensino. Percebe-se que, desde o 
seu primeiro desentendimento com os 
fariseus, ele passa a ser alvo de perse-
guição, pois contrariara frontalmente os 
interesses desse grupo religioso. Daí 
em diante, precisa se esquivar várias 
vezes, esconder-se ou driblar a perse-
guição que lhe é movida, para cumprir 

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS
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defi nitivamente sua tarefa. Não dispõe 
de muito tempo: daí as suas peregri-
nações pela Palestina, os encontros 
e reuniões que provoca para ministrar 
sua doutrina - e, fi nalmente, sua ida a 
Jerusalém, onde completa seu trabalho. 
Era uma ação planejada. Evidentemen-
te, em termos de atuação no campo da 
educação, Jesus não foi muito diferente 
de outros mestres da antiguidade. Mas 
o  que o diferenciou dos demais foi a su-
blimidade de sua doutrina e o seu feno-
menal desempenho como mestre, pois 
a sua principal característica estava no 
exemplo que deu, na retidão de conduta, 
na altivez de atitude, na coragem de en-
frentar com equilíbrio os poderes domi-
nantes, na sensibilidade e no extremado 
amor pelos discípulos e pela causa que 
abraçou, por ela sacrifi cando a própria 
vida... Disso tudo, não é difícil concluir 
que a dedicação exclusiva dos mestres 
da antiguidade às suas causas era um 
ato de abnegação e renúncia. Daí o seu 
voto de pobreza e sua completa inde-
pendência das necessidades comuns 
das pessoas. Foi o próprio Jesus que 
afi rmou que ele não tinha uma pedra 
para recostar a cabeça, demonstrando 
que tudo o que tinha, seu ideal e seu es-
pírito de luta, entregava ao mundo, sem 
nada cobrar, sem nada receber. Jesus 
não constituiu uma igreja, não fundou 
uma religião, não promoveu arrecada-
ções ou coletas entre seus seguidores. 
Tudo, o que fez, foi doar-se inteiramen-
te, procurando não se tornar peso para 
ninguém; pelo contrário -  ao ensinar, 
trabalhava incessantemente pelo bem 
das pessoas. Para a Doutrina Espírita, 
assim deve ser a ação do verdadeiro 
missionário ou daquele que se solida-
riza com o bem da coletividade – não 
viver da religião, não se promover nem 

se benefi ciar materialmente da prega-
ção religiosa -  principalmente, porque 
não há um terreno tão propício para ex-
ploração do povo como o da fé -  e disso 
todos conhecemos inúmeros exemplos. 
O que os grupos religiosos, que pre-
tendem seguir Jesus, podem e devem 
fazer é reunir-se em torno de ações de 
solidariedade em benefício dos mais 
carentes, ações que dêem a cada um a 
oportunidade de ser útil, de exercitar a 
prática do bem e de demonstrar o ver-
dadeiro amor ao próximo, conforme os 
ensinos do Mestre.
Quanto à questão do dízimo, conforme 
coloca o Cristiano, isso depende do 
emprego que o grupo faz do dinheiro 
que arrecada. Evidentemente, nos nos-
sos dias, para se manter uma entidade 
religiosa ou qualquer instituição de ca-
ráter fi lantrópico, é preciso uma base 
fi nanceira que faça frente às despesas 
decorrentes de sua manutenção. Evi-
dentemente, isso não se faz sem di-
nheiro. É preciso que os congregados 
idealistas se cotizem em torno da en-
tidade para fazê-la funcionar a conten-
to, e isso se faz através do espírito de 
colaboração de todos e de acordo com 
as condições de cada um, respeitando 
a impossibilidade daqueles que não 
podem colaborar monetariamente. En-
tretanto, o grupo deve estar atento para 
as exigências da lei, porque tudo deve 
ser feito com prestação de contas e nin-
guém, absolutamente ninguém, deve 
se prevalecer de um posto de mando, 
por exemplo, para tirar proveito próprio. 
Neste caso, sim, se há aqueles que se 
prevalecem de sua posição para aufe-
rir vantagens pessoais, nós teríamos a 
simonia que, segundo o Dicionário Au-
rélio, é o comércio ou a exploração das 
coisas sagradas.
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No excelente livro (não espírita) 
CRIANÇAS ÍNDIGO, publicado 
em 2005 pela Editora Butterfl y, 
os autores norte-americanos Lee 
Carrol e Jan Tober relatam que, 
de poucas décadas para cá, os 
pesquisadores e educadores es-
tão descobrindo um novo tipo de 
criança. Relatam os autores que 
praticamente 90% das nossas 
crianças atuais são portadoras de 
atitudes que as confi guram como 
crianças “indigo”. Essa denomina-
ção se deve ao fato de que tais 
crianças têm suas auras azuis 
(índigo). No livro citado não há a 
palavra aura, mas pesquisadores 
norte-americano portadores de vi-
dência (essa palavra também não 
está no livro) enxergam ao redor 
dessas crianças a cor azulada.
De acordo com pesquisas científi -
cas constantes no citado livro, re-
laciono a seguir algumas das prin-
cipais características das crianças 
índigo:
- têm inteligência superior à atual 
geração de adultos;
- têm nobreza de caráter;
- não aceitam a liderança impos-
ta;
- resistem a qualquer tipo de au-
toridade que não seja exercida 
de maneira democrática;
- sabem viver o presente;
- necessitam da presença de 
adultos emocionalmente está-

veis e seguros ao seu redor;
- frustam-se facilmente quando 
suas grandes idéias não podem 
ser colocadas em prática por fal-
ta de recursos ou de compreen-
são por parte das pessoas;
- aprendem pela própria experi-
ência, recusando-se a seguir me-
todologia repetitiva e passiva;
- dispersam-se facilmente, a não 
ser que estejam envolvidas em 
alguma tarefa que lhes desper-
tam grande interesse;
Duas informações espíritas sobre 
as crianças da Nova Era:
A primeira: No livro MOMENTOS 
DE HARMONIA, lançado pela 
Editora Leal em 1991, com psico-
grafi a de Divaldo Franco e ditado 
pelo espírito Joanna de Angelis, 
diz: “(...) dá-se neste momento a 
renovação do Planeta, graças à 
qualidade dos espíritos que co-
meçam a habitá-lo, enriqueci-
dos de títulos de enobrecimen-
to e de interesse fraternal”.
A segunda informação: No livro 
REFORMA ÍNTIMA SEM MAR-
TÍRIO, publicado pela Editora 
Dufaux nesta primeira década do 
século XXI, com psicografi a de 
Wanderley Soares de Oliveira e 
ditado pelo espírito Maria Modesto 
Cravo, diz: “Uma geração nova 
regressa às fi leiras carnais da 
Humanidade para arejar o pa-
norama de todas as expressões 

AS CRIANÇAS DA NOVA ERA E A PEDAGOGIA ESPÍRITA
Alkindar de Oliveira
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segmentares do orbe, interli-
gando-as e projetando-as a am-
pliados patamares de utilidade. 
(...) É tempo de renovar”.
Sabemos que as crianças de hoje 
são muito inteligentes. E por que 
são tão inteligentes? A resposta 
está na análise dos dois textos 
dos espíritos amigos acima. Infor-
mam-nos os amáveis espíritos Jo-
anna de Angelis e Maria Modesto 
Cravo que, de poucas décadas 
para cá, os espíritos que estão 
nascendo em nosso planeta são 
muito especiais, nobres de alma, 
são fraternais, e por natural dedu-
ção, inteligentes.
Essa alvissareira notícia de reno-
vação do nosso planeta por meio 
de seres especiais que ora estão 
reencarnando, possivelmente é a 
mais importante ocorrência depois 
da vinda de Cristo e do nascimen-
to de Kardec.
Retornando ao conteúdo do livro 
CRIANÇAS ÍNDIGO, dizem os au-
tores que  “Nem todos os índigos 
têm problemas psicológicos, mas 
quando isso ocorre são normal-
mente classifi cados com portado-
res de DDA ou TDAH (Distúrbio 
do Defi cit de Atenção com Hipera-
tividade, respectivamente)”.
O livro em questão tem vários co-
laboradores. Um deles, Doreen 
Virtue, relata: “Sabemos que as 
crianças índigo já nascem com 

um talento especial. Muitas têm 
a consciência de verdadeiros fi -
lósofos sobre o sentido da vida 
e sobre como salvar o Planeta. 
São grandes artistas, inventores 
e cientistas. Mas nossa socieda-
de antiquada está sufocando es-
sas preciosas qualidades. Muitas 
crianças que nascem com talentos 
especiais têm sido diagnosticadas 
como portadoras de ‘defi ciências 
de aprendizado’, segundo a The 
National Foudation for Gifted and 
Creative Children, uma organiza-
ção sem fi ns lucrativos  cujo prin-
cipal objetivo é identifi car e ajudar 
crianças especiais. Segundo seus 
dirigentes, muitas delas estão 
sendo praticamente destruídas 
no sistema público de educação e 
qualifi cadas como portadoras de 
HDAHs”.
O objetivo desse texto, além de 
divulgar a informação de que a ci-
ência e o Espiritismo novamente 
estão de mãos dadas, é também 
mostrar a importância da Pedago-
gia Espírita no sistema educacio-
nal. A meta primeira é a criação de 
Colégios Espíritas, para que es-
ses possam servir como modelo 
à revolução educacional que está 
por vir.
Certamente, a Pedagogia Espíri-
ta não será o único instrumento 
educativo desta nova era (a Espi-
ritualidade age por muitos meios 
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e formas), mas com certeza  será 
um dos mais bem fundamentados, 
pois traz em seu bojo os princípios 
educativos da Doutrina Espírita, 
dentre eles, o fundamental concei-
to de que a criança é um ser reen-
carnado. Essa tese pode alterar e 
modifi car profundamente a essên-
cia dos sistemas educacionais da 
atualidade.
Finalizando, que nossos sonhos 
conjuguem-se com os sonhos de 
grandes educadores espíritas en-
carnados e desencarnados, como 
Anália Franco, Dora Incontri, Eu-
rípedes Barsanulfo, Herculano Pi-
res, Leopoldo Machado, Ney Lobo, 

Tomaz Novelino e Vinícius e que a 
concretização deste sonho seja a 
profusão de muitas unidades de 
Colégios Espíritas por todo o nos-
so País!
“O futuro pertence àqueles que 
acreditam na beleza dos seus so-
nhos.”  Eleonor Roosevelt

Leitura Sugerida:
- Pedagogia Espírita, Dora Incontri, 
Editora Comenius.
- Atitude de Amor, Wanderly So-
ares de Oliveira/Autores Diversos, 
Editora Dufaux.

Fonte: Revista Literária Espírita Delfos, n 23

Agora você pode pesquisar números anteriores 
de INFORMAÇÃO no site:

http://revistainformacao.anderung.com.br

Mensagens

“As horas difíceis surgem sempre. Quando te vejas sob a tensão que 
provoquem, espera com paciência a passagem da crise, à maneira 
da erva no vendaval. Esse discute com aspereza, aquele grita, outro 
reclama e outros ainda se desmandam no desespero. Sê o ponto de 
serenidade em que se erga a estação terminal do desequilíbrio. Re-
corda a segurança da natureza. A noite aguarda o renascimento do 
amanhecer. A semente lançada à terra não germina de um instante 
para outro. A noite, porém, não se estende ociosa. Benfeitora dili-
gente, cria o orvalho que alimenta as fl ores, entregando-as ao dia, 
para que o dia as reúna nos mostruários da beleza”.

(Meimei)


