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Qual é o meio de se destruir o egoísmo?
- De todas as imperfeições humanas, a mais difí-
cil de extirpar é o egoísmo, porque ele se prende 
à infl uência da matéria, da qual o homem, ainda 
muito próximo da sua origem, não pode se liber-
tar, e essa infl uência concorre para o sustentar: 
suas leis, sua organização social, sua educação. 
O egoísmo se enfraquecerá com a predominân-
cia da vida moral sobre a vida material e, sobre-
tudo, com a inteligência que o Espiritismo vos 
dá de vosso estado futuro real, e não desnatura-
do pelas fi cções alegóricas. O Espiritismo bem 
compreendido, quando estiver identifi cado com 
os costumes e as crenças, transformará os há-
bitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo 
se funda sobre a importância da personalidade; 
ora, o Espiritismo bem compreendido, eu o re-
pito, faz ver as coisas de tão alto, que o senti-
mento da personalidade desaparece, de alguma 
forma, diante da imensidade. Destruindo essa 
importância, ou tudo ou pelo menos fazendo 
vê-la como ela é, combate necessariamente o 
egoísmo. É o choque que o homem experimenta 
do egoísmo dos outros que o torna, frequente-
mente, egoísta, porque sente a necessidade de 
se colocar na defensiva. Vendo que os outros 
pensam em si mesmos e não nele, é conduzido 
a se ocupar de si mais do que dos outros. Que 
o princípio da caridade e da fraternidade seja a 
base das instituições sociais, das relações le-
gais de povo a povo, e de homem a homem, e o 
homem pensará menos em sua pessoa quando 
verifi car que os outros nele pensam. Ele sofre-
rá a infl uência moralizadora do exemplo e do 
contato. Em presença desse transbordamento 
do egoísmo, é preciso uma verdadeira virtude 
para esquecer-se em benefício dos outros que, 
frequentemente, não são agradecidos. É, sobre-
tudo, àqueles que possuem esta virtude que o 
reino dos céus está aberto; àqueles, sobretudo, 
está reservada a felicidade dos eleitos, porque 
eu vos digo em verdade, que no dia da justiça, 
quem não pensou senão em si mesmo, será co-
locado de lado e sofrerá no seu abandono.

“Quando o desalento porventura te visite, reto-
me o trabalho que te compete, recordando que 
as leis de Deus sustentam o último cacto nas 
reentrências do deserto em local que o homem 
não vê.”

Emmanuel
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CONVERSA BREVE

“Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem.” - Paulo.

(Romanos, 12:21.)

Muita gente, quando não se mostre positivamente inclinada à vin-
gança, perante o mal que recebe, demonstra atitudes de hostili-
dade indireta, como seja o favor adiado, o fel da reprovação de 
permeio com o mel do elogio, o deliberado esquecimento quando 
se trate da honra ao mérito ou a diminuição do entusiasmo na 
prestação de serviço, em favor da pessoa menos simpática...
Entretanto, para vencer o mal não basta essa “meia-bondade”, pe-
culiar a quantos se devotam à desculpa cortês sem adesão do 
campo íntimo...
Tôdas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela per-
centagem de mal, são sempre plantação do mal, gerando insuces-
so e desgôsto contra  nós mesmos.
O Evangelho é claro na fórmula apresentada para a extinção do 
fl agelo.
Para que estejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão que 
trava o progresso da Humanidade, é indispensável guardemos 
paciência contra as suas investidas, procurando esquecê-lo, per-
doá-lo e fazer-lhe o bem tanto quanto nos seja possível, porque o 
bem puro é a única fôrça suscetível de desarmar-lhes as garras 
inconscientes.
Não nos esqueçamos de que para  anular a sombra noturna não 
basta arremeter os punhos cerrados contra o domínio da noite.
É preciso acender uma luz.

Emmanuel

PARA VENCER O MAL
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Muitos expositores iniciantes têm dú-
vida e difi culdades para planejar uma 
palestra. Os desafi os perpassam a 
escolha do tema, mas não se limitam 
a isto, porque importam em elemen-
tos que envolvem a organização das 
idéias, a relação assunto-público, ou-
vinte, a utilização de recursos (mate-
riais, auxiliares), a postura, a gestua-
lização, o timbre de voz, bem como a 
didática de expor.
Todo expositor deve ter em mente os 
quatro elementos fundamentais do 
discurso: Clareza, Unidade, Conci-
são e a Coerência. Clareza é a trans-
parência das informações, a simplici-
dade que permite a compreensão de 
todos, não signifi cando que o exposi-
tor utilizará termos “populares” e gírias 
ou expressões de uso comum. Deve-
rá, pois, primar pelo uso correto da 
linguagem e evitar expressões como 
“né?”, “entende?”, “certo?”, ou 
outras, ao fi nal de cada pensamento 
exposto. Unidade simboliza a conca-
tenação das idéias de modo crescente 
e conseqüente, de modo que a expo-
sição tenha, sempre, início, meio e 
fi m, ou, como se costuma dizer, intro-
dução, desenvolvimento e conclusão. 
O ouvinte deverá entender “aonde” o 
palestrante deseja chegar, fazendo a 
associação entre o que foi previamen-
te apresentado, o discurso e as pala-
vras fi nais. Concisão é a elegância, 
a precisão de apresentar argumentos 
que sejam realmente essenciais ao 
tema e à abordagem escolhida. Sim-
boliza que o palestrante não fugirá à 
temática (escolhida ou determinada), 
incluindo elementos ou idéias que “não 
tenham a ver” com o assunto princi-
pal. Coerência é o nexo entre fatos e 
idéias na palestra, representando total 

 HARMONIA entre a argumentação e a 
fi nalidade da apresentação.
Caso você tenha a oportunidade de 
escolher o assunto, deverá tratar de 
temas que possuam material de pes-
quisa sufi ciente, e com o qual tenha fa-
miliaridade, não signifi cando que você 
deverá escolher, sempre, temas “ba-
tidos” ou “corriqueiros”. O desafi o de 
pesquisar sobre temas que você (ain-
da) pouco conhece deverá ser uma 
preciosa ferramenta para que você 
se aperfeiçoe e, logo à frente, possa 
agregar mais uma temática às suas 
habilidades de discurso. Na seqüên-
cia, é imperioso delimitar o assunto, 
impondo uma ordem das idéias, res-
tringindo-o o quanto possível. Nesta 
fase, você deve listar aleatoriamente 
todos os pensamentos e informações 
para que, a seguir, seja feita uma sele-
ção dos tópicos mais relevantes den-
tro do tempo que lhe estará disponível. 
De nada adianta levantar um elenco 
de abordagem muito extenso ou que 
exigirá um número de minutos superior 
ao tempo previamente estipulado.
É importante, também, fi xar os objeti-
vos da exposição, com base nos se-
guintes questionamentos: Para quem 
falarei? Com que fi nalidade?  Que 
objetivos procurarei alcançar?  As 
respostas a estes quesitos darão, com 
certeza, maior segurança, em função 
do direcionamento (alvo) da exposição. 
Relevante, ainda, é selecionar uma “li-
nha de pensamento” coerente e única 
para todo o discurso. Exemplo: se a 
palestra tem como temática a defesa 
da vida, é importante apresentar a 
convicção de que a vida deve ser um 
bem sempre protegido e a sua manu-
tenção/defesa será perseguida em to-
das as circunstâncias. Ou, ao falar so-

COMUNICAÇÃO
COMO PLANEJAR UMA PALESTRA 

Marcelo Henrique



4

bre a necessidade do perdão, deve-se 
evitar exemplos ou descrições acerca 
de pessoas que não praticam ou não 
utilizam o perdão, porque a negação 
do tema (na prática) poderá desviar a 
atenção do público, fazendo com que 
ele se concentre em elementos inci-
dentais (secundários), prejudicando o 
objetivo da fala.
O discurso, então, deve estar dividi-
do, preferencialmente, em: 1) Exór-
dio - preparação do auditório para 
ouvir sua mensagem, atraindo-lhe 
a atenção e tornando-lhe cúmplice 
(interessado) na temática; 2) Propo-
sição (ou afi rmação) - eleger uma 
frase ou um pensamento (não muito 
longo), do tipo uma parábola ou frase 
do Evangelho, uma máxima fi losófi ca, 
ou uma lei física (científi ca), de modo 
a orientar o público sobre a temática 
central da exposição. É exatamente aí 
que ocorre a delimitação do assunto; 
3) Provas - o processo de persuação 
(convencimento) se baseia na (maior 
ou menor) comprovação daquilo que 
se fala. Provas são os elementos que 
sustentam toda a argumentação. É a 
justifi cação (racional) da idéia e, pode 
repousar em estatísticas, reporta-
gens, teses, conclusões ou outros do 
gênero. geralmente apresentados pe-
los autores que embasam a pesquisa 
do palestrante, ou, até principalmen-
te em casos de congressos, fóruns e 
simpósios, as suas próprias idéias. As 
provas podem ser dados históricos, 
geográfi cos, biológicos, sociológicos, 
jurídicos, econômicos, ou o relato de 
fatos, histórias ou as narrações de 
exemplos; e, 4)Peroração - apesar do 
nome difícil e incomum, esta é a fase 
conclusiva da palestra, o epílogo, 
que consiste na (breve) recapitulação 

do tema, justamente para reforçar a 
argumentação principal, resultando 
numa (preferencial) única conclusão, 
que poderá representar numa reco-
mendação (nunca uma “lição de mo-
ral”), uma sugestão de “como” encarar 
a vida, os “atalhos”(no bom sentido) 
para evitar-se decepções, tristeza e 
sofrimento.
Em qualquer oportunidade de fala 
(como as conversas com amigos e 
parentes, por exemplo), quem ex-
põe algo tenta convencer, com base 
na apresentação de suas razões, em 
face da existência de evidentes pro-
vas e apresentando um raciocínio lógi-
co, coerente e consistente. Esta deve 
ser a grande busca de todo expositor, 
avaliando, sempre, se seus argumen-
tos são sólidos e se a construção das 
idéias leva à conclusão pretendida no 
planejamento da palestra. Não nos 
esqueçamos de que quem se propõe 
a explanar sobre determinada temáti-
ca - por mais simples, humilde e redu-
zida que seja a platéia - converte-se 
num formador de opinião. É bastante 
comum que aqueles que ouvem uma 
temática, repassem-na para terceiros, 
comentem com outrem as informa-
ções, os exemplos, as máximas ex-
postas, tornando-se, assim, repassa-
dores do conhecimento.
Finalmente, devo dizer que palestrar 
é uma arte, que exige disciplina, inte-
resse e entusiasmo. Isto signifi ca que, 
quanto mais exercício (treinamento), 
quanto mais oportunidades, mais o 
indivíduo terá condições de vencer as 
possíveis difi culdades, aprimorando-
se, fazendo melhor e se credenciando 
para outros (maiores) desafi os.
Desejamos a você sucesso!

Fonte: HARMONIA, nº 157

COMUNICAÇÃO
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ENCONTRO COM DIVALDO FRANCO

9- MARCANTES EXPERIÊNCIAS (6ª PARTE)

Divaldo, fale de sua tarefa. Você 
desanimou alguma vez?
Divaldo: Não, por incrível que pa-
reça. Tenho um temperamento pe-
culiar. ‘Temperamento baiano’ é 
especial. Quando mais difi culdade, 
mais me sinto motivado. Alías, é um 
fenômeno da psicologia dos efeitos 
contrários. Toda vez que experi-
mentei uma provação, um proble-
ma, uma difi culdade, fi z uma análise 
profunda, para ver se aquilo era vá-
lido ou não. Quando eu constatava 
que sim, aceitava-o como desafi o à 
minha crença espírita; quando não, 
considerava como um testemunho 
que eu deveria dar a mim mesmo.
Joanna  de  Ângelis contou-me, há  uns 
trinta anos, que um homem medita-
va, a fi m, de treinar a paciência, quan-
do chegou alguém e perguntou-lhe:
- O que você está fazendo?
- Estou treinando a paciência.
- Mas você não tem cara de ser uma 
pessoa paciente.
- Por isso estou treinando.
- Você parece um sujeito nervoso.
- Eu não sou.
- Você tem cara disso.
- Eu já lhe disse que não sou.
- Você é.
E se travou uma discussão inútil...
Somente treinamos a paciência com 
pessoas difíceis. Imagine-se treinar 
a paciência com um São Francisco 
de Assis... Com pessoas irritantes, 
causticantes, é que se treina a pa-
ciência. Daí, a tradição iogue, mís-
tica, que diz: “O mestre aponta o 
caminho, mas o discípulo o se-
gue.” Sempre considerei isso como 

testemunho. Não quero dizer que 
não tivesse momentos de desespe-
ro, de fracasso, de desequilíbrio... 
Tive três momentos de difi culdades 
maiores a minha vida, e num deles, 
eu me desequilibrei algo mais. Tra-
tava-se de uma injustiça, não em 
relação a mim, porém a uma pes-
soa a quem quero muito bem. Eu 
estava à mesa de trabalho. Alguém 
fazia colocações injustas e eu as 
contornava. Curioso, quando esse 
alguém chegou, produziu-me uma 
irradiação negativa. Ele era dessas 
pessoas que exteriorizam vibrações 
perturbadoras e nos contaminam. 
Quando começou a falar, eu já está-
va um pouco irritado, porque tive a 
invigilância de sintonizar com o que 
pressenti que ia ser dito. Armei-me, 
e quando se arma, não se defende, 
ataca-se. Temos que nos desar-
mar, deixar os fatos acontecerem. 
Enquanto o agressor falava, fui-me 
aborrecendo. Por fora, eu estava 
bem, calmo, porém, por dentro... A 
criatura, no entanto, insistia, partin-
do de uma injustiça para outra, até 
que chegou à calúnia. Aí levantei-me 
e dei um murro na mesa, dizendo-
lhe: “Não admito! Você me respeite, 
já que a si mesmo não se respeita. 
Não admito que se fale mal de um 
amigo ausente diante de mim...”
De fato, quando começam a fazê-lo 
eu respondo: “Não quero saber.” Te-
nho horror à intriga, pois, sendo uma 
pessoa pública, sou sempre envolvi-
do em coisas que jamais pensei, e, 
frequentemente, sou enredado pela 
maledicência alheia. Fico, porém, 
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em silêncio. Não acuso, nem me 
defendo. Aguardo o tempo. Logo 
a seguir, de imediato despertei, e 
exclamei interiormente: “Que fra-
casso!” Meditei durante um ano se 
tinha procedido bem ou mal. Depois 
procurei a pessoa e pedi-lhe descul-
pas.
Outra vez, tive nova crise de irrita-
ção e então descobri que isto era 
meu ponto nevrálgico, quer dizer, 
eu aguentava noventa e nove ve-
zes, quando chegava a cem... Hoje, 
já aguento muito mais...
No terceiro momento de difi culda-
de - curioso, nunca é em relação a 
mim; porém, em defesa do que eu 
considero injustiça, porque acho 
uma covardia alguém falar mal de 
um amigo a outro amigo... ora, vá 
e diga à pessoa, porque a mim? - 
consegui evitar irritar-me, embora 
fi casse deprimido.
Passei por provas difíceis durante 
a atual existência. Uma delas foi no 
anos de 1962, e em consequência, 
emagreci dezesses quilos em pou-
cas semanas, porque eu me ressenti 
e murchei. Estava tão doído que me 
passou o apetite, a vontade de vi-
ver, a motivação da vida. Sentia que 
estava morrendo, morrendo literal-
mente. Não dormia. Adquiri uma dor 
de cabeça que se demorou por qua-
se seis meses, com um terrível late-
jar nas têmporas, porquanto a idéia 
fi xa é certamente como um prego ali 
cravado. Uma noite, estando sem 
dormir, orei com toda alma. Então 
me apareceu o espírito Dr. Bezer-
ra de Menezes. Eu disse-lhe: “Dr. 

Bezerra de Menezes, eu lhe supli-
co, não que me tire a prova, mas 
que lhe diminua a intensidade.” 
Ele olhou para mim e pôs sua mão 
na minha cabeça. Surgiu o espírito 
Scheilla com uma toalha sobre os 
braços  e uma espécie de chumaço 
de algodão. Dr. Bezerra pegou o al-
godão, espalhou-o, dobrou a toalha 
e me passou na cabeça. Eu estava 
encostado à cama, e ele me disse, 
apenas, isto: “Esqueça, meu fi lho. 
Quando a gente não consegue en-
tender algo, deixa-o por conta de 
Deus.” Tirou aquela toalha, torceu-a 
e aplicou-a outra vez. Eu não vi mais 
nada, porque ali mesmo adorme-
ci, por várias horas. Despertei pela 
madrugada, sem a dor de cabeça e 
sem a lembrança do acontecimento. 
Não me deixou trauma; não fi quei 
com o menor ressentimento. Se pu-
desse dizer-lhes alguma coisa, na 
condição de alguém mais vivido, 
eu afi rmaria que a paz interior, que 
ora desfruto, é muito maior que to-
das as outras conquistas; sinto-me 
tranquilo por nunca haver causado 
dano consciente a ninguém, nunca 
haver desanimado. O Espiritismo é 
a grande luz da minha vida. Quan-
do a Divinidade me permitir voltar 
à Terra em novo exílio, eu gostaria 
de fazer exatamente o que fi z nesta 
existência, encontrar a Doutrina no 
verdor da juventude para me entre-
gar com toda a ‘garra’ e todo amor, 
porque esta atitude me plenifi cou a 
vida, e as pequenas faltas do cami-
nho humano quase não me fazem 
mal... Daí, nunca desanimei.
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Neste começo procuraremos de-
monstrar porque é importante os 
espíritas possuírem pelo menos 
algumas noções básicas sobre ou-
tras ciências cujos objetivos de es-
tudo a ele são comuns, mesmo que 
materiais ou que de alguma forma 
possam lhe interessar. O Espiritis-
mo não é um conhecimento ilha-
do dos demais. Ao contrário, en-
trelaça-se com praticamente todos 
eles. Foi o que afi rmou o próprio 
Codifi cador. Hoje examinaremos 
aspectos da Astronomia, os quais 
os espíritas envolvidos com tarefas 
de transmissão de conhecimentos 
no meio doutrinário deveriam ter 
para conectar estas duas ciências. 
De pronto, salta-nos aos olhos a 
ligação existente quando falamos 
num dos princípios básicos do Es-
piritismo, isto é, o da pluralidade 
dos mundos habitados. Apesar de 
ser o único dos cinco ainda não 
devidamente comprovados pela 
ciência ofi cial - há quem não acei-
te nenhum, mas aí já é mais tei-
mosia do que qualquer outra coisa 
- tudo o que se pesquisa visando 
encontrar vida em outros mundos, 
nos interessa.
Ao ministrarmos aula num curso de 
Espiritismo, não podemos despre-
zar os conhecimentos atuais sobre 
teorias, possibilidades e constata-
ções através de sondas espaciais 
e poderosos telescópios, como o 
Hubble, que venham desvendar 
os mistérios de planetas do nosso 
sistema solar bem como fora dele, 

nos longínquos rincões do Univer-
so. Ao prepararmos, por exemplo, 
o argumento de que a vida biológi-
ca pode ser idêntica fora da Terra, 
apresentando constituições orgâ-
nicas mais rarefeita e até imper-
ceptível aos olhos e aparelhos hu-
manos atuais, é preciso alicerçá-lo 
com conceitos doutrinários sólidos 
e bem estruturados.
Sem menosprezar a capacidade 
de raciocínio e questionamento de 
ninguém, lembremos que muitas 
vezes, dentre os “alunos” há pes-
soas de elevado grau de instrução, 
universitários ou com grandes co-
nhecimentos em áreas diversas, 
inclusive em  Astronomia. Além 
do mais, há a Internet estreitando 
o contato do cidadão comum com 
o mundo. Se, na ânsia de conven-
cimento, disseminarmos alguma 
bobagem, não só estamos nos ex-
pondo ao ridículo, como lançando 
descrédito à Doutrina Espírita por 
veicular conceitos ultrapassados 
ou ingênuos, defendidos por pes-
soas desinformadas, preguiçosas 
ou fanáticas.
Para isso basta ter lido obras como 
A GÊNESE ou a REVISTA ES-
PÍRITA (de Kardec) e outras me-
diúnicas para lá se deparar com 
afi rmações senão absolutamente 
inverossímeis, ao menos forte-
mente improváveis como vida em 
Júpiter ou Marte. Algumas informa-
ções de origem espiritual carecem 
de maior fundamentação científi ca 
quando confrontadas com o que 

SÉRIE DOUTRINA ESPÍRITA E A CIÊNCIA
1 - ESPIRITISMO E ASTRONOMIA Wilson Czerski
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hoje já se sabe e até são contra-
ditórias entre si. Um exemplo. Na 
REVISTA ESPÍRITA, de março 
de 1858, consta que Marte seria 
o planeta mais atrasado do nosso 
sistema solar. Já na obra “CAR-
TAS DE UMA MORTA”, do espíri-
to Maria João de Deus, psicografi a 
de Chico Xavier, o chamado pla-
neta vermelho é tido como mais 
adiantado do que a Terra, física 
e moralmente, o que se sabe não 
ser verdade.
Note-se que muitas vezes são afi r-
mações taxativas de que nestes 
planetas há pessoas e animais 
com vida orgânica muito seme-
lhante à nossa, um ou outro com 
corpos menos densos, mas ainda 
assim plenamente visíveis, etc. E 
quanto às construções materiais 
compatíveis mais com o que se diz 
existir em colônias espirituais, leia-
se fl uídicas?
Não tenhamos receio em admitir 
que certas colocações de Kardec 
e mesmo dos Espíritos que orie-
taram a Codifi cação possam estar 
desatualizadas. Ele próprio previu 
esta situação e, diante do caráter 
eminentemente progressista do 
Espiritismo, em especial do seu 
aspecto científi co, avisou que este 
jamais seria ultrapassado, pois que 
se um fato novo fosse relevado, 
ele o assimiliaria e, se a ciência 
lhe provasse estar em erro em 
algum ponto, ele ali se corrigirá. 
Os espíritos, como sabemos, não 
estão imunes a equívocos. Falam 

do que sabem, observou Kardec, 
e nem todos, aliás, bem poucos, 
sabem sobre tudo.
Muitos não compreendem isso e, 
preocupados com a integridade da 
Codifi cação, insistem em manter o 
Espiritismo encaixotado em con-
ceitos superados, criando abismos 
com o progresso científi co huma-
no. Com isso tornam-no vulnerável 
aos detratores, sejam eles inimi-
gos de outros credos, céticos ma-
terialistas ou mesmo homens sé-
rios que justifi cadamente se riem 
de algumas posturas acessórias 
de que os espíritas se valem.
O divulgador espírita deve ter cer-
ta destreza intelectual para não se 
omitir na discussão sobre viagens 
espaciais, estações orbitais e sa-
télites artifi cais. O que represen-
tam? Qual o custo x benefício para 
a Humanidade? Há quem acredite 
que a vida na Terra possa estar 
ameaçada pela colisão de algum 
asteróide tal como aconteceu com 
os dinossauros há 65 milhões de 
anos. Seria possível isto se repe-
tir, erradicando o homem do Pla-
neta?
A propósito, prevê-se para 2036 
um possível acidente desta natu-
reza. Poderá atingir, se não mudar 
de rota, Sidney, na Austrália. Cien-
tistas pensam em bombardeá-lo 
para impedir o choque. Um outro 
bem maior seria o Apocalipse? Ou 
será que aos sermos indagados 
sobre o assunto fugiremos ao de-
bate com o argumento de que tudo 
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está nas mãos de Deus, que de-
vemos confi ar nele e seguir a vida 
como  se nada estivesse aconte-
cendo?
E os cometas? As tempestades 
solares? Água em Marte? O que é 
o ano-luz? Não é relevante saber-
mos que os astrônomos estimam 
em 120 bilhões o número de ga-
láxias, cada qual, em média, com 
100 bilhões de estrelas? Que ha-
veria 4000 planetas em condições 
de abrigar vida semelhante à ter-
restre? Ou que já são 140 os pla-
netas descobertos, de 1995 para 
cá, fora do nosso sistema solar?
Enfi m, como conciliar os conhe-
cimentos científi cos atuais com a 
classifi cação dos mundos, segun-
do o capítulo III d’O EVANGELHO 
SEGUNDO O ESPIRITISMO e o 
tratado nas questões 234 e subse-
quentes do O LIVRO DOS ESPÍ-
RITOS? Para os mais afoitos em 
retransmitir informações não devi-
damente comprovadas a respeito, 

observa-se a prudência de Kardec. 
Para ele, as comunicações mediú-
nicas que tratavam de vida em ou-
tros planetas “só ao futuro cabe 
confi rmá-las ou não”.
Se desejamos, portanto, sermos 
úteis e respeitados por possuir 
uma fé raciocinada, temos que agir 
como tal. Crer na revelação dos 
espíritos, mas “examinar antes 
se são de Deus” conforme João, 
isto é, qual o grau de confi abilida-
de que merecem. E ter a humilda-
de para aceitar as evidências da 
inteligência humana, espíritos en-
carnados competentes e a de que 
os espíritos podem se enganar. O 
impossível de ontem pode se trans-
fomar na realidade de amanhã. O 
espírita não tem a obrigação de 
ser um erudito, mas também não 
se deve deixar arrastar pelo entu-
siasmo traduzido em ilusão e fana-
tismo. Ao estudo, pois!

Fonte: JORNAL COMUNICA AÇÃO ESPÍRITA, nº54.
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“Inicia-se uma nova era na divul-
gação do Espiritismo.” Este foi o 
comentário do renomado médium 
e orador espírita Divaldo Pereira 
Franco após o histórico evento or-
ganizado pela Sociedade Espírita 
de Baltimore.
Na noite de 16 de março de 2006, o 
aclamado pesquisador, psiquiatra e 
fi lósofo Dr. Raymond Moody Jr. pro-
feriu palestra juntamente com Dival-
do Pereira Franco na cidade de Bal-
timore, Estado de Maryland, EUA. 
O tema geral do evento era “Do 
Luto à Esperança”, em que Dr. 
Raymond Moody discursou sobre o 
seu livro “Reencontros com entes 
queridos que partiram”, enquanto 
Divaldo Franco tratou da “Terapia 
espírita para os que fi caram”.
A Sociedade Espírita de Baltimore 
organizou e patrocinou este even-
to com o objetivo central de trazer 
o Consolador Prometido ao público 
americano, que tem passado por 
momentos desafi adores da perda 
de entes queridos nas catástrofes 
naturais e nas catástrofes provoca-
das pelo Ser humano, as guerras. 
Para atingir tal objetivo, a Socieda-
de Espírita de Baltimore idealizou 
estabelecer um diálogo direto entre 
o Espiritismo e a Ciência Acadêmi-
ca em solo norte-americano.
O Dr. Raymond Moody Jr. iniciou 

sua palestra destacando a impor-
tância do pensamento crítico na 
avaliação das grandes questões 
da vida. Baseado na história da 
Grécia antiga, e principalmente no 
Oráculo dos Mortos, Dr. Moody Jr. 
contou que houvera reproduzido a 
metodologia grega através de uma 
sala de espelhos, que montou em 
seu Instituto, como uma propos-
ta de metodologia de investigação 
do fenômeno de comunicação com 
os mortos. Em suas pesquisas, Dr. 
Moody surpreendeu-se ao verifi car 
que a maioria dos indivíduos estu-
dados relatava ter tido algum tipo de 
experiência (que consideram real) 
de comunicação com entes queri-
dos que partiram. O próprio Moody 
Jr. contou sua experiência pessoal 
com a sua avó paterna. Reportou 
também diversos outros resultados 
extraordinários que foram obtidos 
em suas pesquisas: “50% dos par-
ticipantes deste estudo relataram 
ter visto uma imagem em cor ví-
vida e tridimensional da pessoa 
que eles se prepararam para ver. 
Mas aconteceram muitas outras 
coisas que eu não esperava. Ou-
tras pessoas reportaram que elas 
sentiram como que se a consci-
ência delas se projetasse dentro 
do espelho e passasse a uma 
outra  realidade panorâmica e 

NOVA ERA NA DIVULGAÇÃO MUNDIAL DO ESPIRITISMO
Vanessa Anseloni e Daniel Santos
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tridimensional onde elas encon-
travam os espíritos. Algumas  
pessoas ainda contaram que a 
aparição  formava-se no espelho 
e saía do mesmo vindo em dire-
ção à pessoa. 30% dos partici-
pantes pesquisados dizem ter es-
cutado a voz do desencarnado, a 
qual tinha qualidade auditiva. Os 
demais que não tiveram tais ex-
periências disseram ter tido uma 
comunhão de coração a coração, 
de mente a mente com os desen-
carnados. Outro fato estranho foi 
o de que 20% dos indivíduos vi-
ram outros desencarnados além 
dos que eles gostariam de ter vis-
to”, acrescentou o Dr. Moody Jr.
Apesar dos 30 anos de pesquisas, 
Dr. Moody afi rmou que não as con-
sidera provas científi cas defi nitivas 
da existência da vida após a morte. 
No entanto, o clímax de sua pales-
tra ocorreu por conta de sua decla-
ração de que há necessidade de 
novas metodologias científi cas para 
investigação dessas questões pro-
fundas da vida. Finalizou sua pa-
lestra num clima otimista afi rmando 
acreditar que “no século XXI, te-
remos defi nitivamente avanços 
genuínos na direção de compro-
vações científi cas sobre as ques-
tões essenciais humanas, entre 
elas a da continuidade da vida 

após a morte”.
Em seguida, o brilhante médium e 
orador Divaldo Pereira Franco, as-
sessorado pelo excelente intérprete 
Daniel Benjamin (membro-diretor 
da Allan Kardec Educational So-
ciety), discursou sobre as questões 
da continuidade da vida desde tem-
pos remotos da Humanidade, do 
período do homem primitivo através 
dos desenhos em rochas no perío-
do paleotílico. Após um breve his-
tórico sobre a crença universal da 
Humanidade em relação à continui-
dade da vida após a morte, Divaldo 
trouxe a terapia espírita para os que 
sofrem a partida dos entes queridos 
pela morte. E, portanto, recomen-
dou 5 passos:
1. Enquanto ao lado dos entes 
queridos, diga-lhes que você os 
ama. Nunca será demasiado di-
zer quanto a pessoa querida é 
importante.(...)
2. Pense na sua morte, não na 
morte do vizinho. Porque o vizi-
nho está pensando na sua.(...)
3. Resolva os seus problemas 
afetivos antes da morte.(...)
4. Quando alguém querido mor-
rer, não lamente. Agradeça o pe-
ríodo em que conviveu ao seu 
lado. Recorde os momentos feli-
zes que teve com o Ser querido. 
Eles receberão a sua mensagem 
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mental e se sentirão felizes, acer-
cando-se de vocês. Faça silêncio 
interior para poder ouvi-los numa 
voz intracraniana. E, lentamente, 
poderá ouvi-los diretamente.(...)
5. Ore por eles. Peça a Deus por 
eles. E tenha certeza de que, 
quando chegar o momento de 
sua partida, você os encontra-
rá.(...)

“A terapia espírita para a  dor 
da separação é de esperança”, 
acrescentou Divaldo, que prosse-
guiu com jovialidade, carisma e 
linguagem universalista, relatando 
casos de pessoas que eram céti-
cas e que, após a comunicação dos 
entes queridos, via mediunidade, 
obtiveram o consolo e a certeza de 
que a vida continua. Um dos pontos 
culminantes de sua palestra foi o 
relato da história verídica do jovem 
que foi morto pelo amigo, enquanto 
brincava de roleta russa, e que, se 
comunicou via psicografi a do que-
rido Francisco Cândido Xavier, a 
fi m de testemunhar em foro judicial 
pelo réu, seu amigo, afi rmando que 
este não era culpado de sua morte. 
Tal testemunho foi aceito pelo juiz 
da côrte, liberando o réu.
Aproximadamente setenta por cen-
to das, em média, 200 pessoas pre-
sentes eram americanos que fi ca-

ram encantados com a abordagem 
sábia de Divaldo Franco e a sua 
eloquente e consoladora mensa-
gem espírita. Dr. Raymond Moody 
Jr. também teve seu prestígio con-
fi rmado e, ao fi nal, expressou admi-
ração pelos trabalhos que a Socie-
dade Espírita de Baltimore (SSB) 
vêm realizando em solo americano. 
Após o evento, a SSB recebeu um 
número signifi cativo de e-mails com 
positivos comentários foram publi-
cados no boletim da SSB, Spiri-
tistNews, edição março/abril 2006 
(www.ssbaltimore.org).
A noite inesquecível foi coroada de 
êxito também pelo lançamento de 
dois novos livros (I love myself, I 
am addiction free e Happy Life) 
e 3 CDs (Living and Loving; I am 
addiction free e Therapeuthic 
Visualization: Inner Journey) na 
língua inglesa, produzidos pela co-
laboração entre a Sociedade Espí-
rita de Baltimore e Divaldo Franco/
Mansão do Caminho.
Certamente, este encontro de gran-
de expressão foi uma marco históri-
co para o início de uma Nova Era na 
divulgação mundial do Espiritismo, 
em que se expandiu o diálogo da 
ciência espírita com a ciência ma-
terial.

Fonte: MUNDO ESPÍRITA, 5/06

panorama
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MOMENTO DE ORAR
“Ensinando a entrar no quarto 
e orar em secreto, Jesus dis-
se que a verdadeira oração se 
faz secretamente, sem que nin-
guém saiba?
De uma certa forma sim. Mas, 
devemos compreender que, ao 
mandar entrar no quarto e orar 
em segredo, Jesus estava fazen-
do uma comparação, como era 
de seu costume. Nesta ele está 
mostrando o verdadeiro sentido 
da prece. O quarto, a que ele se 
referiu, por ser o nosso aposen-
to mais íntimo, nós entendemos 
ser a nossa intimidade, a nossa 
consciência, onde ninguém tem 
acesso. Isso faz com que o valor 
da prece não esteja no ambiente 
externo, nem no templo, mas no 
quarto - ou seja, na intimidade de 
cada um. Quando conversou com 
a mulher samaritana, ele chegou a 
dizer que Deus seria adotado em 
Espírito e Verdade, procurando 
mostrar que em vão judeus e sa-
maritanos discutiam onde seria o 
melhor lugar para a adoração. Fa-
lando assim, Jesus deixava claro 
que a essência da prece é o sen-
timento de que a profere - e não o 
lugar, a hora ou a forma do culto. 
Se o prece for sincera e o cora-
ção estiver livre de sentimentos 
maus, a prece terá efeito. Certa 
vez, usando uma parábola, Jesus 
comparou a prece de um fariseu e 
de um publicano. O fariseu - reli-

gioso por excelência - fazia a pre-
ce com orgulho e desprezo pelos 
seus irmãos; o publicano - con-
siderado pessoa de má conduta 
- fazia a prece com humildade e 
respeito pelos outros. Jesus dis-
se que o publicano foi ouvido e o 
fariseu não. De outra feita, Jesus 
recomendou ao seu povo que, 
antes de levar a oferta ao altar, 
viesse primeiro se reconciliar com 
seu adversário e, depois, voltasse 
para ofertar e orar. Isso signifi ca 
que ele considerava a pureza de 
sentimento como o principal ingre-
diente da prece. É assim também 
que o Espiritismo vê.

SEGUIR DOIS CAMINHOS

O que vocês acham de certas 
pessoas que se dizem católicas, 
vão à missa e, ao mesmo tem-
po, frequentam o Centro Espíri-
ta? Elas não deveriam se defi nir 
ao invés de fi car com os pés em 
duas canoas? (Anônimo)
Vamos dizer a você  que situação 
como essa é comum. Sempre foi. 
Pessoas, que freqüentam a igreja 
e o Centro Espírita, podem estar, 
pelo menos, nas seguintes situa-
ções. Ou elas acham que o que a 
Igreja lhe dá não é sufi ciente (e, 
portanto, ela quer utilizar-se dos 
dois meios para se benefi ciar) ou, 
então, ela está em dúvida quan-
to ao caminho que deve seguir, e 
só se sente segura se estiver nos 

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS
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dois. No primeiro caso, trata-se 
de pessoas acomodadas que, na 
verdade, não acredita totalmente 
numa coisa nem em outra, e quer 
se benefi ciar das duas. No segun-
do caso, a pessoa está procuran-
do amadurecer uma idéia, está 
buscando um caminho pelo qual 
ainda não se defi niu. O Espiritismo 
- podemos dizer a você - não está 
preocupado com esse problema, 
porque sabe que, em grande par-
te dos casos, o que existe é  uma 
fase natural de transição entre 
um sistema e outro. Cada dou-
trina tem sua própria explicação 
sobre a vida, sobre o mundo e so-
bre Deus. Essas explicações são 
importantes na vida de todos nós, 
para que possamos nos sentir se-
guros e amparados em nossos 
projetos. No entanto, nem sempre 
a religião, onde fomos educados, 
consegue nos responder tudo que 
questionamos. Às vezes, somos 
obrigados a procurar outras expli-
cações, outras fi losofi as. E, quan-
do tomamos contato com outra 
explicação, precisamos de tempo 
para amadurecer a idéia, embo-
ra haja aqueles que são capazes 
de transpor certos obstáculos em 
pouco tempo. Mas precisamos 
convir que a atitude mais sensata 
é a verifi cação paciente e tranqui-
la daquilo que realmente se quer. 
Cada caso, portanto, é um caso, 
com necessidades e caracterís-
ticas próprias de cada pessoa. A 

Doutrina Espírita não exige fi de-
lidade cega nem defi nição ime-
diata de ninguém, reconhecendo 
que cada um tem seus próprios 
problemas e, portanto, o direito de 
escolher o caminho que mais lhe 
atende às necessidades e as aspi-
rações. A decisão é sempre dele e 
o Espiritismo não vai fi car magoa-
do porque não foi o escolhido. Os 
caminhos humanos estão adequa-
dos às necessidades individuais 
e a religião sempre é uma opção 
importante na vida das pessoas. 
Ninguém deve ser arrastado para 
esta ou aquela religião. É muito 
perigoso tentar fazer a cabeça de 
alguém ou intimidar a pessoa a se 
submeter a uma crença ou a de-
fi nir-se de pronto. Isso é questão 
individual, direito intransferível de 
cada pessoa, como Ser humano e 
como cidadão. Por essa razão, o 
Espiritismo não está interessado 
em fazer proselitismo ou disputar 
preferência com outras doutrinas. 
Isso, no entanto, não isenta os 
Centros Espíritas de se organi-
zarem no sentido de proporcionar 
aos seus frequentadores orienta-
ções e cursos que os ajudem na 
busca de uma defi nição no cami-
nho que pretendem seguir.

“SURSIS” E LEI DIVINA
Uma segunda pergunta formu-
lada pelo Cristiano Ricardo Al-
ves, de Vera Cruz: “Segundo a 
Doutrina Espírita, existe “sur-
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sís” na Lei de Causa e Efeito ou 
na Lei de Deus?

Na lei penal brasileira, o sursis 
é uma suspensão condicional da 
pena, quando o condenado, por 
uma série de razões atenuantes 
- e principalmente pelo fato de 
ser réu primário - pode cumprir a 
pena em liberdade: ou, simples-
mente, sendo vigiado ou, então, 
realizando algum tipo de serviço 
para a comunidade. A pergunta é 
se na Lei de Deus também existe 
semelhante benefício para mini-
mizar o peso da pena. É claro que 
sim e com muito mais amplitude. 
A Justiça Divina é perfeita, tudo - 
absolutamente tudo - leva em con-
sideração e de forma automática. 
Dois crimes cometidos por duas 
pessoas diferentes em circunstân-
cias semelhantes, aparentemente 
iguais à nossa percepção, jamais 
tem a mesma gravidade, porque 
leva em consideração condições 
muito pessoais. Por mais perfeita 
seja a lei humana, no intuito de 
aplicar corretamente a justiça, há 
muitos desvios na sua aplicação. 
Em nosso mundo de provas e ex-
piações, em que a imperfeição e 
o mal predominam, nem sempre 
a justiça se cumpre de forma ir-
reparável e correta. Muitas ve-
zes, o réu pode safar-se de uma 
condenação grave, valendo-se 
de artifícios de seus defensores, 
sem contar que existem aqueles 

casos famoso de erro judiciário, 
em que pessoas inocentes são 
condenadas, enquanto os verda-
deiros criminosos se livram da pri-
são. Contudo, na Justiça Divina, 
isso jamais acontece. Cada um 
responde exatamente pelo que 
fez e aquilo que nos pareça injus-
tiça, na verdade, é o cumprimento 
justo de uma pena que a pessoa 
merece. Vemos muito sofrimento 
no mundo, sem causa aparente. 
Aliás, é na lei da natureza que o 
homem busca inspiração para ela-
borar as suas próprias leis. Hoje, 
mais do que nunca, as leis penais 
são mais humanas e adequadas à 
fi nalidade do direito, embora a so-
ciedade encontre uma grande di-
fi culdade de aplicá-las. As leis de 
execução penal não visam apenas 
a aplicação de um castigo, mas, 
sobretudo, tanto quanto possí-
vel, a reabilitação do condenado, 
mesmo porque o castigo não traz 
benefício para a sociedade, mas 
a reabilitação do preso, sim. Des-
se modo, a reeducação ou resso-
cialização do preso é um objetivo 
nobre do sistema penalógico que, 
assim, busca inspiração na lei na-
tural. A lei divina é perfeita e visa 
a salvação de todos, porque, nos 
planos de Deus, ninguém fi ca de 
fora e nenhum de seus fi lhos se 
perde. Esta é a principal marca 
de sua perfeição, cujos benefícios 
são sempre mais amplos que a lei 
nenhuma.
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Depois de “O REGRESSO”, ela-
borado com Ariovaldo Caver-
zan, Geziel Andrade seguiu es-
crevendo livros sobre assuntos 
relacionados com a Doutrina 
Espírita. Hoje 14 obras, todas 
publicadas pela EME, de Capi-
vari, SP.
A última, respondendo a per-
guntas sobre a sua visão es-
pírita da questão da educação 
dos fi lhos.
Dela destacamos algumas 
questões que bem refl etem a 
qualidade de seu trabalho.

A educação Espírita tem algo a 
ver com a educação da alma?
Geziel - Sim, porque a educação 
espírita cuida do desenvolvimen-
to e do aprimoramento das facul-
dades da alma do homem, que é 
um Espírito encarnado. Os pon-
tos que norteiam a educação da 
alma estão  em perfeita harmo-
nia com os da educação espírita, 
como pode ser constatado nos 
Capítulos do livro EDUCAÇÃO 
DA ALMA, de autoria do Dr. Ro-
berto Brólio. A educação da alma, 
assim como a educação espírita:
- Visam a educação do Ser imor-
tal inserido no organismo huma-
no, que sobrevive após a morte 
do corpo físico, mantendo sua 
individualidade na vida espiritual 
futura.
- Visam o desenvolvimento es-

piritual, a retidão do caráter e a 
formação ética e moral de todas 
as criaturas.
- Visam salvaguardar a nobreza e 
a dignidade humana, ao promo-
ver a evolução da alma.
- Visam à formação de bons há-
bitos, estimulando os valores po-
sitivos da personalidade, como a 
retidão do caráter, a fé, o amor e 
o pensamento positivo.
- Têm como primeira escola o 
lar, pois é realizada fundamental-
mente na família, sob a respon-
sabilidade dos pais.
- Também podem ser ministradas 
nas instituições religiosas, moti-
vadas para o progresso espiritual 
das criaturas, para a formação 
moral e dos bons hábitos, para 
os valores intrínsecos da alma 
identifi cados com a vivência do 
amor fraterno entre os homens.
- São dirigidas às pessoas neces-
sitadas dos ensinamentos que vi-
sam elevar o seu nível moral, à 
luz do Evangelho.
- Alcançam dimensões muito pro-
fundas, como sistema educativo, 
pelo seu conteúdo de informa-
ções que pode levar à reforma 
íntima do educando.
- Propõe uma tomada de cons-
ciência dos seres humanos em-
penhados no aprimoramento das 
condições de vida no planeta Ter-
ra.
- Têm como normas educativas 

EDUCAÇÃO ESPÍRITA DE NOSSOS FILHOS



17

educação

fundamentais: o amor; o uso ade-
quado do sim e do não; o exem-
plo; o diálogo sincero; o elogio 
que eleva a auto-estima; a crítica 
construtiva; o acionamento das 
forças volitivas da alma, como 
a vontade, o bom ânimo, a ale-
gria e a determinação; a prática 
do bem; o cumprimento da lei do 
trabalho; a observância das Leis 
de Deus; a reencarnação; o en-
sino de Jesus e as leis morais; e 
o fortalecimento da família pela 
prática das virtudes.
- Devem estar aliadas à educa-
ção intelectual para promover o 
desenvolvimento integral do Ser 
humano.
- Têm por fi nalidade promover a 
mudança do comportamento do 
educando, diante do conheci-
mento que lhe é ministrado.
- Dão os recursos para que o 
Ser humano possa ser otimista, 
tanto nas situações favoráveis 
como nas fases de difi culdades, 
proporcionando-lhe a felicidade, 
através da realização íntima.

Como devemos cuidar da edu-
cação mental de nossos fi -
lhos?
Geziel - A educação dos atribu-
tos da alma que estão contidos 
na mente e que precisam ser 
educados são a inteligência, a 
consciência, a vontade, a memó-
ria, o raciocínio, o discernimento, 

as percepções, a imaginação, a 
criatividade, o entendimento, a 
mediunidade, os sensos moral, 
de justiça e de beleza, o pensa-
mento etc. Assim, a educação 
mental atua sobre esses atribu-
tos e essas potência da alma, 
melhorando-as, de forma que in-
fl uam no uso das faculdades, de-
sempenhando um papel prepon-
derante no sucesso do Espírito 
em sua jornada terrena. Para cui-
dar da educação mental de nos-
sos fi lhos, precisamos: ensinar a 
eles os cuidados que devem ter 
com aqueles dons contidos na 
mente; dilatar a sua consciência 
com os conhecimentos nobres e 
elevados; desenvolver a razão 
que leva à prática do bem e das 
virtudes; ocupar  sua mente com 
o trabalho útil, o estudo sério, as 
leituras edifi cantes e as ativida-
des sadias; trabalhar os estados 
mentais mantendo-os elevados 
para que gerem idéias criativas 
e bons pensamentos; administrar 
os impactos bons ou ruins na sua 
mente dos acontecimentos, dos 
fatos captados pelos sentidos, 
das próprias ações e das infl u-
ências alheias; avaliar as suas 
condições mentais e cerebrais 
certifi cando-se de que estejam 
sempre sadias; ensinar-lhes a 
profi laxia do bem que conserva a 
saúde mental e melhora as ma-
nifestações da mente; valorizar o 
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bom humor, a gratidão, a oração, 
a alegria e o sorriso. Enfi m, a edu-
cação mental cuida de tudo o que 
permite que a mente de nossos 
fi lhos esteja sempre em perfeitas 
condições, garantindo-lhes o pro-
gresso.
Como devemos cuidar da edu-
cação das emoções de nossos 
fi lhos?
Geziel - A conquista do equilíbrio 
emocional, permitindo a sua de-
monstração principalmente nos 
momentos mais complicados e di-
fíceis da vida, é um trabalho valio-
so, que gera muitos frutos: manu-
tenção dos pensamentos elevados 
e sadios; obtenção de simpatia no 
reduto doméstico, respeito nos 
ambientes sociais e admiração 
no convívio e no relacionamento 
pessoal. Além disso, a educação 
das emoções é um investimento 
que garante o sucesso em muitos 
momentos importantes da vida, 
pois ela prepara os nossos fi lhos 
para enfrentarem os desafi os, as 
provações, as adversidades, os 
confl itos e as agressões com cal-
ma, segurança e gentileza, permi-
tindo-os decidir e agir com bom 
senso e sabedoria.
Para obterem a educação das 
emoções, os nossos fi lhos preci-
sam se conscientizar sobre o seu 
valor,  aprender a dar importância 
a elas, e treinar a:
1 - Manter a calma ou “o sangue 

frio” nos momentos constrange-
dores.
2 - Evitar a prática de atos intem-
pestivos ou agressivos, quando 
enfrentarem calúnias, ofensas ou 
desentendimentos sérios.
3 - Cair agilmente fora, usando a 
tranquilidade, a vigilância e a pru-
dência, quando perceberem que 
estão sendo mau infl uenciados, 
envolvidos emocionalmente em 
atos nefastos ou “em armações” 
por pessoas inescrupulosas.
4 - Manter a estabilididade psi-
cológica quando enfrentarem ad-
versários desleais, traições, lutas 
perdidas ou derrotas inevitáveis.
5 - Suportar com tranquilidade e 
resignação as perdas e os aciden-
tais graves, evitando a depressão 
ou os traumas.
6 - Manter o controle emocional 
ante a competições complicadas, 
decisões urgentes e confrontos 
indesejáveis.
7 - Aceitar bem as críticas, vendo-
as sempre como advertências ou 
conselhos oportunos.
8 - Não se melindrar com as pa-
lavras ou os atos maldosos dos 
outros.
9 - Expor os seus bons modos, 
emitindo as opiniões próprias e 
aceitando, com gentileza, as opi-
niões divergentes das suas.
10 - Não demonstrar desânimo, 
irritação e pessimismo quando 
for contrariado em seus desejos e 
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em suas vontades, mas sim con-
servar o bom humor e a aparência 
alegre.
11 - Ter paciência, otimismo, es-
perança  e perseverança para 
converter situações adversas em 
conquistas valiosas.
12 - Saber ouvir as queixas e as 
reclamações em um nível elevado 
e agradável.
13 - Suportar com entendimento 
e resignação as más notícias, evi-
tando choques íntimos e desaba-
fos exaltados.
14 - Administrar bem o tempo, 
usando-o com bom senso e di-
vidindo-o com sabedoria para 
realizar seus empreendimentos, 
estudos, trabalhos, esportes, di-
vertimentos, lazeres e boas reali-
zações, sem prender-se às con-
versas fúteis, intrigas, fofocas e 
ociosidade dos que ocupam o 
tempo desse modo a disseminar 
fatos que promovem o desgaste 
emocional, mental e físico.

O que devemos fazer para que 
nossos fi lhos aprendam a cum-
prir os seus deveres?
Geziel - Devemos seguir as se-
guintes instruções de Léon De-
nis, contidas no Capítulo XLIII: O 
Dever, de seu livro DEPOIS DA 
MORTE:
- O dever decorre das leis mo-
rais.
- O cumprimento do dever deve 

ser a regra de conduta do homem 
nas suas relações com os seme-
lhantes e com o Universo.
- O dever de cada pessoa varia 
segundo a sua condição e o seu 
saber.
- Quanto mais elevada for uma 
pessoa, mais o dever adquire 
grandeza, majestade e extensão 
e o seu cumprimento torna-se 
agradável, pois produz alegrias 
íntimas.
- O cumprimento do dever eno-
brece a vida, esclarece a razão e 
fortifi ca a alma, gerando calma in-
terior, serenidade de espírito, paz 
na consciência e contentamento 
íntimo.
- Os Espíritos superiores têm pro-
fundamente enraizado em si o 
sentimento do dever. Assim, eles 
o vêem.

Até quando devemos dar edu-
cação, instrução, orientação e 
conselhos para os nossos fi -
lhos?
Geziel - A educação é um trabalho 
que precisa ser realizado sempre 
que se detecte a necessidade e 
a oportunidade que os pais cons-
cienciosos sabem usar durante 
toda a existência de seus fi lhos, 
de modo a levá-los à prática das 
virtudes.
Nesse sentido, cabe recordar as 
seguintes orientações do Espírito 
Joanna de Ângelis, contidas no 
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Capítulo 17: Perante a Prole, do 
livro LAMPADÁRIO ESPÍRITA:
“Pensa e cogita com maturidade, 
educando o fi lho que Deus te con-
cede por algum tempo, nas dire-
trizes enobrecedoras da fé cristã, 
ministrando-lhe as lições vivas 
do exemplo dignifi cante. Talvez a 
educação não consiga fazer tudo 
por ele, caso seja alguém assina-
lado por graves problemas que o 
acompanhem de outras existên-
cias... Prepará-lo-ás, no entanto, 
para melhor experiência e maior 
aprendizagem. Não descures de 
iluminá-lo com as claridades do 

amor à verdade, ao bem e à justi-
ça, em nome do Supremo Amor. A 
carne gera a carne, mas o espírito 
não produz o espírito. O fi lhinho 
que te chega é compromisso para 
a tua existência. Não o temas, 
nunca. Não o ofendas com a fal-
sa valorização dele, em demasia. 
Recorda-lhe a humildade, consi-
derando a procedência de todos 
nós e o lugar comum do barro or-
gânico... ... E orienta-o dignamen-
te, sem cessar”.

Fonte: Andrade, Geziel, EDUCAÇÃO ESPÍRITA DE 

NOSSOS FILHOS, ed. EME. 

Agora você pode pesquisar números anteriores 
de INFORMAÇÃO no site:

http://revistainformacao.anderung.com.br

Mensagens

“Cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidade ou curar nos-
sos males. O melhor remédio, antes de qualquer outro, é a vontade 
sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação e a imagina-
ção doentia debilita do corpo. Vida atribulada nem sempre signifi ca 
vida bem vivida. Conquanto a existência em torno possa mostrar-
se febricitante e turbilhonária, resguarde-se contra as intempéries 
emocionais no clima íntimo do próprio Ser, ajudando e servindo 
com a alegria aos menos felizes, na certeza de que o enfermeiro 
diligente conserva a integridade mental, muito embora convivendo, 
dia a dia com dezenas de enfermos em grandes desequilíbrios”.

André Luiz


