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Em “O EVANGELHO SEGUNDO O ES-
PIRITISMO”, Cap. V, item 13.

O homem pode abrandar ou aumentar a 
amargura das suas provas pela manei-
ra que encara a vida terrestre. Ele so-
fre tanto mais quanto veja mais longa a 
duração do sofrimento; ora, aquele que 
se coloca no ponto de vista da vida es-
piritual, abarca de um golpe de vista a 
vida corporal; ele a vê como um ponto 
no íntimo, compreende-lhe a brevida-
de, e se diz que esse momento penoso 
passará bem depressa; a certeza de um 
futuro próximo mais feliz o sustenta e 
o encoraja, e ao invés de se lamentar, 
agradece ao céu pelas dores que o fa-
zem avançar. Para aquele, ao contrário, 
que não vê senão a vida corporal, esta 
lhe parece interminável, e a dor pesa 
sobre ele com todo o seu peso. O resul-
tado dessa maneira de encarar a vida é 
diminuir a importância das coisas desse 
mundo, de levar o homem a moderar 
seus desejos, a contentar-se com sua 
posição sem invejar a dos outros, de 
atenuar a impressão moral dos revezes 
e das decepções que experimenta; ele 
haure nisso uma calma e uma resigna-
ção tão úteis à saude do corpo como a 
da alma, ao passo que pela inveja, ciú-
me e ambição, ele se tortura voluntaria-
mente, e aumenta assim as misérias e 
as angústias de sua curta existência”.

“Não hesites. Segue ao encontro daqueles que 
experam por algo ou por alguém que lhes ofe-
reça o auxílio de que disponhas. Não impor-
te seja o mínimo aquilo que possas dar. A tua 
xícara de leite ou a tua pétala de esperança 
estarão abençoada por Deus”.
         Emanuel
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CONVERSA BREVE

NA CONSTRUÇÃO DO MESTRE

O Evangelho não nos convida à confi ança preguiçosa nos 
poderes do Cristo, qual se estivéssemos assalariados para 
funcionar em claques de adoração vazia.
O apóstolo Paulo faz-nos sentir toda a extensão da respon-
sabilidade que nos compete à frente da Boa Nova.
Cada cristão é parte viva do corpo de princípios do Mestre, 
com serviço em particular.
Não te iludas, assim, fi xando-te exclusivamente em afi rma-
ções labiais de fé no Senhor, sem adesão do próprio esforço 
ao trabalho edifi cante que nos foi reservado.
Sentindo, pensando, falando e agindo nessa ou naquela 
ocorrência, é indispensável compreender que é preciso sen-
tir, pensar, falar e agir como se o Mestre estivesse sentindo, 
pensando, falando e agindo em nós e por nós.
Alguém provavelmente dirá que isso seria atrevida superes-
timação de nós próprios; entretanto, apesar de nossas evi-
dentes imperfeições, é forçoso começar a viver no Senhor 
para que o Senhor viva onde nos cabe viver.
Para isso, perguntemos diariamente a nós mesmos, como 
faria Jesus o que estamos fazendo, porque, sendo o Cristo 
o dirigente e mentor de nossa fé, todos nós, servos dele, so-
mos chamados, no setor da atividade individual, a defi ní-lo 
e retratá-lo com fi el expressão.

Emmanuel

“Ora, vós sois o corpo do Cristo e seus membros em particular.” - PAULO 
(I Coríntios, 12:27.)
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No livro DRAMAS DA OBSESSÃO 
(FEB), psicografado pela médium 
Yvonne Pereira, o Espírito Bezerra 
de Menezes afi rma existirem Cen-
tros Espíritas que se assemelham 
mais a clubes, citando as carac-
terísticas que os distanciam da 
condição da templos religiosos e 
escolas de aprimoramento do Es-
pírito imortal.
Ao mesmo tempo que nos alerta 
quanto às distorções que podem 
ocorrer no cotidiano dos nossos 
Centros, ressalta que cada tem-
plo espírita tem sua ambiência 
específi ca. Esta ambiência, nós 
sabemos, resulta dos pensamen-
tos emitidos, do tônus mental e 
emocional de encarnados e de-
sencarnados que atuam em suas 
dependências.
Isso nos faz pensar que cada Cen-
tro Espírita tem suas próprias ca-
racterísticas, muitas delas comuns 
e outras diferentes em relação aos 
demais. Isso se dá, entre outras 
coisas, devido aos objetivos dos 
fundadores, às prioridades esta-
belecidas pelos dirigentes, à re-
gião onde está situado e ao que 
se estuda em suas reuniões.
Num exercício imaginativo, admi-
tamos que o Centro Espírita em 
que atuamos tenha vida própria, 
exatamente como nos desenhos 
animados ou fi lmes de fi cção. Ele 
por certo externaria suas preocu-
pações, alegrias e decepções. É 
possível que  num dado instante 
ele nos dirigisse algumas pergun-
tas, procurando sensibilizar-nos, 

 levando-nos a refl etir sobre coisas 
para as quais nem sempre damos 
muita importância. Provavelmente 
perguntaria:
1. Você tem conseguido vir aqui 
com mais assiduidade?
2. Você tem criticado menos os 
que trabalham, e se apresentado 
mais para o serviço?
3. Para colaborar ou prosseguir 
colaborando, você faz questão 
de cargos?
4. O Espiritismo não exige san-
tidade de ninguém, mas pelo 
menos aqui você tem procura-
do educar seus pensamentos e 
impulsos, sem perder a espon-
taneidade e sem deixar de ser 
você mesmo?
5. Você tem procurado se aproxi-
mar mais daqueles que aqui es-
tão e que considera sejam frios, 
distantes, antipáticos, vaidosos, 
centralizadores, procurando co-
nhecê-los melhor?
6. Além de um hospital e de uma 
escola, você já percebe que sou 
também uma ofi cina de trabalho 
e que existe algo que você pode 
fazer por aqui?
7. Estou sempre com as por-
tas abertas para recebê-lo, mas 
gostaria de saber por que você 
me procura. Obrigação? Pra-
zer? Dedicação? Necessidade? 
Dependência? Desencargo de 
consciência? Amor?
8. Você tem permitido aos com-
panheiros e companheiras es-
píritas conhecê-lo melhor? Tem 
priorizado suas relações ou ape-

COMUNICAÇÃO
PERGUNTAS QUE O CENTRO ESPÍRITA NOS FAZ

Cezar Braga Said
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nas o trabalho?
9. Você imagina quanto custa 
por mês manter-me funcionan-
do?
10. Tenho dado de mim o que 
posso para oferecer-lhe um mí-
nimo de conforto, um espaço de 
trabalho, estudo, confraterniza-
ção e crescimento. Você tem 
percebido e valorizado o que 
lhe ofereço?
11. Você tem aberto espaço para 
outros se revezarem com você 
nas funções que ocupa, ou é 
mais um a alegar a ausência de 
colaboradores, sem preparar 
com alegria e desapego os que 
estão à sua volta e que por timi-
dez ainda não se candidataram 
ao trabalho?
12. Quando você vai a um outro 
Centro procura observar as coi-
sas boas para incorporá-las à 
minha rotina ou percebe apenas 
os erros, dando graças a Deus 
por eles não existirem aqui?
13. Você colabora quando pode 
ou é daqueles que abandonam 
o lar, esquecendo-se dos com-
promissos familiares assumi-
dos para se refugiar em minhas 
dependências?
14. Quando alguém se afasta de 
mim você tenta entender as ra-
zões, ou censura e lamenta sem 
procurar saber os motivos reais 
que levaram a pessoa a se au-
sentar?
15. Você já consegue perceber 

que eu não tenho que ser igual 
a nenhum outro Centro e que 
nenhum outro tem que ser igual 
a mim? Já entende que pode-
mos ser diferentes em alguns 
aspectos, embora sigamos as 
mesmas diretrizes que estão na 
Codifi cação Espírita?

Responder com sinceridade a es-
sas perguntas pode ajudar-nos a 
nos situar melhor em nossa rela-
ção com o Centro Espírita onde 
atuamos. Embora se diga que é 
fácil ser espírita dentro do Centro 
e que fora dele é que os testemu-
nhos são importantes, entende-
mos que nele existem desafi os 
que se renovam e que se forem 
gradativamente enfrentados e 
vencidos, mais facilmente lidera-
mos com aqueles que se apre-
sentam na vida social. Eis alguns 
desses desafi os:
- ser democrático sem ser per-
missivo;
- ser sincero sem ferir delibe-
radamente os sentimentos dos 
outros;
- falar para as pessoas e não 
das pessoas;
- conviver com as diferenças;
- não pensar na boa execução 
da própria tarefa, mas colabo-
rar, dentro do possível, para 
que outros companheiros en-
contrem êxito e satisfação no 
que fazem;
- aceitar cargos e encargos, a 

COMUNICAÇÃO
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fi m de não sobrecarregar os ou-
tros, sabendo o quanto é difícil 
agradar a todos;
- aprender a aceitar críticas;
- reconhecer o valor dos com-
panheiros;
- aceitar a colaboração e dire-
ção alheias sem se sentir dimi-
nuído.
Cada instituição social possui uma 
cultura que lhe é própria, que a ca-
racteriza diante das demais e nos 
permite compreender por que fun-
ciona dessa ou daquela maneira. 
O Centro Espírita, por não ser um 
templo religioso tradicional, tem 
aspectos distintos dos templos 
das demais religiões. Isto perce-
bemos não apenas na arquitetura, 
mas principalmente na aplicação 
dos princípios doutrinários no seu 
cotidiano.
Apesar disso, encontramos aque-
les que se assemelham, e muito, a 
templos de várias denominações 
religiosas, em virtude dos ata-
vismos de alguns companheiros 
que, interpretando a Codifi cação 
de forma muito pessoal, justifi cam 
tais procedimentos baseados na-
quilo que julgam tenha sido dito 
por Allan Kardec.
Ao analisar as características dos 
Centros Espíritas, o confrade Ce-
sar Perri chegou a uma classi-
fi cação de dez tipos de Centros, 
baseado nas suas observações e 
vivências. Vamos reproduzí-la a 
seguir, condensando-a e corren-

do o risco de mutilar ou simplifi car 
demais o pensamento do compa-
nheiro. Os que desejarem tê-la na 
íntegra bastará consultarem o seu 
livro.

Tipo Personalista
Sociedade centrada na pessoa do 
dirigente/médium, onde difi cilmen-
te ocorre renovação na liderança, 
havendo difi culdades na constitui-
ção de equipes.

Tipo Curador
O foco é o atendimento a pessoas 
necessitadas de “cura”. Há pou-
co ou quase nada de informação 
doutrinária.

Tipo Igreja Tradicional
O ambiente é frio, as reuniões 
são rotineiras e não há estímulo à 
criação de vínculos do frequenta-
dor com a instituição.

Tipo Salvacionista
Predomina um ambiente pseudo-
evangélico, marcado por muita 
ingenuidade. Há preocupação de 
doação para os carentes e paira 
nesse tipo de Centro uma atmos-
fera de missionarismo.

Tipo Oráculo
Há valorização exclusiva das con-
sultas e de opinião de Mentores 
espirituais, o estudo é acessório 
e o exercício da mediunidade é a 
atividade principal.
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Tipo Repartição Pública
Neste tipo de Centro há convênio 
de toda a espécie, as pessoas 
especializam-se em apresentar 
propostas, realizar relatórios e 
prestar contas: visão apenas ad-
ministrativa.

Tipo Linha Auxiliar de Gover-
nos
Desejando atender o próximo, o 
Centro se atrela aos poderes po-
líticos constituídos, fi cando como 
uma espécie de “braço ou ramifi -
cação” destes. Isso se torna ruim 
quando a Direção perde a autono-
mia, submetendo-se às diretrizes 
do poder público e não às diretri-
zes espíritas.

Tipo Assistencial
Entidade fundada com o objetivo 
de fazer assistência social, espe-
cifi camente com crianças órfãs. A 
ausência de base doutrinária difi -
culta a formação de equipes e a 
solução foi a criação de um Cen-
tro Espírita para gerir a obra.

Tipo Doutrinário
Centro que procura introduzir Cur-
so de Orientação e Educação da 
mediunidade e Curso Básico de 
Espiritismo, como etapa prelimi-
nar para a introdução de compa-
nheiros em reuniões mediúnicas. 
Nesses núcleos, há formação de 
equipes e expansão no número 

de frequentadores.

Tipo Escola/Assistência
Neste tipo há implantação de Cur-
so Básico de Espiritismo e, suces-
sivamente, de cursos sobre cada 
obra de Kardec e autores clássi-
cos do Espiritismo. Com o cresci-
mento da procura por cursos e in-
tegração dos frequentadores nos 
trabalhos assistenciais, o Centro 
amplia sua integração com a co-
munidade onde se localiza.
O fato é que o Centro Espírita re-
presenta um investimento conjunto 
de encarnados e desencarnados, 
visando divulgar o Espiritismo e 
criar ambiente onde a igualdade, 
a liberdade e a fraternidade pos-
sam ser vividas sob a inspiração 
do Evangelho de Jesus.
Pense nas perguntas que diaria-
mente o Centro Espírita que você 
frequenta lhe faz. Antecipe-se a 
elas inquirindo-se sobre o envol-
vimento que já é capaz de ter.
Observe o comportamento alheio, 
mas não copie ninguém; verifi que 
a sua disponibilidade e em que 
medida deseja se envolver. De-
cidido a fazer a sua parte faça-a 
da melhor maneira, mas não se 
esqueça de que outros desejam 
ajudá-lo e outros precisam da sua 
ajuda, experiência e estímulo,a 
fi m de produzirem cada vez mais, 
e, sobretudo, melhor.

Fonte: REFORMADOR, nº 2123

COMUNICAÇÃO
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SERVIÇO
ENCONTRO COM DIVALDO FRANCO

9- MARCANTES EXPERIÊNCIAS (7ª PARTE)

Divaldo conta-nos um caso emo-
cionante de uma jovem que encon-
trou em uma de suas viagens:
“Sentou-se ao meu lado uma jovem 
e tentou conversar comigo. Depois 
de insistir um pouco eu aquiesci.
Ela então me perguntou:
- O Senhor está indo passar o car-
naval em São Paulo?
- Sim, minha fi lha.
- E o senhor tem parentes lá?.
- Sim, eu tenho uma grande fa-
mília.
- E o Senhor vai ver o desfi le?
Eu respondi:
- O desfi le das almas? Eu o vejo 
diariamente.
Ela olhou para mim e afi rmou:
- O senhor tem o rosto tão alegre. 
Desde que eu sentei, eu vi que o 
senhor estava sorrindo. Não era 
necessário exteriorizar. Havia algo 
de especial no senhor. Então eu 
me sentei aqui. Eu queria me con-
taminar...
Eu expliquei:
- Adorei a palavra, porque todo 
mundo fala do contágio da doen-
ça, e ninguém se lembra do con-
tágio da saúde. A alegria, o bem 
e o amor também contagiam. E é 
necessário na técnica da evolu-
ção: “ligar-se às pessoas boas” 
e ser uma delas. Se te ligares ao 
mal, serás pior do que as pesso-
as que se voltam para ele.
Ela então desabafou:
- Eu sou uma moça solitária.
A jovem era muito linda.

Eu lhe falei:
- Você poderia ser minha fi lha ou 
minha neta.
Ela então confi denciou-me: - A mi-
nha alma é tão triste... Porque eu 
comecei a me corromper aos 14 
anos. Eu perdi tudo o que uma pes-
soa tem de bom, de lindo e de dig-
no, para ter essas jóias douradas, 
essas coisas que convencionamos 
ser de valor... Eu vendi a alma ao 
diabo...
Eu argumentei: - “Não! Você não 
chegou a vender. Você leiloou-
a e colocou-a no penhor. Pode 
tirá-la no momento que quiser 
pagar os juros.
E ela perguntou: - “Qual é o juro?
É ser solidária. Porque você agiu 
como uma pessoa solitária. Todo 
aquele que não é solidário é so-
litário. E solitários nós somos 
destruídos pela corrupção, pelo 
poder do desequilíbrio. Você é o 
resultado de um contexto equi-
vocado. Mas eu posso lhe dizer, 
não à guisa de conselho, mas 
como a proposta de vida nova: 
Ame!
E ela redarguiu:
- Eu amei!
- Você apenas desejou corpos, 
disse-lhe. Você negociou corpos. 
Você entrou no jogo dos corpos. 
E todo jogo da matéria quando 
termina, a pessoa tem uma pro-
funda frustação. Porque o Ser 
não é corpo. O corpo é o lugar 
por onde ele se manifesta. O Ser 
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é a vida, a alma.
Ela então olhou-me e começou a 
chorar.
Eu lembrei-me da difi culdade que 
passei nos dois primeiros dias de 
carnaval de 1954, em São Paulo, 
quando uma senhora me adotou 
como fi lho.
- “Se você quiser eu posso ado-
tá-la como fi lha espiritual”. Falei-
lhe.
- “Ensinar-lhe-ei a amar. Sem 
nunca lhe pedir nada. Porque eu 
nunca iria pedir-lhe coisa algu-
ma. Terei a alegria de vê-la feliz, 
ascendendo até o momento da 
sua plenitude”.
Aquela menina pegou as minhas 
mãos e estava com as suas álgi-
das.
Ela concordou, dizendo-me:
- “O senhor é o pai que eu gostaria 
de ter tido”.
- “E seu pai já desencarnou?”
- “Não. Ele me ensinou a vender o 
corpo. Ele e minha mãe me ensi-
naram a ser uma moça de fáceis 
encontros. E nunca me ensinaram 
a ser feliz. Apenas me ensinaram 
a ter poder, riqueza, valores ma-
teriais e prazer. Eu vou desfi lar no 
Carnaval. Trago comigo uma fanta-
sia muito cara. Sou fulana de tal...”
Eu fi quei espantado. Era uma pes-
soa muito importante do Show Bu-
siness, ali ao meu lado, chorando 
amargurada. E terminou me dizen-
do:
- “Logo mais, no grande desfi le, se 

o senhor ligar o televisor me verá. 
Mas tenha certeza que eu estarei 
ali sorrindo, dopada, numa alta 
dose de cocaína pra poder sorrir”.
Eu propus:
- Pode recomeçar sua vida ago-
ra, minha fi lha. Não desfi le. Por 
que o carro da ilusão, se você 
tem o da realidade?
- Eu já recebi o cachê...
- Então não use cocaína. Sorria 
e diga: É o meu adeus. Eu ago-
ra irei sorrir no carro da vida. Eu 
vou ser realmente feliz. Eu irei vi-
ver e amar e encontrarei alguém 
que me amará em plenitude. E 
ao invés do Carnaval da vida, fa-
rei da vida um “carne nada vale” 
da tradição, mas a tradição da 
carne respeitada para a vida que 
vale tudo. 
- Eu não lhe posso prometer, porque 
eu sou dependente. Mas uma coisa 
que lhe digo, a partir de quarta-feira, 
irei me internar numa clínica e co-
meçar vida nova.”
Então eu lhe ofereci:
- “Eu a convido para passar uma  
temporada conosco num lugar 
diferente, onde todos nos ama-
mos com a nossas imperfeições, 
e aspiramos por um mundo me-
lhor em que os jovens sejam 
felizes e não instrumentos de 
perversão das máfi as interna-
cionais.”

Fonte: Batista, Maria Anita Rosas, “O JOVEM QUE 
ESCOLHEU O AMOR”, Leal



9

CIÊNCIA
SÉRIE DOUTRINA ESPÍRITA E CIÊNCIA

2 - ESPIRITISMO E PSIQUIATRIA
Como o leitor já está se acostu-
mando, neste espaço procuramos, 
a cada edição, comentar a respei-
to da interação entre o Espiritismo 
e alguma ciência acadêmica. Visa-
mos com isso despertar o interes-
se principalmente dos exposito-
res, articulistas, coordenadores de 
grupos de estudos, radialistas, etc, 
para alguns pontos fundamentais 
que podem e devem ser abordados 
em suas atividades de divulgação. 
Vivemos num mundo globalizado, 
com maciça e, as mais das vezes, 
instantânea troca de informações 
e não é recomendável nos dirigir-
mos ao nosso público interno e 
externo munidos tão somente do 
conhecimento doutrinário. É pre-
ciso vinculá-lo à realidade e ao 
dia-a-dia. Daí, a necessidade de 
enriquecer o pensamento espírita 
inerentes a outros ramos do co-
nhecimento, ainda que de forma 
elementar.
Por exemplo, a PSIQUIATRIA. Em 
especial, vemos duas áreas no 
Espiritismo que estão intrinseca-
mente relacionados a ela: a ME-
DIUNIDADE e as OBSESSÕES. 
Não se trata aqui em saber se o 
que dizem os estudiosos da men-
te humana colidem ou aprovam o 
que afi rmamos nós. O que não po-
demos fazer é ignorar. Se abrirmos 
O LIVRO DOS MÉDIUNS, basta 
correr o olhar pelo índice para per-
cebermos quantos assuntos estão 
direta ou indiretamente ligados à 

Psiquiatria. No capítulo IV da Pri-
meira Parte, Kardec trata das hi-
póteses da loucura e das alucina-
ções para explicar os fenômenos 
mediúnicos de efeitos intelectuais. 
E depois falará do animismo, dos 
sonhos, dos diversos graus e for-
mas de desprendimento e atua-
ção da alma dos encarnados, bem 
como dos mecanismos pelos quais 
individualidades desprovidas de 
corpo material estabelecem conta-
to com os chamados sensitivos ou 
paranormais, na linguagem parap-
sicológica (...)
Durante uma sequência de mais 
de 30 artigos publicados no perí-
odico Comunica Ação Espírita, 
tratamos da análise da mediunida-
de do ponto de vista da fi siologia 
cerebral: extensão, profundida-
de e tipos de transes, as teorias 
a respeito deles etc. Foi preciso 
percorrer os caminhos dos transes 
espontâneos, provocados e pato-
lógicos. Examinamos os transes 
hipnóticos e farmacológicos. E aí 
nos debruçamos sobre cada tipo 
de mediunidade, tanto de efeitos 
intelectuais como físicos.
A compreensão do que ocorre 
na intimidade do cérebro do mé-
dium, juntamente com a contra-
parte perispiritual do binômio da-
quele e do espírito comunicante, 
é fundamental para percebemos 
as diferenças entre mediunismo e 
animismo, para aceitar como nor-
mais e interpretar corretamente as 

Wilson Czerski
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manifestações conscientes, semi-
conscientes e inconscientes. Mas 
também para estarmos munidos 
de argumentos sólidos quando da 
confrontação com acusações de 
fraude, automatismo psicológico, 
charlatanice, alucinações, esqui-
zofrenia com que tantos pseudo-
sábios, geralmente religiosos, e 
parapsicólogos tentam desacredi-
tar a fenomenologia espírita.
O que são os sonhos? Quais as 
teorias da Psicologia para explicá-
los? Os conhecimentos espíritas 
sustentam-se diante das experiên-
cias científi cas? E no sono em ge-
ral? Quais as diferenças fl agran-
tes entre histeria, da qual muitas 
vezes Chico Xavier foi acusado, 
e mediunidade? Os indutores do 
transe mediúnico: penumbra, mú-
sica suave, meditação/concentra-
ção como atuam?
Em relação às obsessões, a Psi-
quiatria nos oferece preciosas 
informações que não podem ser 
desprezadas. Para início basta 
lembrar que esta ciência também 
estuda as obsessões, porém, 
com outra conceituação. Os TOC 
- Transtornos Obsessivos Compu-
sivos ocupam o quarto lugar entre 
os distúrbios mentais com sete 
milhões de vítimas no Brasil. Pen-
samentos intrusos ou idéias recor-
rentes que, lastreados no medo, 
desencadeiam ações repetitivas. 
Os pacientes têm consciência que 
são ilógicos, mas não conseguem 

se libertar. Frequentemente acom-
panhados por depressão, fobias e 
dependências alcoólicas. Para os 
especialistas há componentes ge-
néticos e ambientais envolvidos. 
Espirituais não?
A manifestação no cérebro dá-se 
no córtex órbito-frontal e gânglios 
de base e o tratamento por meio 
de antidepressivos para aumen-
tar os níveis de serotonina. Não 
tem cura, mas os medicamentos 
(recuperação sintomatológica) 
somados à psicoterapia (recupe-
ração funcional) reduzem os sinto-
mas em 80%. Perguntaríamos: o 
atendimento fraterno, como deve 
ser conduzido nestes quadros? 
E a fl uidoterapia, quanto pode 
ajudar?Quais as pesquisas que 
têm sido feitas para mensurar os 
efeitos do passe magnético-espiri-
tual neste tipo de doença? E nas 
atividades de desobsessão, temos 
considerado a componente mate-
rial do paciente?
Isso vale também para várias ou-
tras enfermidades mentais. Nos 
transtornos de ansiedade temos, 
além das obsessões-compulsivas, 
a síndrome de pânico, as fobias, 
a ansiedade exacerbada e o es-
tresse pós-traumático (emocional) 
e nos transtornos do humor e de-
pressão, a disritmia e o transtorno 
bipolar. Até onde o Centro Espírita 
pode contribuir para resolver es-
tes problemas e, como fazer para 
atingir este objetivo? Como fazer 
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uma palestra sobre o assunto ou 
receber alguém depressivo na en-
trevista do entendimento fraterno 
sem conhecer nada da base mate-
rial da doença? Classifi car precipi-
tadamente que tudo é obsessão? 
Ou mediunidade, talvez?
E o problema envolvendo os vicia-
dos em drogas? O Espiritismo au-
xiliará com conselhos morais para 
a vítima e os familiares? Ou pode, 
até assessorado por um profi ssio-
nal da área, estender o tratamento 
pelo menos para a compreensão 
da problemática na sua dimensão 
física e psicológica?
Se a tomografi a por emissão de 
elétrons é capaz de registrar as 
áreas cerebrais ativadas durante 
uma oração ou uma expressão 
de amor, também o é pelo ódio. 
Quando uma pessoa comete um 
ato de vingança, o núcleo caudal 
do cérebro manifesta reação. A 

mesma área é a mais ativa nos 
obsessivos-compulsivos. Outras 
áreas reagem a sentimentos di-
versos e situações como no tran-
se mediúnico. O autismo tem um 
componente espiritual fortíssimo, 
pelas ligações com a Lei de Causa 
e Efeito. A esquizofrenia, não me-
nos. Em doenças degenerativas 
como Alzheimer, qual é a situação 
do espírito? As Terapias de Vidas 
Passadas no tratamento de fobias, 
depressão e outros quadros mór-
bidos mentais e físicos como deve 
ser vista pelos espíritas? Não bas-
tam respostas prontas, sem refl e-
xão e pesquisa, desatualizadas, 
calcadas em opiniões isoladas, 
desconectadas da realidade.
Como se vê, nem só de leitura e 
conhecimento espíritas pode viver 
o Espírita.

Fonte: COMUNICA AÇÂO ESPÍRITA, nº 55
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Não rara vezes, a argumentação 
que nos é apresentada em opo-
sição à fi losofi a reencarnacionis-
ta se baseia na seguinte ilação: 
Se tivéssemos realmente uma 
só vida, não estaríamos sujeitos 
a um passado que nos atrela a 
determinadas situações. A vida 
única nos daria, dentro das limita-
ções circunstanciais, liberdade de 
ação sem vínculos a um passado 
remoto. E, como os reencarna-
cionistas vêem na vida atual uma 
continuidade de vidas pretéritas, o 
Ser humano perderia a capacida-
de de traçar seu próprio caminho. 
Suas vidas anteriores lhe determi-
nariam o destino.
Ao abordamos esta questão, po-
deríamos buscar subsídios em di-
versas fontes, mas optaremos por 
um autor insuspeito aos  nossos 
respeitados questionadores: Pi-
tágoras, Matemático e Filosófo. 
Pitágoras, há 25 séculos atrás já 
nos apresentava um profundo e 
belo raciocício fi losófi co com re-
lação à questão do livre arbítrio e 
do determinismo. O enunciador do 
famoso Teorema de Pitágoras - “O 
quadrado da hipotenusa é igual à 
soma dos quadrados dos catetos, 
em um triângulo retângulo”- esta-
belece uma surpreendente relação 
entre as variáveis do Teorema e a 
concepção Reencarnacionista.
O Pitagorismo foi um movimen-
to religioso, fi losófi co e científi co. 
Sua metafísica ensinava as vidas 
sucessivas e a purifi cação da alma 

pelo conhecimento; uma doutrina 
esotérica que falava da realidade 
por trás do mundo visível, que é 
de essência matemática. As teorias 
deste movimento tiveram raízes, 
segundo se crê, no Egito e na Chi-
na.
A doutrina pitagórica considerava 
como essencial o papel do núme-
ro na natureza. Pelo seu mate-
maticismo sistemático, contribuiu 
para a formação do racionalismo 
ocidental e, pela sua mística dos 
números, ligou-se à magia e às fi -
losofi as esotéricas.
Conforme Pitágoras teria aprendi-
do dos chineses, o destino tinha 
o algarismo 5, a vontade huma-
na 4 e a Providência Divina o al-
garismo 3. Ao ser interpelado por 
um de seus alunos acerca da te-
mática “livre arbítrio e determinis-
mo na elaboração do destino”, o 
eminente e venerável matemático 
demonstra uma capacidade ímpar 
de unir seus conhecimentos na ci-
ência dos números com a fi losofi a. 
Diz ao seu interlocutor e discípulo, 
que nosso livre arbítrio ou liberda-
de de traçar o nosso destino, de 
fato existe, mas está ligado ao de-
terminismo das leis naturais. Co-
loca, como se fazendo uma ana-
logia com o Teorema do Triângulo 
Retângulo, que o destino será a 
resultante da soma (ao quadrado) 
do livre arbítrio com o determinis-
mo da natureza. Aprofundando 
ainda mais sua digressão fi losófi -
ca, diz Pitágoras ser o livre arbítrio 

A REENCARNAÇÃO TOLHE
O LIVRE ARBÍTRIO DO SER HUMANO?

Dr. Ricardo Di Bernardi
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equivalente ao lado maior (cateto 
maior) do triângulo, porque seu 
peso sobre o nosso destino é mais 
expressivo que as próprias leis 
naturais (cateto menor do triângu-
lo), pelo fato das mesmas serem 
imutáveis e perfeitas.
As “Leis da Natureza” ou o determi-
nismo da Providência Divina ape-
nas respondem aos nossos atos, 
os quais são os maiores respon-
sáveis pelas consequências em 
nossas vidas. Temos então que: 
Livre Arbítrio+Determinismo= 
Destino.
No entanto, pela visão reencarna-
cionista da Filosofi a Pitagórica, o 
famoso matemático foi muito mais 
além completando a equação de 
forma exata.
Explicou que o nosso destino é 
desdobrado ao quadrado, ou seja, 
em suas dimensões: na dimen-
são espiritual (correspondendo 
a: (4X4)+(3X3)=(5X5). Com isso, 
quis dizer ser o nosso livre arbí-
trio, o número 4 da equação, ao 
desdobrar-se ao quadrado, atuan-
te tanto na dimensão física quanto 
na dimensão espiritual. Da mesma 
forma, o determinismo das leis na-
turais, número 3 da equação, ao 
se desdobrar ao quadrado, agiria 
nos planos físico e extra físico. 
Idem ao destino (número 5).
Segundo o Pitagorismo, no mun-
do astral colheremos um destino 
decorrente do fator livre arbítrio 
integrado ao determinismo das 
leis da natureza ou Providência 

Divina. De maneira análoga, aqui 
no mundo físico o destino que 
hoje vivemos decorreu e decorre 
ainda, fundamentalmente, de nos-
sa vontade que surgiu livremente, 
porém, interagindo com as mes-
mas leis.
Continuamos, atualmente no mun-
do material, a possuir liberdade de 
ação. A cada instante, o poder de 
decisão tem sempre um peso mais 
expressivo que o determinismo da 
Providência Divina. Cabe a cada 
individualidade agir intensamente, 
utilizando o fator correspondente 
ao cateto maior do triângulo re-
tângulo para obter no seu destino 
uma hipotenusa correspondente 
ao valor esperado.
Não somos meras marionetes nas 
mãos do passado. Somos os ar-
tífi ces do nosso próprio futuro. A 
reencarnação é sempre um exer-
cício de crescimento íntimo, um 
oferecimento de novas oportuni-
dades. O aspecto determinista da 
mesma foi sempre resultante de 
um livre arbítrio prévio.
Na visão espiritista, o “Karma” não 
é absoluto ou estático. A cada mo-
mento é possível redimensionar 
as situações gerando, por atitudes 
nobres, condições mais favoráveis 
de vida pelo esforço contínuo, ou 
seja, pelo Livre Arbítrio, temos, 
não só a possibilidade, mas o de-
ver de interferir no nosso destino.
Pitágoras que o diga!!!

Fonte: Alvorada de Luz, nº 44.
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AUTENTICIDADE DAS COMUNICA-
ÇÕES

 “Eu ouvi uma comunicação espiritu-
al, mas não me convenci de que era 
verdade. Como eu posso saber se a 
comunicação que um Espírito deu 
por um médium é, de fato, a pessoa 
de minha família que ele diz que é ?” 
(Aparecida Maria Alves dos Santos)

Isso só você pode saber. O familiar 
é seu e, portanto, se é a mensagem   
dele ou não, é você que vai analisar 
e concluir, porque você o conheceu. 
Receber uma mensagem de um Es-
pírito familiar por um médium é como 
receber uma mensagem desse fami-
liar, como se ele estivesse num lugar 
distante, mandando o recado por outra 
pessoa; você saberá dizer se é dele ou 
não.  O  problema da comunicação me-
diúnica não é apenas do Espírito, mas 
principalmente do médium que dá o re-
cado. Há médiuns que infl uem demais 
na comunicação, acabam distorcendo 
o pensamento do Espírito, interferindo 
mesmo no teor da mensagem, porque 
eles próprios duvidam que o Espírito 
esteja dizendo a verdade e querem 
dá-la a seu modo. Nesse caso, a co-
municação fi ca prejudicada; e é mais 
prudente rejeitá-la do que aceitá-la. Na 
dúvida, não devemos aceitar, já dizia 
Erasto – um Espírito que orientava Kar-
dec nesse sentido. O LIVRO DOS ME-
DIUNS, de Allan Kardec, oferece orien-
tações muito seguras sobre isso. Pena 
que muitos médiuns, embora se digam 
espíritas, não se orientem pelas reco-
mendações de Kardec; acham que, 
por serem médiuns, recebem todas as 
instruções de seus guias ou mentores. 
No entanto, vemos Kardec preocupa-

do, a todo tempo,  com a autenticidade 
das comunicações. O médium, ao con-
trário do que muita gente pensa, não 
é um simples aparelho, que reproduz 
as mesmas palavras do Espírito, como 
se fosse um telefone ou um rádio, em 
que alguém fala de lá e você ouve da-
qui. Não, nada disso. Médium não é 
aparelho eletrônico; médium é gente. 
E, como gente, tem idéias e emoções 
próprias, que geralmente interferem na 
comunicação, através de seu próprio 
vocabulário, de suas próprias expres-
sões e, muitas vezes, de suas idéias e 
criações.  O médium, quase sempre, 
no dizer de Carlos Baccelli, é um se-
cretário ou parceiro do Espírito: sua 
função é falar ou escrever aquilo que 
o Espírito pretende transmitir. Contudo, 
entre o que o Espírito quer dizer e o 
que o médium realmente diz pode exis-
tir uma grande diferença, dependendo 
do médium, de seu conhecimento e, 
principalmente, de seu preparo espiri-
tual. Assim como um executivo precisa 
de um bom secretário, que saiba vei-
cular seu pensamento e suas idéias, 
o Espírito comunicante precisa de um 
bom médium para transmitir o que pen-
sa. Daí o cuidado. Mas, nada impede 
que a gente ouça e analise: no caso 
de uma comunicação familiar, o funda-
mental não são as palavras em si ou 
a forma como a comunicação se apre-
senta, mas as informações, as idéias 
e os sentimentos que denotam o ca-
ráter do Espírito que diz se comunicar. 
A Doutrina Espírita não pede que você 
acredite na comunicação, mas apenas 
que você a analise. Se você aceitá-la 
ou não, que sua conclusão seja fruto de 
seu raciocínio e de sua sinceridade em 
relação àquilo que lhe foi transmitido. O 
que a doutrina nos alerta é que é mui-

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS
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to temerário sairmos por ai consultan-
do qualquer médium e insistindo para 
obter determinada comunicação de um 
Espírito familiar. Geralmente, quando 
insistimos muito numa comunicação, 
acabamos provocando uma mistifi -
cação, uma farsa, comprometendo a 
honestidade do próprio médium que, 
muitas vezes, se sente na obrigação 
de atender ao nosso pedido para não 
nos desapontar. Acreditamos que as 
comunicações espontâneas – ou seja, 
aquelas que não são provocadas - são 
mais dignas de crédito do que aquelas 
que são procuradas pelos familiares.

BATISMO 

Eu gostaria de saber o seguinte: 
vejo que as religiões adotam o batis-
mo, como um passo importante para 
salvação. Até Jesus foi batizado. 
Mas no Espiritismo, que diz seguir 
Jesus, as pessoas não precisam se 
batizar.  Gostaria ter uma explicação 
sobre isso. (Anônimo)

O Espiritismo não adota rituais e pro-
cura fazer com que as reuniões de 
seus adeptos sejam as mais simples 
possível. Não porque ele seja con-
tra os rituais em si, mas porque acha 
que os rituais ou cerimônias religiosas 
acabam desviando as pessoas do ver-
dadeiro sentido da adoração; eles se 
tornam centro de atenção e devoção, 
como se fossem o aspecto mais impor-
tante da religião. Com isso, desviam 
as pessoas do sentido espiritual que 
elas deveriam dar à vida, quanto ao 
seu comportamento e à relação com 
o próximo.  Neste sentido, o Espiritis-
mo, sendo uma fi losofi a, não parece 

com o comum das religiões, porque, da 
religião ele tem apenas e tão somen-
te o seu aspecto moral, sem qualquer 
ritualística. Para o Espiritismo, a união 
com Deus se faz através de nossos 
pensamentos e ações. Você há de 
convir que é bem mais fácil observar 
ritos, seguir  religiosamente deveres 
litúrgicos, freqüentar regularmente um 
templo, participar de seus cerimoniais, 
do que conviver bem com as pessoas, 
praticar a caridade e ter a consciência 
tranqüila. Embora todas as religiões, 
de um modo geral, prescrevam regras 
de bom comportamento, tanto quanto 
o amor ao próximo, seus seguidores, 
em grande parte, prendem-se ao que é 
mais fácil, acreditando que os ritos bas-
tam para estarem bem com Deus. Na 
verdade, a mudança interior, a educa-
ção dos sentimentos e o esforço para 
melhorar a conduta, não dependem 
de rituais, mas de atitudes que preci-
samos tomar, a partir do conhecimento 
que adquirimos sobre a vida.  Quanto 
a Jesus ter sido batizado por seu pri-
mo João, não podemos estranhar que 
isso acontecesse. Primeiro, porque, 
na Antiguidade, para tudo havia ritual, 
até para tomar uma refeição ou iniciar 
um trabalho. Nenhum povo – fossem 
os hebreus ou outros povos quaisquer 
– dispensava as cerimônias, pois acre-
ditavam que elas tinham mais que um 
efeito apenas simbólico - tinham um 
efeito mágico sobre a vida. Isso veio 
ocorrendo desde os primórdios da Hu-
manidade, quando o homem pretendia 
controlar as forças da natureza atra-
vés dos rituais. Mas João, apelidado o 
batista (porque batizava), entendeu a 
necessidade de introduzir esse cerimo-
nial de iniciação, com o que pretendia 
contar com a fi delidade daqueles que 
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prometiam seguir seus ensinamentos, 
pois era um mestre do povo. Naquela 
época, mais do que hoje, as pessoas 
eram muito crédulas e, como disse-
mos, acreditavam nos efeitos mágicos 
dos ritos e com isso se sentiam com-
promissadas com as idéias e com os 
líderes religiosos, como era o caso de 
João. Ele deve ter trazido o batismo 
dos costumes do Oriente, especial-
mente, da Índia e da China, onde já era 
praticado há muito tempo;  mas esse 
ritual não era conhecido entre o povo 
hebreu.  Jesus, que tinha uma postu-
ra lúcida e equilibrada, jamais fez uma 
crítica sequer aos cerimoniais, nem ao 
batismo de João, nem tampouco àque-
les que se realizavam no templo de Je-
rusalém, sacrifi cando animais. Ele pre-
feriu abordar a questão principal ( ou 
seja, o comportamento das pessoas) 
e não se preocupou com o que estava 
à margem da questão, como é o caso 
das cerimônias religiosas, que já eram 
tradição. Aliás, Jesus não criticou nada 
nesse sentido. Ele preferiu não tocar 
nas crenças de seu povo, mas mostrar 
que podiam unir sua tradicional devo-
ção ao novo caminho – o  do amor ao 
próximo. A sua atitude diante de João e 
dos discípulos foi de humildade e gran-
deza espiritual, como sempre. João, 
que reconheceu a sua superioridade 
moral, sentiu-se constrangido em bati-
zá-lo, da forma como vinha fazendo em 
relação às pessoas que o procuravam. 
Mas Jesus fez questão de ser batizado 
como os demais. Não se vangloriou, 
nem se colocou numa condição su-
perior a de João ou de ninguém. Sim-
plesmente, como os outros, deixou-se 
batizar daquela forma simples e pura 
de sentimento. Entretanto, é preciso 
registrar aqui dois pontos importantes 

em relação a esse batismo.  Primeiro: 
quando João hesitou em batizar Jesus, 
este lhe disse: “Deixa-nos, por agora, 
pois nos convém cumprir a justiça”. 
Repare na expressão “por agora”, “por 
enquanto”. Aliás, o próprio João havia 
dito que ele batizava com água, mas 
aquele que o sucederia batizaria com 
fogo. Ora, água e fogo são símbolos de 
limpeza espiritual. João usou a água, 
mas Jesus usaria o fogo, ou seja, a luta 
pela transformação íntima das pesso-
as. A mudança interior signifi cava a 
vivência do amor, que é difícil e cus-
ta o sacrifício de quem quer segui-la 
– por isso, o fogo é o símbolo desse 
sacrifício pessoal. Em segundo lugar, 
precisamos observar que nem Jesus, 
nem seus discípulos batizavam como 
João, prova de que Jesus não sentiu 
nenhuma necessidade de continuar a 
prática de João, preferindo indicar o ca-
minho da abnegação, da humildade e 
do amor à verdade. O seu batismo era 
a vivência do amor.

BELEZA FÍSICA
 “ Até que ponto a necessidade de 
embelezar o corpo pode comprome-
ter a saúde espiritual? Por exemplo, 
fazer cirurgias estéticas para altera-
ção no formato do rosto, do nariz, da 
boca, etc?”(Andréa Ildemara dos San-
tos - Garça-SP)

Diante de  tudo, a melhor alternativa é a 
sempre a do bom senso, e não neces-
sariamente a do senso comum. Explica-
mos: senso comum são aquelas idéias 
que a maioria aceita com muita facilida-
de, quase sempre levada apenas pela 
emoção ou pela moda, mas que não 
é objeto de refl exão ou de raciocínio. 
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Por outro lado, o bom senso resulta 
do exame mais profundo das idéias, 
dos usos e dos costumes, para se ve-
rifi car quais aquelas que mais convêm 
a nós e ao bem da sociedade. Desse 
modo, precisamos tomar cuidado com 
a publicidade: os anunciantes querem 
vender seu serviço ou seu produto, e 
fazem tudo para que o público lhe seja 
um bom cliente. Portanto, tenha cuida-
do! A Doutrina Espírita prefere pautar 
pelo bom senso. No bom senso, não 
há extremismo, não há radicalismo; há, 
sobretudo, ponderação. Para o Espiri-
tismo o corpo é muito importante, pois 
é o instrumento de que o espírito se 
vale para sua evolução. Não devemos 
abandoná-lo, desprezá-lo ou sacrifi cá-
lo, muito menos abusar de sua saúde. 
Pelo contrário, devemos ter cuidado do 
corpo, tratá-lo sempre bem, pois é um 
patrimônio conquistado pelo próprio 
Espírito para sua experiência na Terra. 
Logo, temos para com ele certos deve-
res, inclusive de torná-lo apresentável 
e agradável, mas dentro dos limites do 
equilíbrio e do bom senso, de acordo 
com nossas reais necessidades e pos-
sibilidades. O que, geralmente, aconte-
ce, dentro dos valores que a sociedade 
materialista cultiva e estimula, é o fato 
de as pessoas investirem demasiado 
no corpo e desprezarem o espírito, ou 
seja, valorizar mais o que é mortal e es-
quecem o que é imperecível. Na maio-
ria das vezes, mulheres inconformadas 
com o próprio corpo -  porque não se 
aceitam e não se amam -   procuram 
fugir de si mesmas, imitando persona-
lidades famosas que desfi lam nas  pa-
radas sociais ou no mundo da moda e 
das artes. O problema é tão grave, hoje 
em dia, que temos muitas jovens com-
pletamente obsidiadas pela aparên-

cia física, acometidas de transtornos 
emocionais graves, como a anorexia 
e a bulimia. Por isso, é importante que 
tenhamos, antes de tudo, uma fi losofi a 
de vida, que saibamos o que somos, 
por que vivemos e para onde vamos, 
pois  que a  vida pode terminar hoje 
ou amanhã. A beleza física deve ser 
realmente tratada com carinho, mas 
não com exagero, porque ela é tam-
bém importante para a vida. Contudo, 
devemos entender que o corpo não é 
o objetivo maior da vida, mas o instru-
mento de que vamos nos servir para 
viver melhor conosco e com os nossos 
semelhantes. Precisamos nos aceitar, 
começando pelo corpo que temos, pois 
cada um tem a sua própria beleza e a 
sua própria perfeição. Nenhum de nós, 
certamente, gosta mais de uma pessoa 
simplesmente por sua beleza exterior; 
o que conquista, de verdade, os nos-
sos sentimentos por uma pessoa, é a 
sua beleza interior – aquela que só se 
revela no trato e na convivência. Essa 
beleza não pode construída senão pelo 
cultivo de virtudes espirituais. O papel 
da Doutrina Espírita, neste caso, é 
apontar estas diretrizes;  não de julgar 
quem quer que seja, compreendendo 
que cada um tem as suas próprias ne-
cessidades e problemas. Todavia, é im-
portante frisar que nossa primeira ne-
cessidade, além de nos manter vivos, 
será  sempre a de nos conhecermos a 
nós mesmos e nos esforçar pelo nos-
so  aprimoramento espiritual. Quando 
se verifi ca esse aprimoramento, mui-
tas necessidades materiais deixam de 
fazer sentido, pois a vida adquire um 
novo colorido e o mundo interior se re-
veste de paz e de alegria, como sem-
pre nos ensinaram os grandes mestres 
da Humanidade.
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“A mediunidade não deve ser fruto 
de precipitação nesse ou naque-
le setor de atividade doutrinária, 
porquanto em tal assunto toda a 
espontaneidade é indispensável, 
considerando-se que as tarefas 
mediúnicas são dirigidas pelos 
mentores do Plano Espíritual.”
Emmanuel (“O CONSOLADOR”, 
questão 384)

O jovem chega ao Centro Espírita 
e procura uma orientação para os 
seus problemas. Está angustiado 
porque foi abandonado pela noiva. 
Tornou-se deprimido, desinteressado 
de tudo, quase não dorme e quando 
consegue adormecer tem pesadelos. 
Ouve então a orientação: “Você é 
médium. Precisa desenvolver. Caso 
contrário vai piorar muito”. Confuso 
e amedrontado ante o surpreenden-
te diagnóstico, nega-se a admitir que 
“tem de desenvolver” e nunca mais 
volta ao Centro.
Certa senhora procura a instituição 
espírita e narra o seu caso. Está ner-
vosa, tem crises de choro, não quer 
sair de casa e tem a impressão de 
estar sendo perseguida. Logo lhe di-
zem: “A sra. é médium, precisa de-
senvolver sua mediunidade, pois se 
não o fi zer fi cará louca.” Ante a afi r-
mativa fi ca hesitante. Tem medo dos 
espíritos, não conhece nada de Espi-
ritismo e não se sente com coragem 
de enfrentar o desconhecido que se 
lhe afi gura temível. Resolve procurar 
outros meios e não mais retorna ao 
Centro.

Fatos reais estes. Acontecem todos 
os dias em muitas de nossas Casas 
Espíritas.
Reconhecemos a boa vontade des-
ses irmãos que transmitem tais orien-
tações, mas é preciso uma refl exão 
quanto a este hábito de se afi rmar 
a todas as pessoas portadoras de 
problemas psíquicos, emocionais ou 
espirituais que “têm de desenvolver”. 
Como se isto não bastasse, para re-
forçar o argumento, vem a ameaça: 
“se não desenvolver você vai piorar. 
Você pode enlouquecer”.
Tais orientações e afi rmativas em 
que pese o respeito que nos mere-
cem os companheiros que as trans-
mitem, são absolutamente negativas. 
São completamente destituídas de 
tato, de psicologia. E são totalmente 
antidoutrinárias.
1º) São de efeito negativo.
De modo geral as pessoas que bus-
cam o Centro nada conhecem de 
Doutrina Espírita. Chegam descon-
fi adas e têm tanto medo dos Espíri-
tos que não querem nem ao menos 
presenciar um médium incorporado. 
E, por conseguinte, não podem ima-
ginar que terão de desenvolver e re-
ceber espíritos. Portanto, em razão 
desse conselho se apavoram e em 
sua quase totalidade afastam-se do 
Centro. Fogem do que lhes parece 
mais ameaçador ainda.
É importante que pensemos nisto, 
pois a comunicação mediúnica tão 
natural para nós é, para essas pesso-
as, apavorante. Esse medo, sabemos 
bem, tem origem nas crendices, nas 

VOCÊ PRECISA DESENVOLVER
Suely Caldas Schubert
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deturpações com que “enfeitaram” o 
fenômeno mediúnico.
2º) É  uma falta de tato, de psicolo-
gia, tais afi rmativas.
Dizer a essas pessoas que poderão 
enlouquecer caso não atendam o 
conselho que lhes é dado é, inclu-
sive, descaridoso. Faz-nos lembrar 
as antigas ameças de inferno e fogo 
eterno para aqueles que não se ar-
rependessem dos seus pecados. 
Diante das situações afl itivas dessas 
criaturas que buscam um conforto e 
orientação espiritual, é imprescindí-
vel que nos lembremos de usar de 
tato e carinho para com eles. Que 
nos recordemos que se o problema 
fosse conosco, gostaríamos de re-
ceber palavras que nos orientassem 
sim, mas que fossem proporcionais 
ao nosso entendimento, sem amea-
ças veladas e sem forçar a uma to-
mada de posição - que demandaria 
tempo e amadurecimento - de um 
instante para outro. O que se nota é 
que existe uma espécie de pressão 
sobre as pessoas a fi m de fazer com 
que permaneçam no Centro. Mas o 
resultado é exatamente oposto.
Não podemos é nos esquecer de 
trasmitir a mensagem que a Doutri-
na Espírita tem para esses irmãos. 
A mensagem renovadora que abre 
perspectivas ilimitadas para todos. 
A mensagem de esperança e de fé 
no porvir. Fica-se tão preocupado em 
“receitar” o desenvolvimento mediú-
nico, que muitas vezes, deixa-se de 
apresentar a orientação da Doutrina 
para aquele confl ito pessoal que o 

companheiro angustiado vem narrar 
com tanta confi ança, na expectativa 
de receber alívio e, sobretudo, espe-
ranças.
3º) São antidoutrinárias.
Esta é a parte mais séria da questão. 
Problemas psíquicos e emocionais 
de váriada ordem, traumas, mudan-
ças e desvios de comportamento 
não podem ser tomados como me-
diunidade. Não signifi cam que seus 
portadores sejam médiuns. Podem 
estar realmente enfermos, exigindo 
um tratamento adequado. A este se 
deverá aliar então a terapia espiritual, 
conforme o caso.
Por outro lado, pode ser um problema 
de obsessão (ou um problema misto). 
Se for constatada, o obsidiado deve 
ser tratado espiritualmente. Só depois 
é que se avaliará a necessidade ou 
não de se iniciar o processo de edu-
cação e desenvolvimento mediúnico.
Mas, pode até acontecer que a pes-
soa seja médium. Contudo, mesmo 
sendo médium ostensivo, uma pes-
soa portadora dos problemas mencio-
nados não tem condições de exerci-
tar a mediunidade. Conforme elucida 
André Luiz, esses nossos irmãos são 
portadores de “afl itiva mediunidade 
de provação”. São considerados en-
fermos “requisitando carinho e tra-
tamento”. Forçar o desenvolvimento 
mediúnico pode ser muito prejudicial 
porque vai representar uma sobre-
carga, uma sobreexcitação para o 
psiquismo que se apresenta desequi-
librado.
É obvio, que sempre haverá grande 
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Agora você pode pesquisar números anteriores 
de INFORMAÇÃO no site:

http://revistainformacao.anderung.com.br

número de casos em que o problema 
é realmente a eclosão da mediuni-
dade, que em certas pessoas oca-
sionam distúrbios emocionais, certo 
mal estar, pesadelos, etc... É esta 
diferença que cumpre ser detectada. 
A nossa preocupação é exatamente 
quanto a generalização. houve épo-
ca em que se dizia mesmo por qual-
quer motivo, a célebre frase: “Você 
é médium e precisa desenvolver.” 
Felizmente, o estudo da Doutrina 
ampliou o nosso entendimento e já 
temos condições de avaliar melhor 
os casos que nos chegam todos os 
dias. Inclusive, não podemos deixar 
de mencionar as orientações que 
são dadas por guias espirituais e que 
em muito auxiliam a solução de tais 
problemas. Os resultados, os frutos 
dessas orientações de Benfeitores 
Espirituais atestam a sua autentici-
dade, a sua validade.
Nos casos comprovadamente de 
início da mediunidade também de-
vemos observar certas medidas no 
encaminhamento dos médiuns ini-
ciantes. Kardec é muito claro quando 
aconselha, referindo-se ao desenvol-
vimento da mediunidade: “Por isso 
é que indispensável se faz o estudo 
prévio da teoria para todo aquele que 
queira evitar os inconvenientes pecu-

liares à experiência.”
Todavia, para os médiuns em qual-
quer estágio, para os que chegam 
às nossas Casas com dramas do-
lorosos ou simplesmente buscando 
respostas, lembremo-nos que exis-
tem também vários outros setores de 
atividade onde todos poderão cola-
borar, com excelentes resultados. É 
na terapia do Bem. É na terapia da 
caridade. É no trabalho perseveran-
te em benefício do sofrimento alheio. 
Esta pode ser a solução de muitos 
outros sofrimentos. Este é o desen-
volvimento que se faz a partir do pró-
prio coração.
Então diremos assim ao nosso ir-
mão:
- Você deve desenvolver o seu en-
tendimento estudando a Doutrina 
Espírita;
- Você deve desenvolver o seu sen-
timento praticando a caridade;
- Você deve desenvolver o seu 
mundo interior aprendendo a tole-
rar, a amar e a perdoar;
- Você deve desenvolver as suas 
potencialidades, pois você meu ir-
mão, tem muito para dar, e con-
quistar assim, pelo seu próprio es-
forço, a paz que tanto necessita.

Fonte: SEAREIROS E ATUALIDADE, 1ª edição, 
Ed.Abc do interior.


