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(Depoimentos Espirituais)

Antonio João Beira, desencarnado aos 16 anos, vítima de acidente de trânsito.

“Assumi o compromisso de não chorar ao escrever-lhes e estou firme na
resistência necessária em que os vejo, sem que me vejam, por leis que governam
a tudo neste novo Plano que passei compulsoriamente a habitar. Não acreditem
que eu tivesse sofrido fisicamente na hora em que o caminhão achou,
involuntariamente, o meio de se aproximar das rodas de nosso veículo,
estabelecendo aquele desequilibrio de que tiveram notícias exatas. Uma pancada
na cabeça me silenciou de tal modo que, um sono ou desmaio de longa duração
se me apossou de todas as faculdades, obrigando-me a repousar numa
inconsciência difícil de descrever. Refletia na renovação do caminho que
enfrentaria em Porto Velho, mas no íntimo uma voz insonora qual a onda do rádio
desligado, me afirmava que o caminho seria a meta final para mim. Houve um
momento em que essa voz se fêz assim tão viva, que me lembrei de Jesus, que
sofreu o martírio e a morte fora de casa, sob o céu azul que se tornou tempestuoso
e escuro. Lembrei-me dele, o nosso Senhor e Mestre, recordando as orações da
mamãe Gessi, quando batalhava para que eu compreendesse a importância da
prece. Com esses pensamentos vi que o caminhão se aproximava, acreditando o
motorista, por certo, que tomaríamos diferente rumo, entretanto o choque de ambos
os veículos foi fatal. A princípio ainda escutei vozes em torno de mim, mas admito
que a hemorragia interna me dominou a cabeça e de nada mais soube, como se
um grande branco se fizesse em meu cérebro. Depois de algumas horas, acordei
ao lado da senhora que se me fizera enfermeira voluntária. “Chame-me por Vó
Gertrudes”, disse ela, e ao notar-lhe o sorriso de bondade me senti mais seguro. A
minha voz parecia de uma pessoa retardada, porque em vão tentei balbuciar frases
de indagação e reconhecimento. Só mesmo à custa de tempo, consegui que as
minhas cordas vocais fossem reavivadas ou revitalizadas, e pude falar
vagarosamente. Vim a saber que os pais queridos estavam desolados em Monte
Aprazível, e segui as preces da Vó Gertrudes pedindo a Jesus os confortassem,
levantando-lhes o ânimo. Poderão imaginar o que foi a minha provação em forma
de surpresa. Chorei muito, ao modo de um menino habituado aos mimos
domésticos, e minha querida Vó Gertrudes deixou que eu derramasse aquele
pranto de saudade e de amor enquanto quisesse. Ao término da crise emocional
que me tomou de assalto, perguntei por todos e pela nossa Cristina em particular,
obtendo respostas consoladoras da Vó Gertrudes, que me ouviu com invejável
paciência. Os dias correram sobre os dias, embora para mim andassem
lentamente. Quem é feliz não vê o tempo; entretanto para quem sofre como sofria,
o tempo se assemelha a um relógio parado. Mas vencendo todos os obstáculos fui
à nossa casa e pude ver a aflição e a tristeza que ali reinavam.”

(recebida por F.C. Xavier, do livro “GRATIDÃO E PAZ”, Ide)
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Em “O EVANGELHO SEGUNDO 
O ESPIRITISMO”, cap.xxv, item7.

“Deus conhece nossas necessida-
des, e as provê segundo o neces-
sário; mas o homem, insaciável em 
seus desejos, não sabe sempre se 
contentar com o que tem; o neces-
sário não lhe basta, lhe é preciso o 
supérfl uo; é então que a Providên-
cia o deixa entregue a si mesmo; 
frequentemente, ele é infeliz por 
sua culpa e por ter desconhecido 
a voz que o advertia na sua cons-
ciência, e Deus o deixa sofrer as 
consequências, a fi m de que isso 
lhe sirva de lição para o futuro. 
A Terra produzirá bastante para ali-
mentar todos os seus habitantes, 
quando os homens souberem admi-
nistrar os bens que ela dá, segun-
do as leis de justiça, de caridade e 
de amor ao próximo; quando a fra-
ternidade reinar entre os diversos 
povos, como entre as províncias 
de um mesmo império, o supérfl uo 
momentâneo de um suprirá à insu-
fi ciência momentânea do outro, e 
cada um terá o necessário”.

“Seja qual for a provação que te visita, acalma-
te e espera. Muitas vezes, quando a resposta 
do Céu parece tardar, ante o pedido que formu-
laste, em oração, semelhante demora signifi ca 
que o Céu, em silêncio, permanece contando 
com a tua paciência”.

Emmanuel

11
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CONVERSA BREVE

“Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos...” - Paulo. (Gálatas, 6: 10)

Muita gente só admite auxílio efi ciente, quando o dinheiro 
aparece.
Entretanto, há serviços que o ouro não consegue remunerar.
Há vencimentos justos para os encargos do professor; to-
davia, ninguém pode estabelecer pagamento aos sacrifícios 
com que êle abraça os misteres da escola.
Existem honorários para as atividades do médico; no entanto, 
pessoa alguma logrará recompensar em valores amoedados 
o devotamento a que se entrega o missinário da cura, no so-
corro aos enfermos.
Não se compra estímulo ao trabalho.
Não se vende esperança nos armazéns.
O sorriso fraternal não é matéria de negócio.
Gentileza não é artigo de mercado.
Onde a vida te situe, aí recolherás, todo dia, múltiplas ocasiões 
de fazer o Bem.
Nem sempre movimentarás bolsa farta para mitigar a penúria 
alheia, mas sempre, disporás da frase confortadora, da ora-
ção providencial, da referência generosa, do gesto amigo.
O apóstolo Paulo reconhece que, às vezes, atravessamos 
grandes ou pequenos períodos de inibições e provações, pelo 
que nos recomenda: “enquanto temos tempo, façamos o Bem a 
todos”; contudo, mesmo nas circustâncias difíceis, urge ende-
reçar aos outros o melhor ao nosso alcance, porque segundo 
as leis da vida, aquilo que o homem semeia, isso mesmo co-
lherá.

Emmanuel

NA FONTE DO BEM
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É pela arqueologia que temos co-
nhecimento das crenças dos pri-
meiros homens na face da Terra. 
Pelas amostras dos fragmentos de 
gravuras e esculturas que sobre-
viveram à ação dos séculos, fi ca 
clara entre eles uma idéia universal 
do Espírito que sobrevive à morte 
do corpo físico, e uma idéia corres-
pondente de que um dia este Es-
pírito voltaria ao cenário das suas 
atividades anteriores. Estas cren-
ças às vezes tomavam a forma de 
um regresso ao corpo pelos pro-
cessos de mumifi cação ou então 
do renascimento que se daria num 
corpo novo.
A idéia da reencarnação atravessa 
os tempos e a história dos povos.

ÁFRICA
A crença na reencarnação existe em 
quase cem tribos negras. Delas, 47 
acreditam na metempsicose, aceitan-
do a possibilidade de reencarnação em 
animais; 36 acreditam na reencarnação 
propriamente dita; e 12 em que ambas 
são possíveis. Os Zulus elaboram 
suas noções de reencarnação como 
uma aperfeiçoamento gradual do indi-
víduo até que o retorno não seja mais 
necessário.
No Oeste da África, a reencarnação é 
algo tão bom que as pessoas não que-
rem se livrar do ciclo de nascimento e 
morte. Encarnar é algo aceitável e bom 
para a alma. No Sul da Nigéria, acredi-
ta-se que a alma pode retornar em pes-
soas variadas e de sexos diferentes. 
Os Iorubas - povo do grupo sudanês 
da África Ocidental, que vive no Sudo-
este da Nigéria - como muitas outras 
tribos, deixam que os feiticeiros adivi-
nhem o que a criança foi, para depois 
lhe darem um nome adequado. Segun-

do a visão dessas tribos, a alma desce 
para o centro da Terra e lá permanece 
de dois meses a dois anos,dependendo 
da extensão da saudade que sente do 
mundo acima. Uma gravidez dolorosa 
é vista como indicação de uma morte 
dolorosa na vida anterior. No Zaire, gê-
meos e trigêmeos são honrados como 
chefes renascidos.

ÁSIA
Enfocando aqui apenas alguns povos, 
e não as religiões hindus e budistas, 
podemos observar fatos curiosos. Os 
Birmaneses creêm no retorno dos in-
divíduos. O budismo ofi cial, embora 
aceite que as pessoas assumam carac-
terísticas de uma ou mais personalida-
des prévias, nega que sejam idênticas a 
alguma personalidade anterior. Os Bali-
neses, na Indonésia, têm uma forte tra-
dição reencarnacionista; acreditam que 
as pessoas renascem repetidas vezes 
na mesma família.

EUROPA
Os Celtas acreditam que, após um nú-
mero de vidas, podem atingir um “céu 
branco”, onde se tornariam conscientes 
de Deus. Após cada morte, a alma tem 
um período de descanso. Para os anti-
gos teutões, as pessoas reencarnavam 
na mesma família, com o mesmo nome. 
Os saxões acreditam qye a pessoa tor-
na-se uma rosa ou uma pomba, por um 
tempo, e depois segue o seu rumo a lu-
gares divinos.

AMÉRICAS
Os Tlingits, que habitavam o Sudes-
te do Alasca e o Noroeste do Canadá, 
prestavam especial atenção aos estig-
mas - marcas no corpo que indicam a 
identidade do recém-nascido. A alma 
que retorna pode escolher a sua futura 

COMUNICAÇÃO
A REENCARNAÇÃO ATRAVÉS DOS TEMPOS E DOS 

POVOS Valdomiro Vieira
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mãe. Os sonhos das mulheres grávi-
das com os parentes falecidos tinham  
muita importância. Após a morte, a 
alma vai para diferentes lugares. Um 
deles é para onde vão os que mor-
reram violentamente. Há indícios de 
crença na metempsicose. Tribos indí-
genas e Esquimós acreditam na re-
encarnação. Os Esquimós ocidentais, 
por exemplo, acreditam em cinco es-
tágios ascendentais após a vida. En-
contram-se entre eles reencarnações 
sobrepostas, em que alguém renasceu 
antes da personalidade prévia ter mor-
rido. Foi no Leste da América do Norte 
que a crença da reencarnação esteve 
especialmente enraizada e difundida. 
Uma idéia comum era que as pesso-
as de coração puro podiam se lembrar 
das vidas passadas. Os Chippaways 
acreditavam que o sonho era o instru-
mento para revê-las e para enxergar 
o futuro. Muitas tribos indígenas viam 
os pioneiros brancos como gerações 
que retornavam do passado.
No México e na América Central, 
muitas tribos acreditavam na reen-
carnação. Os índios mexicanos acre-
ditavam na metempsicose. Pessoas 
importantes retornariam como belos 
pássaros canoros e animais superio-
res; os de mais baixa condição, como 
doninhas, besouros e outras espécies 
inferiores de animais. Na América do 
Sul, os Incas acreditavam que uma 
pessoa poderia retornar ao seu cor-
po, se este fosse corretamente mu-
mifi cado. A crença na reencarnação é 
encontrada entre as tribos brasileiras 
e entre os patagônicos.

AUSTRÁLIA E OCEANIA
Tudo leva a crer que as idéias sobre 
a reencarnação fossem universais 
entre os aborígines australianos, ten-

do permanecido mais tarde entre as 
tribos centrais e as do Norte. Depois 
da chegada dos europeus, foi difun-
dida entre eles a crença de que re-
tornariam como homens brancos. Em 
Okinawa, ao Norte do Pacífi co, exis-
tem crenças na reencarnação. Lá as 
pessoas acreditam que a alma deixa 
o corpo 49 dias após a morte. Depois 
de um período não maior do que 7 
gerações, a alma retorna num corpo 
cuja aparência lembra a encarnação 
prévia.

EGÍPCIOS
O Egito foi a pátria dos mais elevados 
ensinos ocultos e, segundo Heródoto, 
a pioneira na crença da imortalidade 
da alma. Ensinava, em sua pureza 
original, a doutrina dos vários “invólu-
cros” do homem, como o corpo físico, 
o corpo astral e o duplo etéreo. Os 
egípcios acreditavam que, depois da 
morte, a alma habitava durante 3 mil 
anos em todo o tipo de encarnação 
vegetal e animal, e só então retorna-
va como humana. Só voltaria ao cor-
po original se ele estivesse correta-
mente mumifi cado.
CALDEUS
Sua sociedade secreta sustentava a 
doutrina da reencarnação como uma 
das suas verdades fundamentais. 
Seus mestres, chamados “Magos”, 
acreditavam que a alma evoluída, 
após várias encarnações, encami-
nhava-se a um estado de suprema 
felicidade, no qual podia lembrar-se 
de todas as suas vidas anteriores e 
não precisava mais encarnar. Com 
esse tesouro de sabedoria, passaria 
a ajudar e guiar as raças futuras que 
surgissem na Terra. Para eles, todos 
os seres vivos eram variantes mani-
festações da Vida Una e do Ser Uno.

COMUNICAÇÃO
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COMUNICAÇÃO

CHINA
Sua doutrina esotérica referente à 
encarnação aparece na obra de Lao-
Tsé, o Tao-Teh_king. Nela, o Universo 
e a alma humana procedem da união 
e ação do princípio universal, o Tao, 
com a atividade criadora do Universo, 
o Teh. Tudo sai do Tao e volta ao Tao, 
a grande unidade.

DRUIDAS
Tidos como bárbaros, os antigos drui-
das, principalmente os que viviam na 
Gália (atualmente França e Bélgica), 
sustentavam uma admirável concep-
ção fi losófi ca e mística a respeito da 
imortalidade da alma. Seus sacerdotes 
eram famosos pelo nível de sua sabe-
doria. Os gauleses chegaram a dar, a 
cada criminoso condenado, um prazo 
de cinco anos, depois da sentença de 
morte e antes da execução, para que 
se preparasse para o estado futuro, 
através do cultivo da vida interior. As 
infl uências da conquista romana des-
truíram sua fi losofi a e religião.

GREGOS
Famosa por seus grandes fi lósofos, a 
Grécia teve também grandes ocultistas 
e místicos. Sua visão reencarnacionis-
ta originava-se dos “mistérios órfi cos”. 
Segundo a doutrina órfi ca, a pessoa 
é formada de um pequeno elemento 
tirânico dentro de si. Isso acarreta ne-
cessariamente muitas encarnações, a 
partir das quais a libertação é possível. 
A recompensa e a punição virão nas 
próximas reencarnações humanas ou 
animais. O grande instrutor ocultista da 
Grécia foi Pitágoras. Sua escola e seus 
adeptos aceitavam e ensinavam a dou-
trina da vida depois da morte, diferen-
te das mais antigas, por pregar que os 
bons animais podiam encarnar como 

humanos, e que os humanos poderiam 
encarnar como animais ou plantas.
Platão, mais do que um fi lósofo que 
marcou fundo o pensamento ociden-
tal, foi também um grande iniciado. 
Defendia que a alma reencarnada tem 
vislumbres de recordações de suas vi-
das passadas, bem como instintos e 
intuições. Dessas vidas, originam-se 
as idéias inatas.

JUDEUS
A reencarnação fazia parte dos dog-
mas judaicos, com o nome de res-
surreição. No entanto, a ressurreição 
supõe o retorno à vida no próprio 
cadáver, o que, pela ciência, é ma-
terialmente impossível. A reencarna-
ção é a volta da alma ou Espírito à 
vida corpórea, mas num outro corpo 
que nada tem a ver com o antigo. A 
Doutrina Esotérica dos judeus está 
contida principalmente na Cabala, ou 
Escritos Secretos. Segundo ela, todas 
as almas, entre longos intervalos de 
descanso e purifi cação, são sujeitas 
a repetidos renascimentos. Nestes, 
há um esquecimento total das vidas 
anteriores. A fi nalidade é purifi car-se, 
evoluir e atingir a perfeição. Escrito 
posteriormente,  outro livro secreto, 
o Zohar, baseia-se nos ensinamen-
tos da Cabala e os amplifi ca. A idéia 
de que se atinge a perfeição através 
de repetidos renascimentos é comum 
nos dois livros.

ISLAMISMO
Embora não tenham uma crença explí-
cita na reencarnação, algumas seitas 
muçulmanas acreditam nela. Em ge-
ral, de um modo fatalista, que conduz 
o homem a uma quietude e a uma in-
diferença inimigas de todo o progres-
so e que negam o livre-arbítrio, Há 
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os que pensam que a alma humana 
possa passar para um animal ou para 
outra pessoa, dependendo do seu es-
tágio. Entre essas seitas, os Sufi s, 
infl uenciados por Zoroastro, crêem na 
reencarnação. Segundo eles, a alma 
imortal entra neste mundo por um cur-
to período para ganhar experiência. 
Ela pode ter descido de esferas supe-
riores ou estar trabalhando para a sua 
ascensão, a partir da esfera inferior. O 
número de reencarnações é pequeno, 
pois consideram a progressão e o re-
trocesso da alma como um processo 
de autofortalecimento. A aceleração 
do autofortalecimento leva, depois de 
algumas encarnações, a uma virada 
decisiva.

HINDUÍSMO
A Índia pode ser considerada a gran-
de mãe da doutrina da reencarnação, 
pois lá encontrou o seu mais completo 
fl orescimento. Talvez em nenhuma ou-
tra parte do planeta se encontre uma 
convicção tão coletiva e forte na vida 
da alma. Seus livros religiosos refe-
rem-se a essa doutrina. Os VEDAS 
raramente a mencionam; os UPA-
NISHADS o fazem de forma clara. O 
MAHABHARATA e as leis de Manu 
também trouxeram o tema à baila. O 
BHAGAVAD-GITA diz, literalmente: 
“O homem real, isto é, o Espírito 
do homem, nem nasce, nem morre; 
inato, imortal, perpétuo e eterno, 
sempre existiu e existirá. O corpo 
pode morrer ou ser morto e des-
truído; porém aquele que ocupou o 
corpo permanece depois da morte 
deste”.
O conceito geral hinduísta é de que 
as almas humanas originam-se do 
Ser Supremo e, essencialmente per-
manecem idênticas a Ele. Muitas en-

carnações sucessivas provocam uma 
involução gradual, fazendo com que 
as almas se esqueçam de suas ori-
gens, confudam-se e se entorpeçam. 
Mas gradualmente, por meio de outras 
experiências ao longo de sucessivas 
encarnações, as pessoas começam a 
perceber para onde devem retornar. 
Ficar preso aos fascínios do mundo 
material é um pecado. A pessoa deve 
separar-se deles e tornar-se espiritu-
al, atingindo o mosksha e, fi nalmen-
te, encontrando o caminho de volta a 
Brahma. Uma outra visão é de que as 
almas, Jivas, começam como formas 
mais simples da vida. Elas alcançam 
o estágio humano através de estágios 
como minerais, vegetais e animais. 
Por último, tornam-se anjos, após mui-
tas encarnações. Cada Jiva tem em si 
o atman, o eterno, a essência divina. 
Samsara, o ciclo de vidas sucessivas, 
leva mais ou menos naturalmente ao 
crescimento e ao amadurecimento. 
Quando a alma alcança a autoconsci-
ência humana e atinge a liberdade de 
escolha e a responsabilidade pessoal, 
seu próprio esforço determinará seu 
carma. Visões opostas consideram a 
consciência e a escolha como ilusões, 
e sustentam que a lei do carma con-
tinua a operar da mesma maneira. O 
Ser humano precisa aprender a qual-
quer custo, por si mesmo e através de 
experiências ou escolha consciente, a 
livrar-se de suas imperfeições. Deve 
aprender que suas experiências po-
dem mantê-lo apegado às desilusões 
da vida material. As almas podem ser 
diferenciadas quanto ao grau em que 
perseguem os quatro desejos ou ob-
jetivos universais: Kama, ou sensua-
lidade (imersão nos prazeres e fuga 
do sofrimento); Artha, ou vantagem  
material; dharma, ou moral, virtudes 

COMUNICAÇÃO
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religiosas e integridade (o cumpri-
mento das leis morais e religiosas); e 
moksha, ou libertação do penúltimo 
para o último desejo é quase sempre 
entendida como fruto de estudos reli-
giosos, ascetismo e consciência con-
templativa.

BUDISMO
Tanto o hinduísmo como o Budismo 
acreditam na ação do samsara, a li-
bertação. Mas os budistas preferem 
falar de renascimento, em vez de re-
encarnação. A diferença mais impor-
tante entre as duas correntes está 
em annata: embora as características 
do falecido sejam transmitidas para 
a nova vida, a entidade pessoal tem 
um eu permanente; não exite atman. 
Como se fosse a chama de uma vela 
acendendo uma outra vela: há conti-
nuidade, não identidade. Essa dou-
trina está relacionada com a abolição 
do sistema de castas no budismo 
theravada. Há muitas idéias estreitas 
e aterrorizantes, variadas e incons-
cientes, e implicam em metempsico-
se. Segundo o Budismo tibetano, o 
renascimento ocorre imediatamente. 
Uma especialidade tibetana é a reen-
carnação dos lamas, chamada spul-
sku. Nela, a entidade é preservada, 
pois uma força contrária é empregada 
contra a desintegração da personali-
dade. Para tanto, é necessário muita 
força física e muita força de vontade. 
Pessoas cujas missões não foram 
cumpridas, algumas vezes retormam 
dessa maneira. Desde o século XV, 
as reencarnações de lamas importan-
tes vêm sendo identifi cadas através 
de determinados procedimentos adi-
vinhatórios ou oráculos. O Budismo 
mahayana ensina a vinda dos bodhi-
sattvas. Estes são os que atingiram a 

COMUNICAÇÃO

iluminação e não precisam encarnar 
mais para resgatar carma; fazem-no 
apenas por compaixão à Humanidade 
ainda em sofrimento. O Budismo intro-
duziu a reencarnação na China e se 
tornou uma das religiões populares. 
Na medida em que se espalhou pelo 
o Japão e por outros países, assumiu 
novas formas e transformou-se numa 
religião de ritualismo, dogmas e ceri-
monialismo, perdendo muito da fi loso-
fi a original.

JAINISMO
Faz também referência ao samsara e 
ao moksha, mas acredita que o carma 
depende unicamente  da consequên-
cia dos atos e não das intenções mo-
rais. Causar a morte de alguém, não 
intencionalmente, produziria o mesmo 
carma que um assassinato a sangue 
frio ou passional.
Muito conscienciosos, os Jainistas 
praticam ahimsa - o total pacifi smo -, 
o vegetarianismo estrito e o trabalho 
incessante. Para eles, após a morte, a 
alma renasce depois de 9 meses.
ESSÊNIOS
Constituíam uma seita mística que 
apareceu entre os judeus durante o 
século que precedeu o nascimento de 
Jesus. Quando este nasceu, estava no 
auge de sua infl uência. Ela contribuiu 
muito para a divulgação das verdades 
da reencarnação entre os judeus. Foi 
a mais importante seita mística do seu 
tempo.

CRISTÃOS PRIMITIVOS
Na primitiva igreja cristã havia uma 
doutrina esotérica e, parte dela, con-
sistia no ensino da preexistência da 
alma. Essa doutrina era conhecida 
como “Mistérios” ou “Ensinos Íntimos” 
e não era revelada às massas. Os es-
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critos dos primeiros padres da igreja 
cristã estão repletos de muitas alusões 
a esses mistérios. Orígenes escreveu 
muito sobre essas coisas. João Batis-
ta era geralmente reconhecido como a 
reencarnação de Elias, até pela mas-
sa popular. Os Gnósticos, que cons-
tituíam uma ordem e escola na igreja 
primitiva, ensinavam a reencarnação 
clara e abertamente, sendo por isso 
muito perseguidos pelos mais conser-
vadores. Santo Agostinho, em CON-
FISSÕES, diz textualmente: “Não vivi 
em outro corpo antes de entrar no 
ventre de minha mãe?”
Por vários séculos, a igreja primitiva 
teve em seu seio muitos adeptos sé-
rios da reencarnação. Consideraram-
na uma heresia. Os ensinamentos 
foram condenados e censurados. Até 
que, no ano de 553, um Concílio cui-
dadosamente preparado pelo impera-
dor bizantino Justiniano, considerou-a 
um anátema. Dois fatores levaram a 
Igreja a esta decisão: primeiro, foi a 
grande campanha desencadeada por 
Theodora - cortesã libidinosa, amante 
e, posteriormente, esposa de Justi-
niano -, que não se conformava com 
a idéia de ter de reencarnar diversas 
vezes para expiar seus crimes e peca-
dos; segundo, a doutrina do céu e do 
inferno imediatos dava maior poder ao 
clero, em vias de consolidação. Uma 
vez cristalizado, é muito difícil modi-
fi car-se um dogma. Assim, até hoje a 
Igreja condena a doutrina da reencar-
nação.

TEOSOFIA
Conserva pura a doutrina da reencar-
nação e sua lei fundamental: a lei do 
carma. Foi mais fácil para ela a difusão 
das idéias reencarnacionistas, devido 
ao fato de ter maior prestígio intelec-

tual e cultural e ser menos polêmica. 
Está ligada à fi losofi a indiana. Segun-
do seus adeptos, os mestres que inspi-
raram o movimento vivem no Himalaia. 
Seu conceito de reencarnação é mais 
místico do que o de Kardec. Para uma 
boa compreensão da teoria da reen-
carnação é absolutamente indispen-
sável conhecer exatamente a lei do 
carma e suas funções. Ela gerou um 
grande número de escolas, entre elas 
a ANTROPOSOFIA, de Rudolf Stei-
ner, com doutrinas próprias sobre a re-
encarnação e o carma. Steiner era um 
gnóstico e, como tal, valorizava o pen-
samento “bebido” na fonte. Procurava 
o conhecimento no contato direto com 
suas origens, e suas teorias são todas 
baseadas na inspiração e no insight.

FILOSOFIA IOGA
Conta com um grande número de es-
tudantes no mundo inteiro. Através 
de uma vasta literatura, criou um lar-
go círculo de infl uência, embora não 
tenha se cristalizado numa organiza-
ção. É de natureza eclética, derivando 
sua inspiração de uma diversidade de 
mestres, instrutores e correntes.
Essa fi losofi a ensina que a alma se re-
encarnará na Terra tantas vezes quan-
to for preciso, para se tornar capaz de 
passar a planos superiores de exis-
tência. Muitas pessoas estão agora 
entrando numa fase em que termina a 
reencarnação inconsciente, e poderão 
encarnar-se no futuro, conscientemen-
te, sem perder a memória da vida pas-
sada. Nessa doutrina, a lei de causa 
e efeito e a lei de atração - em que o 
igual é atraído por um igual - têm um 
grande efeito.

Fonte: Vieira, Valdomiro: “EXISTÊNCIAS”, Editora e 
Distribuidora Avelar.
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ENCONTRO COM DIVALDO FRANCO
9- MARCANTES EXPERIÊNCIAS (8ª PARTE)

Divaldo encerrava brilhante palestra 
em uma cidade sul-americana, quando 
acercou-se dele uma jovem elegante-
mente trajada, banhada em lágrimas 
de emoção.
Ela lhe falou:
- Necessito conversar com o senhor. 
Minha história é longa...
Divaldo pediu-lhe, então, que aguar-
dasse um pouco.
Depois de haver atendido a todos, cha-
mou-a para conversarem.
A moça explicou:
- Só para o senhor  ter uma idéia, eu 
hoje ia me matar. Ali naquela lancho-
nete, eu me sentei e pedi um refrige-
rante para dissolver este vidro de tóxi-
co. Na hora em que ia dissolvê-lo, uma 
daquelas senhoras que ali estão, fala-
va de sua conferência. Dizia que era 
uma palestra sobre a reencarnação. 
Interessada, perguntei a uma delas: - 
O que é reencarnação, senhora? - Re-
encarnação é a volta do Espírito para 
se purifi car dos erros praticados, pro-
gredindo sem cessar, explicou-me ela. 
“Muito curiosa, resolvi assistir a confe-
rência, para ver do que se tratava. O 
senhor falou e eu descobri que a morte 
não existe, que eu não vou morrer. Só 
iria complicar o meu futuro. Através da 
sua palavra vibrante, da sua fé, fui ba-
nhada de nova esperança. Agora não 
sei o que fazer da minha vida... Estou 
registrada como bailarina profi ssional 
para obter os benefícios sociais, mas 
na realidade sou uma vendedora de 
sexo”.
Divaldo, então, passou a esclarecer 
àquela menina sofrida:
- Minha fi lha, o mais importante é 
que você amou. Tudo o que eu lhe 
disser será secundário, porque se 
você não se amar, ninguém poderá 

ajudá-la.
Ele olhou para ela e viu ao seu lado um 
Espírito triste e percebeu que era um 
adversário espiritual que a atormenta-
va, utilizando-se do sexo para levá-la a 
degraus cada vez mais baixos.
Como a moça não tinha um lar para 
que pudessem conversar calmamente, 
combinaram com a permissão do anfi -
trião que se encontrariam em sua resi-
dência.
Esse senhor era juiz de direito e mos-
trou ser verdadeiramente espírita, rece-
bendo a jovem em sua residência, mes-
mo sabendo de sua condição infeliz.
Ela, então, contou sua triste história.

“Meu padastro seduziu-me no próprio 
lar, quando eu contava quatorze anos 
de idade. Fêz-me ameaças caso eu 
revelasse a ocorrência à minha mãe. 
Assim passou a chantagear-me, trans-
formando a minha vida num tormento. 
Um dia, já com dezesseis anos, não 
aguentando mais essa situação, contei 
tudo à minha mãe. Ela transtornada e 
cega de paixão, expulsou-me de casa, 
sob o olhar do cruel padastro. Apesar 
de minha mãe ser dona de uma fortu-
na imensa, fui expulsa de casa, sem 
direito a nada. Eu era apenas uma es-
tudante. Não tinha para onde ir, nem 
a quem recorrer. A conselho de algu-
mas colegas, tornei-me acompanhante 
de executivos, isto é, meretriz de luxo. 
Para poder acostumar-me a essa vida 
degradante, comecei a tomar doses de 
alucinógenos. Nessa época, fui convi-
dada para trabalhar em um grande ho-
tel de meretrizes de luxo. Certa noite, 
sentou-se em minha mesa um homem 
bem educado, mas de aparência triste. 
Contou-me que era profundamente in-
feliz no casamento. A sua esposa apre-

SERVIÇO
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sentava frigidez, tornando impossível a 
vida conjugal. Esclareceu-me, porém, 
que adorava a esposa e não queria 
magoá-la. No entanto, descobri que o 
amava sinceramente... Dessa manei-
ra, não desejava roubá-lo da esposa, 
nem destruir o seu lar. Tomei uma deci-
são desesperada... Resolvi viajar para 
outro País. Meses depois, vencida pela 
saudade, voltei àquele lupanar. Soube 
que na minha ausência, ele ia ao bor-
del, sentava-se em silêncio em nossa 
mesa e saía. Noite após noite era a 
mesma coisa. Depois nunca mais vol-
tou. Muito interessada em esclarecer os 
fatos, dirigi-me à sua casa. Fui recebi-
da pela sua esposa, uma mulher gentil 
e bem educada. Expliquei-lhe que seu 
marido fora-me um benfeitor. Ela, en-
tão, contou-me que ele falecera há um 
mês atrás. Havia morrido de saudades, 
de tristeza. Negava-se a viver. Senti-
me culpada pela sua morte. Começou 
então minha decadência. Entreguei-me 
às drogas, passei a viver em bordéis 
miseráveis. Ontem eu fui presa. Saí da 
cadeia hoje e decidi que deveria morrer. 
Aí o senhor apareceu em minha vida... 
Não sei o que fazer...”
Divaldo a envolveu em vibrações de 
muita paz... Era quase uma menina, 
tinha apenas dezenove anos, e uma 
história tão longa e triste...
Interessado em socorrer a jovem, inter-
cedeu por ela junto ao casal de amigos 
que o hospedava.
Como Divaldo precisava pegar o avião 
às sete horas rumo a outra  cidade, o 
juiz convidou-a para fi car em seu lar, 
até a sua volta.
Ele viajou em paz, advertindo a moça 
que tivesse coragem para prosseguir 
no Bem.
A jovem renascia. Tratou-se, desintoxi-

cou-se das drogas e do sexo.
Começou a frequentar com o ca-
sal amigo, o Centro Espírita... que 
eles dirigiam. Passou a ler o livro 
“O EVANGELHO SEGUNDO O ESPI-
RITISMO.”
Esse casal, que não tinha fi lhos, resol-
veu adotá-la.
Quando Divaldo voltou à cidade, ela 
estava feliz e renovada. Havia se liber-
tado também do complexo de culpa.
Mantinha contato frequente com o mé-
dium amigo, através da correspondên-
cia e de telefonemas, a fi m de haurir 
forças e orientações.
Algum tempo depois, a moça informou-
lhe que um dos frequentadores da 
Casa Espírita havia lhe proposto casa-
mento. Ela, porém, estava com muito 
receio de lhe contar o seu passado.
Divaldo aconselhou-a dizer-lhe toda a 
verdade, sem omitir nada.
Passados alguns dias, ela contava-
lhe que usara toda a franqueza com o 
namorado, e ele havia lhe oferecido o 
seu amor, a fi m de construírem juntos 
o futuro.
Tornou-se mãe de um menino.
Retornava ao seu carinho o antigo 
apaixonado, na condição de fi lho que-
rido.
Iria dessa forma, sob as bênçãos da 
reencarnação, sublimar o amor.
Hoje, a ex-bailarina continua feliz, em 
harmonia com a família e com a vida. 
Revelou também excelentes dons me-
diúnicos.
Ela teve coragem de sair daquele mun-
do de corrupção e assumir uma nova 
vida.
Deus com Sua bondade e sabedoria 
infi nita, nos ampara e socorre sempre.

Fonte: Batista, Maria Anita Rosas, “O JOVEM QUE ES-
COLHEU O AMOR”, Leal
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O Mundo Espiritual é pródigo em sur-
presas. O homem encarnado está lon-
ge de sequer imaginar os complexos 
mecanismos disponíveis no “lado de 
lá” para as tarefas conduzidas pelos 
espíritos desencarnados. As falanges 
do Bem dispõem de recursos ilimita-
dos para os trabalhos de assistência: 
fl uidos, telas, aparelhos sofi sticados, 
modernos computadores, meios nem 
entrevistos por nós, “do lado de cá”. 
Entretanto, também os desencarnados 
devotados ao Mal, instalados em orga-
nizações de caráter destrutivo, dispõem 
dos seus recursos eletrônicos.... É ver-
dade que sobrepujados em efi ciência 
e fi neza por aqueles acionados pelos 
grupos do Bem. Contudo,  muitas ve-
zes conseguem atrapalhar bastante os 
encarnados e desencarnados que com 
eles sintonizem, ou que ainda abrigam 
“brechas negativas” no seu psiquismo, 
resultado das desarmonias de um “on-
tem” mal elaborado, ainda sem a ben-
ção da “vontade de retifi cação”... Por 
isso a tecnologia a serviço do mal ainda 
consegue atuar, enquanto a criatura se 
coloque em posição vulnerável à mira 
de vontades desarmônicas...
A primeira vez que tomamos contato 
com  revelações sobre “aparelhos” uti-
lizados no Plano Espiritual para prejuí-
zo de encarnados ou desencarnados 
foi na extensa obra mediúnica de Chi-
co Xavier, especialmente na chamada 
“série André Luiz”. Posteriormente, 
ao travarmos contato pessoal com o Dr. 
José Lacerda de Azevedo, eminente e 
dedicado médico espírita de Porto Ale-
gre, soubemos dos trabalhos realizados 
por este notável facultativo e pesquisa-
dor, nas célebres reuniões da “Casa do 
Jardim” do Hospital Espírita de Porto 
Alegre, proporcionando melhora e cura 

de muitos casos de desequilibrio men-
tal e físico mediante a “neutralização” 
ou mesmo a “retirada” de “aparelhos 
parasitas” colocados por obsessores 
em suas vítimas encarnadas. Por ve-
zes, ainda, no relato do Dr. Lacerda, os 
próprios obsessores apresentavam-se 
como “autômatos”, robotizados que se 
encontravam pela instalação em seu 
perispírito de tais “instrumentos”, propi-
ciando um certo “controle remoto” aos 
“magos” que os teleguiavam segundo 
suas mais inconfessáveis intenções. 
Tais contatos ocorreram nos idos de 
1974, 1975...
Recentemente, nas tarefas que execu-
tamos no Grupo dos Oito, atendemos a 
alguns espíritos vítimas de tais “dispo-
sitivos parasitas”, seu comportamento 
traduzindo-se por manifestações que 
não seriam difíceis de ser catalogadas 
por qualquer psiquiatra encarnado den-
tro de clássicos quadros da nosologia 
psiquiátrica... Ah, se os psiquiatras sou-
bessem...
Mas deixemos que o tempo se encarre-
gue de amadurecer as mentes e prepa-
rar as descobertas do amanhã. Vamos 
ao relato de dois desses casos, visando 
dar ao  leitor uma idéia da realidade dos 
acontecimentos em situações de difícil 
compreensão do ponto-de-vista mate-
rial.
Na primeira manifestação, o mentor do 
grupo solicita-me que inicie o diálogo, 
pois a entidade estaria “tímida”, “aca-
nhada”...
- Seja bem-vindo, meu amigo! Como 
se sente?
- Em total insegurança!
- Por quê?
- Porque tenho frio...
- Você quer uma coberta?
- Quero. Ah, assim está melhor... Fica 

INVISÍVEIS APARELHOS PARASITAS
Gilberto Perez Cardoso
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mais quente...
- Você está doente?
- Não, o frio é de medo, de pavor...
- Medo de quê, prezado?
- De entrar aqui, agora.
- Por quê? Não se sente bem aqui? 
Pode falar! Somos amigos. (choro so-
luços)
- Você está se sentindo mal? (choro, 
apertando o antebraço direito com a 
mão esquerda).
- O que há no seu braço, amigo?
(Choro, contorce-se, como se estivesse 
tendo convulsões).
- Ah, eu perco o controle de mim nesse 
ambiente! Por que esses ataques? Por 
que a sensação? Não sei o que é...
- Ah, esse seu braço direito...
- Deixe meu braço, deixe meu braço! 
(aos gritos).
- Tire a mão do braço, meu amigo!
- Deixe meu braço! Deixe meu braço!
- Está bem! Por que você não quer 
deixar o braço?
- Por que me obrigam a vir até aqui?
- Obrigaram a você?
- Sim!
- Mas quem o obrigou?
- Eu não consigo conversar! (Choro e 
convulsões).
- É porque você não está calmo...
- Ah, eu sei, eu já lembrei, eu lembrei, 
eu lembrei...
- Então diga!
- Eu não consigo, não me deixam falar! 
(Choro).
- Você está constrangido, não é?
- É, é isso! É isso!
- Então não se acanhe! Olhe, você 
pode falar à vontade que eu vou aju-
dá-lo!
- É... É... Você sabe o que é que tem 
aqui? (Aponta para o antebraço direi-
to).

- Diga! Pode dizer! Nós o estamos 
ajudando! Deixe o seu braço!
- Quando eu falar... Você tem que ime-
diatamente me ajudar... Imediatamen-
te!
- Eu o ajudarei.
- Mas imediatamente!
- Lógico, pode falar sem susto.
- É que já viram!
- Já viram que você está aqui e não 
gostaram de vê-lo aqui, não é.
- É isso! É isso mesmo! Você tem que 
desligar isso tudo que está em cima de 
mim, aqui, agora, nesse instante! (Cho-
ro forte, contorsões, convulsões).
- Pois já estou desligando por peças 
os “aparelhos” que instalaram em 
você, meu amigo. (Nesse ponto, le-
vanto-me e dou-lhe passes). 
- Desliguei o braço, cortei o fi o na 
cabeça, os fi os no pescoço... Estou 
tirando o aparelho aqui de trás do 
pescoço... Eles não poderão incomo-
dá-la mais. Eles estão lá e você, aqui, 
livre, conosco! Agora vai se sentir 
bem! Vou lhe dar outra coberta. Veja, 
vou depositar os aparelhos no chão! 
Quando você estiver mais calmo, va-
mos conversar.
- Ah, ah... ah... ah... Eu pensei que iriam 
descobrir!
- Mas eles não podem lhe fazer mal 
aqui, meu amigo!
- Está bem, eu sei. Eu vou contar tudo 
a você!
- Pois, então, conte-nos. Tenha cal-
ma! Você está bem e nós o estamos 
ouvindo...
- Há algum tempo, não sei quanto, re-
crutavam várias pessoas... em diversos 
locais do Rio de Janeiro. Eu perambu-
lava há muito pelo Cais do Porto, pe-
los prostíbulos! Mas também há algum 
tempo tentava desesperadamente en-
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contrar um rumo a tomar, algo que não 
fossem mais os sombrios becos, os lu-
gares mundanos e a sarjeta, quando vi 
um grupo, no fi nal da rua, aliciando vá-
rias pessoas, um grande movimento... 
Eu já conhecia aqueles, outrora busca-
vam moribundos... Eu já os havia visto 
trabalhando... Pensei comigo: talvez 
possa arriscar... Veja bem, meu caro 
amigo, pois assim posso agora chamá-
lo, pois eu sabia que existia movimento 
contrário àquele que eu via! Palavras, 
às vezes eu as escutava em maiores 
sofrimentos e, ás vezes, acreditava 
nelas e não naqueles trajando roupas 
sinistras, mas que magnetizavam, atra-
íam... Eu soube por outra pessoa... 
(Veja bem, não posso mais sair daqui 
depois de tudo o que falo!)... Eu sou-
be das pretensões do seu Grupo. Seria 
um trabalho simples para mim e, após, 
poderia ir para locais com menos so-
frimento... Nos reuníamos em grupos, 
com objetivos traçados pelos “maio-
rais”, partindo com destino já defi nido. 
Tínhamos de ir a certas casas, onde 
simplesmente deveríamos perturbar 
alguém, causar tumulto, coisas desse 
nível, da “melhor” maneira possível. O 
meu conhecido dizia isso. Bom, pensei 
eu: há uma possibilidade, ao ser intro-
duzido em tais núcleos, de pedir auxílio 
e esconderijo, ao invés de pertubá-los. 
Foi esse o meu propósito ao aceitar a 
tarefa junto a vocês... Só que coloca-
ram no meu braço um adorno de me-
tal do punho ao cotovelo... Na altura 
do pescoço, vários fi os entravam... 
Pensei: estou manietado, e agora? Há 
pouco o mentor e o médium me viram 
acanhado, entrando aqui. No meu co-
ração, a vontade de pedir auxílio, mas 
com muito cuidado, escondendo-me 
dos que me mandavam a este local. Se, 

no minuto fi nal, percebessem, eu seria 
retirado e não sei mais o que me acon-
teceria. Finalmente, tomei coragem e 
pensei em como estabeleceria contato. 
Rezei, pensei em Cristo e esperei por 
algo... E aconteceu! Veja bem, eu não 
posso voltar! Peço que me aceitem em 
qualquer lugar, qualquer trabalho! Var-
rerei, esfregarei o chão, eu não posso 
voltar ás ruas agora!
- Certamente! Você fi cará conosco!
- Espero que aqui estejam realmente 
pessoas que ouvi dizer pensarem no 
Cristo!
- E pensam, meu amigo!
- Eu não posso voltar! Não precisam me 
remunerar! (choro).
- Você fi cará com os amigos que 
supervisionam nossos trabalhos. 
Irá para lugar adequado, descansar. 
Pode fi car tranquilo. Vê esses ami-
gos ao seu lado?
- Quem são eles?
- Amigos!
- Serão mesmo?
- É claro! Você irá repousar sob a 
proteção deles, está bem?
- Está! Mas a vontade de fi car com vo-
cês é grande!
- Eu sei, mas para onde você vai, é 
como se estivesse conosco. Você 
está com pessoas de confi ança. Vá 
em paz, companheiro!
Finda a incorporação, o mentor do Gru-
po se manifesta e nos diz que virá outro 
espírito, de origem semelhante. Informa 
que este se apresentará totalmente de-
mentado.
O espírito se manifesta, praguejando, 
debatendo-se e contorcendo-se. Início 
o diálogo:
- Seja bem-vindo!
- Que bem-vindo, rapaz? (Gargalha-
das)

CIÊNCIA
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CIÊNCIA

- Estamos contentes em tê-lo conosco!
- Pois vai fi car mais contente ainda 
quando eu pegar o seu pescoço e o su-
focar... E pegar aquela faca e degolar 
você até a última gota de sangue sobre 
esta mesa... (furioso).
O Newton Boechat, nesse momento, 
transmite-me uma informação do Pai 
Manequinho(*) de que o espírito está 
preso, envolto numa rede magnética...
- Isto se você não esbarrar nessa 
rede eletrifi cada que o envolve, meu 
amigo!
 - Aqui, agora, onde todos perjuram, eu 
mato a todos!
- Cuidado com a rede!
- Eu jogo a adaga em todos vocês!
- Você não joga nada, meu amigo, Je-
sus não permite...
- Satanás está em meu coração. Agora 
vocês vão pagar por tudo o que estão 
fazendo em nome desse nome maldito!
- Nós não vamos pagar nada, estima-
do...
- Ah, vão sim! Vão sim!
- Você não pode nem se mexer!
- Agora eu mato um!...
- Você deve é tomar muito cuidado 
com essa rede eletrifi cada que o en-
volve!
- Ah, é? A rede está aqui? E aquela mo-
cinha ali? (Aponta para Ana Carolinha, 
nossa irmã, tentando tirar a concentra-
ção do Grupo!). Ela está apavorada co-
migo! Eu pego e mato ela e...
- Não, meu amigo. Você não mata e 
nem ela está aparovada, porque ela e 
você sabem muito bem que você está 
preso na rede, sem poder se mexer!
- Ah, eu vou dar um pulinho lá e pegá-
la!
- Não vai não, meu amigo! Você está 
preso! E nós vamos apertar a rede 
mais um pouco, pois você está muito 

violento...
- Aperta que eu mato você! Aperta! 
Aperta!
- Estou apertando... Seus movimen-
tos vão diminuindo, cada vez mais...  
(Levanto-me e por trás do médium 
sentado, aplico-lhe passes, ao lado de 
induções hipnóticas). Procure se acal-
mar, senão vai fi car cada vez mais pre-
so... Ponha suas mãos para dentro... 
mais... mais.. Cuidado para não tocar 
na rede, pois ela dá choque! (Ele es-
braveja, blasfema, pragueja, ameaça).
O Newton Boechat transmite novo re-
cado do Pai Manequinho, informando-
me para solicitar ao Espírito que solte 
a adaga que traz na mão. Dirijo-me a 
ele:
- Largue a adaga, meu amigo! Ela 
está esquentando e pode queimar a 
sua mão! Largue-a!
- Esse Profeta miserável! Eu quero ma-
tar o Profeta! Miserável!
- Abra sua mão! Abra a mão! A adaga 
esá esquentando. (O Espírito abre a 
mão e larga a adaga).
- É sacerdotezinho? É?
- Já perdeu a adaga.
- Perdi a adaga, não é?
- Agora você está sem a adaga, pre-
so na rede eletrifi cada, sem poder se 
mexer. É bom você fi car calmo, va-
mos conversar...
- Ah, é? Você acha que é assim? Ficar 
aqui assim? Apertadinho?
- Claro, é o melhor para você. Fique 
calmo e comportado...
- Eu tenho força, muita força! Vocês vão 
ver só!
- Você não tem não, amigo. Você per-
deu a sua força. Agora você vai fi car 
calmo para que eu possa remover 
esses “aparelhinhos” que coloca-
ram em você. (Levanto-me e passo a 
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lhe dar passes, por trás. Dirijo as mãos 
para a região da nuca do médium, rea-
lizando movimentos como a retirar algo 
dali). Vou tirar este da cabeça, pronto! 
Vou cortar esse fi o! Deixei o “apare-
lho” no chão! Vou cortar esse fi o no 
pescoço, os da coluna, do cérebro, 
vamos desligando todos... pronto! 
Nas pernas, braços, mãos, você fi ca-
rá livre! Agora, vou passar-lhe esta 
pasta... Ela é isolante, anestésica... 
Assim, fi cará calmo, tranquilo...
(De repente, a Entidade parece cair 
num torpor e, subitamente, desperta! 
Suponho que cortamos seu contato 
com alguma “base” de onde era contro-
lada).
O Espírito pergunta:
- O que é isso aqui?
- Você está entre amigos.
- Me solta! Eu estou preso! O que é 
isso? Eu estou preso!
- Foi preciso contê-lo! Você se deba-
tia muito. Agora parece estar bem!
- Que pasta branca é essa? O que é 
isso aqui?
- Um remédio que lhe aplicamos. 
Está melhor agora?
- Onde é que eu estou?
-Está com amigos. Tinha passado 
mal, reclamava muito, estava nervo-
so...
- Isso aqui é manicômio?
- Não apenas uma casa. Você passou 
mal, reclamava muito, estava agita-
do, nós o trouxemos para cá...
- Estou maluco...
- Não, não está. Está bem!
- Não estou maluco? O “cara” me falou 
que eu estava maluco!
- Não, talvez alguém que não enten-
da nada disso. Certamente que não 
foi um médico quem lhe deu o con-
selho!

- Foi a cabeça que está aqui do meu 
lado, falando sozinha! Ih, eu estou mes-
mo louco!
(Tratava-se de uma forma-pensamento, 
enviada pelos “magos” que aprisiona-
vam e robotizavam a Entidade e a fa-
ziam acreditar-se insana).
- Não está, não! Sou médico e vou 
ajudá-lo.
- Eu vejo só a cabeça! Onde está o cor-
po?
- Você está muito confuso porque se 
encontra cansado. Olhe só agora! 
(Levanto-me e lhe dou um passe, pro-
curando diluir a forma-pensamento pela 
ação magnética). Está vendo, agora?
- É... a cabeça desapareceu! Quero ir 
descansar!
- Nós vamos providenciar.
-Quem é que vai me levar?
- Eu vou pedir a uns amigos...
- Eu não posso andar!
- Quer ir de maca?
- É, pode ser...
- Eu vou pedir a maca...
- Ela já está aqui...
- Então deite nela!
- Não pode me soltar? (O Newton Bo-
echat diz que ele continua envolto na 
rede).
- Vou tirar a rede. ( Aplico-lhe um pas-
se, solicitando a retirada da rede, o que 
acontece). Agora pode ir em paz!
Vimos, assim, duas tecnologias: a do 
Mal e a do Bem, como de Sombra e de 
Luz é feito o nosso mundo, enquanto 
assim quisermos...
(*) Pai Manequinho é um preto-velho, simpática e amiga 

entidade sempre presente junto a nós nestes trabalhos 

e que tem sido vista por vários médiuns objetivando 

proteção nas mais diversas atividades.

Fonte: Cardoso Gilberto Perez e Newton Boechat, 
“ALÉM DA FRONTEIRA DAS CINZAS”, edição dos 
autores.

CIÊNCIA
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PANORAMA

Será possível alguém “encomen-
dar” aos espíritos uma carga de 
males para prejudicar  a terceiros, a 
quem odeie, que sejam seus desa-
fetos, de quem se queira vingar?
Para responder esta pegunta con-
vém lembrar primeiramente que:
- nós somos espíritos tanto quan-
to os que já não habitam mais 
este Plano; a diferença é que eles 
não estão ligados a um corpo fí-
sico;
- tanto eles como nós podemos 
agir no campo fl uídico (espiritu-
al) e no campo físico (material), 
sobre os seres e sobre o meio 
ambiente;
- a ação se dá pelo pensamento e 
pela vontade, podendo os efeitos 
serem bons ou maus, conforme o 
impulso que lhes dá origem;
- aqui como no Plano Espiritual, 
a lei que rege o relacionamento 
dos seres é a mesma; a atração 
dos semelhantes, a afi nidade, a 
identidade de objetivos e interes-
ses.
Feitos estes lembretes, podemos 
afi rmar, em resposta à indagação 
que dá título a esta página: sim, é 
possível alguém encarnado aliar-se 
a um ou mais espíritos para produ-
zir o mal contra uma terceira pes-
soa.
O que produzirá o mal, não será a 
forma material utilizada, os objetos 
usados para o “despacho” mas os 
pensamentos e sentimentos emi-
tidos antes, durante e depois da 
sua preparação. O que age não é 
matéria inerte e, sim, o espírito en-

carnado ou o desencarnado ou am-
bos. É o espírito que impregna de 
fl uídos (maus, neste caso) os obje-
tos e endereça pensamentos des-
truidores sobre a pessoa visada.
A pessoa visada será atingida pelo 
“mal feito”?
A mensagem chegará até o desti-
natário. Este, contudo, não é fatal-
mente obrigado a aceitá-la. Embora 
sinta o impacto perturbador, poderá 
neutralizá-la se alimentar bons sen-
timentos e pensamentos, concreti-
zados numa vida digna, cristã; é a 
defesa natural ensejada a todas as 
criaturas. Poderá, ainda, merecer a 
proteção, a ajuda dos bons espíri-
tos para a superação dos efeitos de 
carga maléfi ca que lhe tenha sido 
endereçada.
Se, porém, a pessoa não cultiva em 
si mesma as forças do Bem, não 
saberá como reagir, não terá for-
ças para repelir as sugestões per-
turbadoras, passando a sofrer-lhes 
intensamente os efeitos.
Até quando? Até que os efeitos 
atinjam seu limite natural e come-
cem a diminuir ou venham a ces-
sar. Até que decida a uma reno-
vação para o Bem, movimentando 
suas próprias forças espirituais 
para reequilibrar-se. Até que venha 
a receber um auxílio exterior, pela 
interveção de amigos, encarnados 
ou não.
Por que Deus permite que isso 
aconteça?
Nada no Universo se processa ao 
acaso. Há leis que regem a vida e a 
evolução dos seres. A fundamental 

EXISTE O MAL FEITO?
Therezinha Oliveira
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é a ação e reação, dentro da qual 
está a própria Lei do Amor que, se 
acionada, nos dará resultados mui-
to compensadores.
Se, pois, no mundo em que vive-
mos ainda estamos expostos a que 
seres encarnados e desencarnados 
se unam para nos procurarem atin-
gir prejudicialmente é porque ain-
da merecemos a ação deles sobre 
nós.
Quando aprendermos a manter um 
estado de alma equilibrado sempre, 
sem mais possibilidades de ceder 
aos impactos perturbadores, aqui 
ou no Além, estaremos vitoriosos e 
em paz.
E não nos prendamos na obser-
vação dos aspectos sofredores do 
intercâmbio mediúnico, porque, em 
verdade, da mesma forma que os 
maus, os bons espíritos também 
podem se unir a nós, e nós a eles, 
para a realização, se quisermos, de 
muito Bem feito sobre a Terra.
E aos que fi zeram o mal nada 

acontece?
Quem faz o mal lesa primeiramente 
a si mesmo, porque todo o que pen-
sa e deseja movimenta em primeiro 
lugar o seu próprio Ser (mente, pe-
rispírito, fl uidos). Não conseguimos 
atingir a outros sem, antes, haver-
mos prejudicado a nós mesmos.
Além disso, haverá, ainda, a volta, 
o retorno das ações trazendo para 
quem agiu o resultado, a colheita 
das reações obtidas.
Disse Jesus: “É preciso que o es-
cândalo venha, mas ai daquele 
por quem ele vier”.Sem dúvida, 
neste mundo de expiações e de 
provas que é a Terra, ainda por mui-
to tempo haverá necessidade de 
pagarmos sofrendo e aprendermos 
chorando as leis da vida. Aí,porém, 
daquele que se faça instrumento 
dessa dor e desse pranto, porque 
os acarretará para si mesmo.
Fonte: ESTAMOS UNIDOS, 1ª edição, Ed. Abc do 
interior

PANORAMA
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JUVENTUDE

A BIBLIA E O ALCORÃO  
 
Qual a opinião da Doutrina 
Espírita sobre a Bíblia e o Al-
corão? (Cristiano Ricardo Al-
ves – Vera Cruz - SP)

Tanto a Bíblia quanto o Alco-
rão são obras respeitáveis que 
serviram de base para a forma-
ção do pensamento e dos sen-
timentos religiosos de judeus, 
cristãos e mulçumanos. A Dou-
trina Espírita se interessa por 
tudo aquilo que é bom para a 
Humanidade e não poderia ser 
indiferente à contribuição enor-
me que essas duas obras nos 
têm dado. No entanto, é pre-
ciso considerar que os livros, 
por mais importantes e respei-
táveis que sejam, dão margem 
a uma série de interpretações, 
criando linhas diferentes de en-
tendimento, das quais surgem 
diversos segmentos religiosos. 
Isso aconteceu em relação à 
Bíblia e também aconteceu 
em relação ao Alcorão. A men-
sagem de obras clássicas do 
pensamento religioso da Hu-
manidade, como a Bíblia e o 
Alcorão, é muito ampla e muito 
vasta. Não se prestam a uma 
única visão, mas dá margem 
ao desenvolvimento do pensa-
mento ao longo das experiên-
cias evolutivas do homem. O 

Espiritismo, que surgiu apenas 
há cerca de 150 anos atrás, 
não veio combater ou desmen-
tir qualquer religião, mas ofere-
cer luzes para o esclarecimen-
to de muitos pontos que nelas 
fi caram obscuros, pois foram 
interpretados apenas pela fé 
(interpretação teológica). Isso 
porque, no passado, não havia 
conhecimento científi co e as 
descobertas dos últimos sécu-
los oportunizaram uma visão 
mais realista da vida, fazendo 
entender o que antes não se 
entendia. A leitura espírita des-
sas obras é, ao mesmo tem-
po, fi losófi ca e científi ca (sem 
excluir o sentido espiritual da 
vida, é claro!...), analisando ra-
cionalmente a contribuição da 
Bíblia e do Alcorão, que deve-
rão permanecer como manan-
ciais de conhecimentos pre-
ciosos para o progresso das 
religiões. Com relação à Bíblia, 
especialmente, a Doutrina Es-
pírita encontrou no Novo Tes-
tamento a base moral e fi lo-
sófi ca para a Humanidade do 
futuro, base essa que foi dada 
por Jesus de Nazaré, um judeu 
humilde que viveu há cerca de 
2 mil anos atrás, e cuja missão 
inovadora veio iluminar os nos-
sos caminhos com a proposta 
da vivência da fraternidade en-
tre os homens e as nações.

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS
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No programa FANTÁSTICO, leva-
do ao ar pela TV Globo, no dia 8 de 
julho de 1979, foi dado ao conhe-
cimento do público, uma dolorosa 
estatística, qual seja, o índice ele-
vado de crianças que são espanca-
das diariamente pelos próprios pais, 
aqui no Brasil.
Esse é um dos aspectos da violên-
cia que domina a Humanidade na 
atualidade. Ao analisarmos o la-
mentável fato veiculado por aquela 
empresa de televisão, não podemos 
esquecer que os lares, segundo es-
clarecimentos oportunos de Mento-
res Espirituais, não são formados ao 
acaso e, sim, obedecendo a prévia 
programação realizada no espaço 
por Espíritos de escol, com vistas 
ao progresso de cada um dos seus 
integrantes. No lar se reúnem, qua-
se sempre, desafetos do passado, a 
fi m de se reconciliarem de vez, em 
cumprimento às sábias e justas leis 
divinas. O lar não é arena de lutas 
destruidoras, porém cadinho de ex-
periências nobilitantes.
Os fi lhos em muitos casos são cre-
dores dos pais, voltaram à paisa-
gem terrestre, no sentido de vence-
rem imperfeições, saldarem dívidas, 
conquistarem evolução através do 
conhecimento da verdade e da prá-
tica do amor, conforme preconiza 
Jesus, o Mestre incomparável.
Ocorre entretanto que as crianças 
que não recebem o amor e a disci-
plina, dosados, no seio da família, 
nos primeiros anos de vida, pela 
omissão dos genitores, acabam 
reincidindo nos mesmos erros con-
denáveis de outras encarnações. 

Como sabem, inconscientemente, 
que seus pais são seus inimigos do 
pretérito, de modo algum acatam 
suas ordens,  muitas vezes, absur-
das, visto estarem divorciadas da lei 
de amor.
Convém lembrar ainda que toda e 
qualquer orientação deve ser exem-
plifi cada, o que geralmente não 
acontece. Os fi lhos observam aten-
tamente que seus pais falam uma 
coisa e fazem outra bem diferente, 
motivo porque não têm força moral 
para coibir os abusos da sua prole.
Esses atritos bastante comuns em 
famílias que desconhecem os prin-
cípios evangélicos, foram classifi -
cados por estudiosos do assunto, 
como “choques de gerações”. Até 
certo ponto isso é verdadeiro, pois 
não há sintonia entre pais e fi lhos. 
Falam idiomas diferentes.
Somente a reencarnação tem con-
dição de fazer luz nessa questão. A 
aversão mútua sentida dentro dos 
lares retrata com fi delidade acon-
tecimentos dolorosos vividos em 
outras existências, que voltam à 
tona, através de reminiscências não 
controladas por ausência de educa-
ção cristã que recomenda perdão e 
amor recíprocos.
É tarefa das mais meritórias educar 
os fi lhos, o que deve ser feito desde 
tenra idade, quando eles são mais 
acessíveis às orientações paternas. 
Emmanuel afi rma que a fase mais 
propícia à educação das crianças, 
vai de 0 a 7 anos de idade, apro-
ximadamente, quando os espíritos 
não estão ainda perfeitamente inte-
grados ao corpo físico.

DOLOROSA ESTATÍSTICA
Armando Fernandes de Oliveira
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Agora você pode pesquisar números anteriores 
de INFORMAÇÃO no site:

http://revistainformacao.anderung.com.br

A partir daquela faixa etária, o espí-
rito tem mais consciência de si mes-
mo e passa a ter vontades próprias 
mais defi nidas, emitindo pontos de 
vistas fundamentados também em 
experiências vividas no passado, 
fi cando por muito mais difícil a edu-
cação por parte dos genitores, que 
desconhecem a essência das ne-
cessidades espirituais dos seus re-
bentos.
Cabe aos pais a tarefa instransfe-
rível de examinar detidamente as 
atitudes dos fi lhos, procurando nor-
teá-los, coibindo abusos, hábitos 
condenáveis, corrigindo o caráter 
de seus descendentes. Emmanuel 
sentenciou com sabedoria: “Torna-
se necessário educar a criança, 
hoje, para não termos que casti-
gar o adulto, amanhã”.
O “choque de gerações” é exata-
mente a distância existente entre 
pais e fi lhos, consequência natural 
da omissão paterna aos problemas 
que deveriam ser solucionados, na 
oportunidade. Agora que os fi lhos já 
estão crescidos, torna-se difícil um 
entendimento comum de ambas as 
partes.
Em tais circunstâncias, os pais per-
dem a paciência que, aliás, jamais 
tiveram, apelam para a violência a 
fi m de se imporem, reprimindo maus 
hábitos, porém agora já é tarde de-

mais. O amor e o respeito, indispen-
sáveis em lares bem estruturados, 
inexistem.
O espancamento dos fi lhos decor-
re ainda dessas duas origens prin-
cipais: a obsessão e a embriguez. 
Quantos lares são destruídos por 
essas matrizes de sofrimento.
Os inimigos desencarnados procu-
rando fazer justiça, impõem condi-
ções dolorosas aos seus verdugos 
do pretérito. O álcool, aviltando as 
criaturas, aproxima-se pelas atitu-
des infelizes aos animais irracio-
nais. Assim, o homem, perdendo o 
discernimento das coisas, passa a 
agredir convardamente os integran-
tes do seu lar, como déspota, ven-
cido por forças incontroladas, das 
quais se fêz cativo pela ignorância 
das leis divinas.
Não podemos olvidar que os fi lhos 
são espíritos vinculados ao nos-
so passado, confi ados por Deus à 
nossa tutela, merecedores da nos-
sa melhor dedicação e carinho. Nos 
seus tenros corações devemos de-
positar as sementes promissoras do 
Evangelho de Jesus e da Doutrina 
Espírita, que deverão a seu tempo 
germinar, fl orescer e frutifi car, pro-
porcionando-lhes uma vida plena de 
realizações sublimes.
Fonte: ESTAMOS UNIDOS, 1ª edição, ed. Abc do In-
terior
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As lições de Chico Xavier

“Com certeza, a Terra ainda vai demorar muito a apresentar as melhoras
que esperamos... O progresso espiritual das massas depende do
progresso espiritual dos individuos, que, sem dúvida, acontece com
certa lentidão. Todavia, não podemos negar que, de Jesus Cristo para
cá, em termos espirituais, as coisas deram um salto muito grande. Dois
mil anos não é tanto tempo assim... Aos poucos, a noção de fraternidade
vai ganhando terreno...”

“Ainda mesmo quando o pai não tenha vocação suficiente para
conversar em torno dos temas do Nosso Senhor Jesus Cristo, aos quais
ele um dia fatalmente se aperfeiçoará, porque são os temas da Verdade
esse pai deve reunir-se com a família, pelo menos semanalmente e
conversar com amor, perguntar aos filhos o que sentem e o que pensam
da escola, se estão defrontados por algum problema e que problema
vem a ser esse, suprimir-lhes a irritação ou o desgosto quando
aparecem, sindicar dos filhos a razão de um nota menos alta no caderno
de lições e indagar por que não se desincumbiram das tarefas escolares
com a eficiência precisa. Geralmente, atribuímos às mães a obrigação
total de amparar moralmente os filhos, mas urge notar que a
cooperação do pai é indispensável, principalmente em matéria  de
educação, porque a escola não prescinde da paz no lar.”

“Treinar paciência. Às vezes, nos esfaltamos para conquistar um
diploma, na história, no jornalismo, na administração, mas a única
escola que temos para nos ensinar bondade natural, caridade dentro de
casa, amor à família é a fé, porque, se não pusermos no nosso coração
o ensino religioso, seja qual for, estaremos numa agressividade
exagerada.”

“Precisamos estar preparados, compreendendo que a nossa dor não é
maior do que a dos outros. Se não temos paciência com uma caneta
quebrada, com o café, com o prato á mesa que não vem  de acordo com
nossa predileção, como vamos ter paciência com as grandes coisas - se
não temos com as pequeninas?!... O choro que vive na preguiça
esquece o trabalho; não é mais choro: é perturbação...”

( de “O EVANGELHO DE CHICO XAVIER”, de Carlos A. Baccelli, Didier)
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Chico e Emmanuel ( O aprendiz e o Mestre))

Na sua profissão de serventuário público, o Chico, certa vez, foi
visitar um companheiro, que residia a alguns quilômetros além de
Pedro Leopoldo. O companheiro, intempestivamente, o recebe
com duas pedras na mão. Xinga-o a valer. E, quando o Chico
tentava responder, delicadamente, Emmanuel intervém, dizendo-
lhe: - Não diga nada, exemplifique a própria fé, suportando-
lhe a injustiça e os desabafos. Ele sofre do fígado, e há dias
que vem sentindo cólicas hepáticas. Não revide a insultos e
exacerbações. Ele precisa exteriorizar os venenos que lhe
estão na alma e no corpo e, você, de limar-se, apurar-se e
burilar-se, silenciando...
E com um sorriso doce, o bondoso Mentor rematou o assunto com
esta pergunta: Ademais, que seria da pedra sem o martelo?...

(de LINDOS CASOS DE CHICO XAVIER, de Ramiro Gama, Lake)

“É apenas uma frase que o nosso Emmanuel, presente, nos
recomenda à atenção. Quando Jesus disse: - “Vinde a mim
todos vós que estais fatigados, eu vos aliviarei...” É uma
promessa que não envolve nenhum sentimento de prodígio
ou de suposto milagre. “Vinde a mim” - Ele não cogitou da
procedência dos viajores; se eram bons, se eram maus
querendo ficar bons, se eram meio bons... A marcha não ia
parar... “Vinde a mim” - nada de colocar um ponto final em
sua marcha própria... Não prometeu também retirar a carga
de ninguém, não prometeu nada, apenas alívio para
continuarmos a marcha. Aliviar para quê? Para continuar o
serviço, para continuar a tarefa...”

“Apenas uma lembrança do nosso Benfeitor Emmanuel. Ele
me pede para recordar um item sobre a lição da paciência que
nunca me havia ocorrido antes: paciência que nasce do
verdadeiro amor pregado por Jesus, a paciência com a
felicidade dos outros! Felicidade de um adversário de nossas
idéias; às vezes, criamos dificuldades em torno da pessoa
que se sente feliz num modo diferente do nosso.”

( de “O EVANGELHO DE CHICO XAVIER”, de Carlos A. Baccelli, Didier)
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