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(Depoimentos Espirituais)

Lidaí Benini, desencarnado aos 38 anos, em conseqüência de
problemas cardiacos.

“ Estejamos fortes na fé. Nunca esperei vir para cá de maneira quase
fulminativa. Digo isto, embora o processo das coronárias estivesse presente,
quase como um laço desatado que não desistisse de tomar a posição de nó
cego. Mas resistia. Afastava a idéia da morte, como se recusa um veneno.
Não que tivesse medo. Você e tantos outros familiares queridos me
seguravam. Veio, porém, o instante infalível, inarredável. Creia que fiz força.
Procurei avidamente o remédio salvador, preocupei-me, no entanto, as
energias esmoreceram. Dormi, compulsoriamente, como se houvesse
desacordado com certa martelada por dentro do peito. Não tenho outra
imagem para figurar as minhas recordações, que reconheço confusas. O
sono foi pesado, com pesadelos, de vez que desejava retornar ao corpo, sem
conseguir. No íntimo, tinha receio de saber a realidade, até que, em dado
momento, me vi fora do leito ou do refúgio que me parecia um recanto de paz
em que descansava. Amendrontado, dei-me pressa em sair. Era noite.
Recordei que atravessávamos a véspera de sábado, com muito desejo de
fazer um programinha com as crianças. Chamei por você e pelos nossos e
como ninguém me respondesse, procurei a rua porque o peito doía muito.
Dirigi-me à Santa Casa, queria auxílio, e não encontrando o alívio
necessário, voltei à via pública; no entanto, quando me encaminhei para
outros postos socorristas, ao ladear o antigo lugar da Casa de Saúde do Dr.
Barbieri, encontrei a irmã Elvira e outra Benfeitora, que depois vim a saber
que é a irmã Carolina, que me recebeu por avó, lembrando minha mãe. Era
natural que eu estremecesse. Mas a Doutrina da Imortalidade estava comigo
e compreendi tudo. Mesmo assim, a dor de perder-lhes a companhia me fez
cambalear. Outros amigos nos abordaram e fui recolhido. Tenho encontrado
o tratamento que só poderia obter em nossa própria casa. Tranquilize-se e
me ajude com a sua paz. Com você calma e resignada, trabalhando por
ajustar e reajustar nossas coisas, tudo vai retomando o eixo normal da vida.
Você não fique triste, se não puder ficar com os nossos meninos - os do
Romeu. Temos os nossos queridos Murilo e Leandro e, além disso, você não
pode esquecer que o lar maior das crianças da irmã Elvira é também nossa
casa. Não alimente discórdia com o pessoal. Todos os nossos estão
pensando com equilíbrio e desejo ver você em paz com todos, de modo que
as crianças não sofram. Afinal, nós estamos na posição de servidores  e
Jesus sabe melhor do que nós, o que deve acontecer para benefício geral.
Desculpe-me, querida, se não tenho mais forças para continuar. Ainda estou
enfraquecido e fatigado. Lembrar detalhes dos meses de junho e julho que
passaram, me faz abatido. Desejava apenas dizer a você, para que tenha
coragem”... 

(recebida por Francisco Cândido Xavier, do livro “VIAJORES DA LUZ”, Geem)
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Em “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, Escala Es-
pírita.

“A classifi cação dos Espíritos baseia-se so-
bre o grau do seu adiantamento, sobre as 
qualidades que adquiriram e sobre as imper-
feições das quais devem ainda se despojar. 
Esta classifi cação, de respeito, nada tem 
de absoluta; cada categoria não apresenta 
um caráter nítido senão no seu conjunto. 
Todavia, de um grau a outro a transição é 
imperceptível e sobre seus limites a peque-
na diferença se apaga como nos reinos da 
Natureza, como nas cores do arco-íris, ou 
ainda como nos diferentes períodos da vida 
do homem. Pode-se, pois, formar maior ou 
menor número de classes, segundo o ponto 
de vista sobre o qual se considera a ques-
tão. Ocorre o mesmo que em todos os sis-
temas de classifi cações científi cas: esses 
sistemas podem ser mais ou menos com-
pletos, mais ou menos racionais, mais ou 
menos cômodos para a inteligência, mas, 
quaisquer que sejam, não mudam em nada 
as bases da Ciência. Os Espíritos interro-
gados sobre essa questão podem, pois, ter 
divergido sobre o número de categorias, 
sem que isso tenha consequências. Alguns 
se armaram, dessa contradição aparente, 
sem refl etirem que os Espíritos não ligam 
nenhuma importância ao que é puramente 
convencional. Para eles, o pensamento é 
tudo. Deixam para nós a forma, a escolha 
dos termos, as classifi cações, numa pa-
lavra, os sistemas. Acrescentamos ainda 
esta consideração que não se deve jamais 
perder de vista: é que entre os Espíritos, do 
mesmo modo que entre os homens, há os 
muito ignorantes, não sendo demais colo-
car-se em guarda contra a tendência a crer 
que todos devem tudo saber porque são 
Espíritos”.

“O trabalho esquecido é uma força 
que se voltará contra nós”.

Emmanuel
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CONVERSA BREVE

“ Salva-te a ti mesmo e desce da cruz.” (Marcos, 15:30)

Se te encontras realmente empenhado na execução do Bem, ouvirás, 
decerto, as provocações do mal em todos os instantes de testemunho.
- “Se, em verdade, vives à procura do Cristo, porque choras sob o fardo 
das provações?”
-  “De que te serve a fé para o caminho de tanta dor?”
- “Se és médium com tarefa na caridade, onde estão os Espíritos prote-
tores que te não aliviam as amarguras?”
- “Se guardas confi ança em Jesus, mostra-te livre dos obstáculos...”
- “Se louvas o Espiritismo como Doutrina de luz, porque te demoras na 
sombra das afl ições?”
Registrarás interrogações como essas a cada passo.
É necessário te reveles à altura do conhecimento superior com que a 
Bondade Divina te favorece, demonstrando que os princípios sublimes 
de tua fé não se movimentam na direção do conforto imediatista da car-
ne, mas sim no rumo do burilamento espiritual, pelos tempos afora.
Ensinarás com o teu exemplo que o Evangelho não é ofi cina de vanta-
gens na experiência material, mas sim templo de trabalho redentor para 
que venhamos a consertar nós mesmos, diante da Vida Eterna.
Farás de mediunidade instrumento para a lavoura do Bem, ainda mesmo 
te custe imensuráveis sacrifícios, ajudando aos outros sem cogitar de 
auxílio a ti mesmo, como quem sabe que a Lei do Amor é o sustentácu-
lo do Universo, providenciando socorro natural a quem se consagra ao 
socorro dos semelhantes.
Converterás o Espiritismo, na tua senda, em fôrça educativa da alma, 
sem exigir que o mundo se te afeiçoe às conveniências.
Buscarás a luz onde a luz se encontre.
Desculparás toda ofensa.
Elegerás na fraternidade a tua bandeira.
Conjugarás o verbo servir onde estiveres.
Começarás o trabalho de redenção em ti mesmo.
Orarás por quem te fi ra ou calunie.
Amarás os próprios adversários.
Ajudarás sem exigência.
Contudo, para o exercício de semelhante apostolado, não passarás so-
bre a Terra sem o assédio da incompreensão e do escárnio, porque o 
próprio Cristo foi por eles visado, através daqueles que, em lhe rodean-
do o madeiro de sacrífi cio, lhe gritavam, zombeteiros e irônicos:
- “Salva-te a ti mesmo e desce da cruz”.

Emmanuel

OUVIRÁS DECERTO
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Sendo a mediunidade “Luz que 
brilha na carne” para esclareci-
mento e elevação da Humanida-
de, a sua prática, incontestavel-
mente, redunda em vantagens 
e benefícios os mais variados 
para o próprio médium, para to-
dos aqueles que lhe procuram o 
concurso fraterno, para os assis-
tentes de sessões, e para a pro-
pagação da Doutrina.
Se assim não fora, não teríamos 
tido, desde os tempos mais re-
motos, as manifestações mediú-
nicas, através das quais os espí-
ritos ensinaram e orientaram os 
homens - como ainda hoje o fa-
zem - no sentido de sua elevação 
moral, nem teria o Meigo Nazare-
no nos prometido a sua presença, 
quando duas ou mais pessoas se 
reunissem em seu nome.
Examinemos, primeiramente, os 
benefícios da mediunidade em 
relação aos encarnados e seus 
efeitos salutares em relação ao 
próprio médium.

VANTAGENS GERAIS

Merece destaque especial, no 
rol de realizações positivas da 
mediunidade, o fato de, atra-
vés das comunicações dos es-
píritos, evidenciar, patentear e 
provar a imortalidade da alma, 
deitando por terra a concepção 
materialista do nada, após a mor-

te. Só este argumento já confere à 
mediunidade um caráter de facul-
dade necessária e indispensável 
à evolução humana, pois leva o ho-
mem a conhecimentos mais perfei-
tos das realidades espirituais. Mas 
a mediunidade não prova apenas 
a sobrevivência da alma; de-
monstra, ainda que o espírito, no 
espaço, não deixa de percorrer 
a senda evolutiva, aprendendo 
e trabalhando; destrói-se, assim, 
a errônea crença de que existem 
regiões de sofrimento perene (o 
inferno), onde as almas sofrem 
eternamente um suplício inútil que 
não as leva ao amor de Deus. E 
ainda mais, a exemplo da evolu-
ção dos Espíritos, nós, os encar-
nados, encontramos estímulo na 
luta pela perfeição e a certeza de 
que, trilhando o caminho do Bem, 
estaremos preparando para nós 
mesmos uma situação melhor na 
vida verdadeira.
É, também, através da mediuni-
dade que os espíritos superiores 
vêm ao nosso encontro, como 
verdadeiros mensageiros do Pai, 
trazendo-nos a confi rmação dos 
ensinos do Consolador, amplian-
do a nossa visão da Espiritualida-
de, confortando-nos com as ex-
pressões do seu carinho fraterno, 
assegurando-nos a assistência 
necessária nas provações que 
nos assaltam, e apontando-nos 
sempre o caminho luminoso do 

COMUNICAÇÃO
VANTAGENS E PERCALÇOS DA MEDIUNIDADE

Therezinha Oliveira
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Bem.
Permitindo-nos o contato com os 
seres queridos que nos antece-
deram no Além, é a mediunidade 
fonte de consolações inefáveis 
ao coração ferido; facultando-nos 
o convívio de entidades amigas, 
mais espiritualizadas; é manan-
cial de prazeres morais e espiri-
tuais, permitindo-nos a assistên-
cia aos enfermos, aos dementes, 
aos sofredores, bem como o au-
xílio aos espíritos necessitados. 
A mediunidade é campo aberto 
para que contribuamos para sa-
near o meio fl uídico em que vi-
vemos.
Encerremos esta parte lembran-
do o papel importantíssimo dos 
fenômenos psíquicos que forne-
ceram o material necessário para 
que Allan Kardec, também orien-
tado por comunicações espíritas 
- erguesse o monumento sublime 
e indestrutível da Doutrina Espí-
rita.

VANTAGENS PARA O MÉDIUM

 A mediunidade, sendo uma força 
que faz parte integrante do nosso 
Ser, exige uma utilização efetiva 
e ponderada.
Considerando-se, por outro lado, 
que são bem poucos os médiuns 
possuidores da mediunidade na-
tural, produto da elevação espi-
ritual, e que, na maioria, a me-

diunidade que possuímos é a 
de prova, podemos concluir do 
importantíssimo valor da me-
diunidade como instrumento de 
resgaste das culpas do pretérito, 
como oportunidade de progres-
so, alavanca poderosa que, em-
pregada a serviço do Bem, nos 
arranca da inércia, impulsionan-
do-nos ao aperfeiçoamento pró-
prio.
O serviço mediúnico é sementei-
ra de esclarecimentos e, prestan-
do-nos ao papel de transmisso-
res da Luz, não podemos deixar 
de conservar em nós os vestígios 
dessa iluminação Divina.
Vantagens sobretudo para o 
médium consciente, que não só 
transmite, como também apro-
veita as lições. A mediunidade, 
dadas as suas características, 
impede que as criaturas que a 
possuem se entreguem ao mun-
do no que ele tem de pior.

MEDIUNIDADE X ESPIRITISMO

Quando abordamos a importan-
tíssima e complexa questão da 
Mediunidade, seus percalços e 
vantagens, é imprescindível que 
façamos a perfeita distinção en-
tre Mediunidade e Espiritismo, 
pois que, com muita frequên-
cia, se pretende, erroneamen-
te, identifi car uma com o  outro. 
Entretanto, esta confusão pode 

COMUNICAÇÃO
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COMUNICAÇÃO

ser facilmente desfeita, bastan-
do para isso lembrarmos que 
os fenômenos mediúnicos sem-
pre tiveram seu lugar no seio da 
Humanidaded, desde os povos 
antigos até os dias de hoje, ma-
nifestando-se nas mais diversas 
criaturas, independentemente 
de sua religião, raça ou cultu-
ra. A Mediunidade, pois, é uma 
faculdade que lhe permite não 
só sentir a infl uência dos Espíri-
tos, mas também lhes veicular o 
pensamento e as idéias. Sendo 
faculdade da criatura humana, 
a Mediunidade não está adstrita 
a esta ou aquela religião, a esta 
ou aquela raça, a esta ou aquela 
cultura, mas funciona como elo 
fraterno, unindo a Terra e o Es-
paço, auxiliando a Humanidade 
no seu esforço evolutivo.
O Espiritismo, doutrina nascida 
com a Codifi cação de Kardec, 
constitui-se de normas e direti-
vas superiores, irmanando-se à 
Mediunidade pela fi nalidade co-
mum (a elevação do Ser huma-
no) mas permanecendo no seu 
caráter de Terceira Revelação de 
Deus a seus fi lhos, de Consola-
dor Prometido que vem, no pe-
ríodo de maior caos e confusão, 
restabelecer o Cristianismo em 
toda a sua pureza e em todo o 
seu esplendor.
A Mediunidade só por si, isolada-
mente, sói estacionar em meras 

demonstrações curiosas e extra-
ordinárias. É à luz do Espiritismo 
que ela adquire sua verdadeira 
expressão e realce, rendendo, 
no dizer bíblico, “cento por um”.
O Ser humano, segundo sua evo-
lução espiritual, encara a Mediu-
nidade por um aspecto particular 
e a emprega de modo a satisfa-
zer suas próprias aspirações e 
idéias, tornando-a um instrumen-
to de auxílio e esclarecimento ou 
de egoísmo e trevas.
Quando nos utilizamos da me-
diunidade para a exploração dos 
Espíritos, visando a satisfação 
de interesses  materiais e infe-
riores, contrariamos os preceitos 
divinos do Amor e nos fazemos 
devedores para com o Pai: é a 
Mediunidade sem Jesus.
Outras vezes nos arvoramos em 
detentores do caminho certo e, 
por egoísmo e orgulho, vedamos 
aos demais os conhecimentos e 
benefícios hauridos na prática 
mediúnica a pretexto da neces-
sidade da conservação de uma 
cultura de elite: tal é o caso dos 
templos de iniciação do Oriente.
Podemos, ainda, ver na Mediu-
nidade um meio excelente de 
investigações científi cas. E, na 
verdade, é de suma importância 
a pesquisa e o estudo dos fenô-
menos mediúnicos, visando sua 
catalogação e organização, a fi m 
de que a Ciência venha, assim, 
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patentear a dignidade da religião 
espírita.
Mas os objetivos verdadeiros 
e primordiais da Mediunidade 
com Jesus são aqueles por Ele 
exemplifi cadas no decorrer de 
toda a sua vida. Devemos con-
siderar a Mediunidade como 
instrumento de esclarecimento 
e amparo aos encarnados e de-
sencarnados que sofrem os es-
pinhos da dor ou que vivem na 
angústia das trevas, como meio 
de entrarmos em contato com 
entidades superiores que nos 
orientem e incentivem à renova-
ção dos sentimentos, à luta pela 
elevação espiritual.
Em outras palavras, poderíamos 
dizer que a Mediunidade é luz 
sublime, com a qual iluminamos 
e somos iluminados, luz que nos 
foi prometida pelo Mestre ao 
afi rmar: “Onde estiverem duas 
ou três pessoas reunidas em 
meu nome, eu estarei no meio 
delas”.
Enumeramos aqui, fi nalizando 
este comentário, as conclusões 
da tese “VANTAGENS E PER-
CALÇOS DA MEDIUNIDADE”, 
apresentada pela Mocidade Es-
pírita “Allan Kardec”, de Cam-
pinas na XI Concentração de 
Mocidades Espíritas do Brasil 
Central  e do Estado de São 
Paulo e que logrou conquistar o 
1º lugar.

CONCLUSÕES

1 - Sendo a Mediunidade “Luz 
que brilha na carne”, é o mé-
dium o “intermediário entre o 
Céu e a Terra.”

2- A Mediunidade evidencia, 
patenteia e prova a Imortali-
dade da Alma.

3 - A Mediunidade é fonte de 
consolações inefáveis ao co-
ração ferido.

4 - A Mediunidade é sementei-
ra de esclarecimentos.

5 -  Mediunidade sem exercí-
cio é como título profi ssional 
sem a função que lhe corres-
ponde.

6 - Mediunidade é encargo de-
licado que não está isento de 
escolhos e difi culdades.

7 - Mediunidade sem Jesus é 
porta aberta a espíritos infe-
riores e caminho que conduz 
a distúrbios psíquicos.

8 - Mediunidade é árduo tra-
balho que conclama a Huma-
nidade para colaborar na “VI-
TÓRIA DO BEM”.
Fonte: ESTAMOS UNIDOS, 1ª lição. Ed. ABC interior.

COMUNICAÇÃO
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SERVIÇO
ENCONTRO COM DIVALDO FRANCO

9- MARCANTES EXPERIÊNCIAS (9ª PARTE)
tos, através da psicografi a e da voz do 
querido irmão Divaldo. Disse-nos emo-
cionada que guardava no coração cada 
frase-luz da gravação: Viver e Amar. 
Nesse ínterim, tivemos ocasião de falar 
com Divaldo sobre o caso. Ele comen-
tou conosco acerca dos perigos a que 
os jovens estão expostos na atualidade. 
Passados alguns dias, a jovem voltou à 
nossa Casa Espírita. Chegou bem mais 
cedo e foi contando-nos:
- “Ontem tive um dia difícil. Sofri muito 
em consequência das dúvidas e incer-
tezas que machucavam o meu coração. 
Não sabia que rumo tomar. Sentia-me 
como um labirinto. Depois de ter rogado 
a proteção de Deus, deitei-me e ador-
meci.
Sonhei que estava em um bonito jardim. 
Muitas fl ores, brisa leve e perfumada en-
volvia-me em vibrações de muita calma 
e suavidade. De repente surgiu Divaldo 
sorrindo, estendendo suas mãos para 
mim. Ele sentou-se comigo num ban-
co do jardim, e conversamos bastante. 
Nosso querido irmão foi me envolvendo 
em vibrações de ternura e paz. Passei a 
entender melhor as coisas. Tudo tornou-
se mais claro para mim. Um nova estrela 
brilhou no céu de minha vida. Despertei 
com a alma em festa, vibrando de ale-
gria e gratidão. Agora sei o que fazer de 
minha vida. Quero continuar no meu lar 
em companhia de meus pais e irmãos. 
Irei me aprofundar nos estudos. Quero 
ser muito feliz! Gostaria também de me 
dedicar a alguma tarefa no Centro Espí-
rita, a fi m de crescer interiormente.”
Hoje, essa garota está com dezessete 
anos, e continua muito bem. Prepara-se 
para o vestibular e também vem se de-
dicando às crianças carentes do Centro 
Espírita que frequenta, sem deixar de 
lado os seus sonhos queridos.

Fonte: “O JOVEM QUE  ESCOLHEU O AMOR”, Leal.

Certa feita após uma reunião pública 
em nosso Centro Espírita “Joanna de 
Ângelis”, aproximou-se de nós, uma 
jovem alta, muito bela, aparentando ter 
quinze anos de idade. Com o olhar an-
gustiado foi logo dizendo:
- Estou pensando em deixar a família e 
seguir carreira de modelo em outra ci-
dade. Uma agência já me contratou e 
pretendo viajar com os seus gerentes. 
Mas, em vez de estar contente, sinto o 
coração apertado.
Percebemos que inimigos desencarna-
dos, pretendiam desviá-la das sadias 
atividades que vinha realizando. Con-
versamos com ela sobre a beleza da 
arte e a promissora carreira de modelo; 
mas falamos também sobre a sua pou-
ca idade, apresentando os prós e os 
contras dessa sua aventura no  mundo 
da fama. Comentamos sobre a afl ição 
dos seus pais por não poderem acom-
panhá-la em suas viagens. A menina 
estava nervosa e não conseguia refl e-
tir naquele momento. Oramos para que 
os Espíritos Benfeitores a iluminassem, 
e ela se foi. Ficamos sabendo, depois, 
que a agência de modelos em que ela 
desfi lava era falsa. Estavam tentando 
iludir aquelas jovens incautas. Poste-
riormente, os pais contaram-nos que 
a garota passava o dia inteiro no local 
dos desfi les, chegando muito tarde em 
casa. Estava também sendo agressiva 
com eles. Ela voltou mais vezes no nos-
so Centro Espírita e assim passamos a 
nos encontrar frequentemente. Uma noi-
te, ela retirou de nossa Biblioteca o livro 
“VIDA FELIZ”, de Joanna de Ângelis, 
dizendo estar encantada com ele. Es-
clareceu-nos que era espírita de berço, 
convicta, e que ela, seus pais e irmãos 
realizavam o Evangelho no Lar todas 
as semanas. Nessa ocasião costuma-
vam ouvir as fi tas com as mensagens 
de Joanna de Ângelis e outros Espíri-
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Diante da análise dos fatos que a 
vida nos mostra, temos imperiosa 
necessidade de conceituá-los, a fi m 
de que as equações psciológicas hu-
manas possam mais bem situar-se. 
Compreender um determinado as-
sunto exige do nosso intelecto o en-
tendimento dos seus conceitos com 
a maior precisão possível.
Os assuntos científi cos, particular-
mente os que se encontram em fase 
de estudo e experiências, estão co-
mumente catalogados com extensas 
sinonímias, de modo a causar emba-
raços a todos aqueles, que perten-
centes a outras áreas, desejam parti-
cipar dos conhecimentos humanos.
No setor do psiquismo, onde os estu-
dos ainda não encontraram as trilhas 
ideais para conhecimento de suas 
íntimas estruturas, fi camos cercados 
de conceitos variados e confl itantes. 
Assim, é que se fala de consciente, 
subconsciente, insconsciente, su-
perconsciente, mente, espírito, alma, 
psiquismo de periferia e de profun-
didade e tantos outros nomes, cujas 
variações estão relacionadas aos 
conceitos dos respectivos autores 
em suas descrições.
Os conhecimentos psicológicos dos 
dias atuais já permitem que possa-
mos abordar o psiquismo sob dois 
incontestáveis aspectos: a zona que 
parece em determinado momento, 
com o corpo físico - a zona cons-
ciente, a zona que defi ne a perso-
nalidade; o segundo aspecto, repre-
sentado pela zona inconsciente, 
imortal de específi ca e desconheci-
da estruturação - a zona espiritual, 
respondendo pela nossa individua-
lidade. A personalidade muda face 

ao rosário reencarnatório (pessoa 
física, persona). A individualidade, 
diante do roteiro reencarnatório, am-
plia-se pelas aquisições das aptidões 
adquiridas. A individualidade, o EU; 
não sofre o fenômeno da morte com 
a zona consciente; oscila no sentido 
de ampliações, não sofre perdas; as 
aptidões adquiridas, com as neces-
sárias correções no sentido positivo, 
tendem a fi xar-se e alargar seus cen-
tros de irradiação. A personalidade, 
com toda a sua importância é zona 
periódica que o mecanismo reencar-
natório impõe.
Quanto aos parâmetros funcionais, 
a organização psíquica nos mostra 
três zonas distintas a responderem, 
respectivamente, pelo passado, pelo 
presente e pelo futuro.
Em face das condições do passado 
teriamos as estruturas específi cas do 
Espírito, zona espiritual ou do incons-
ciente, com o imenso lastro de nos-
sas aquisições que as experiências 
reencarnatórias propiciaram.
Em face das equações do presente, 
nossos atos psíquicos se mostram 
pela consciência, zona conscien-
te, zona das análises intelectuais, a 
zona que nos cerca, isto é, o siste-
ma-vida onde nos encontramos mer-
gulhados.
Em face das propostas do futuro 
podemos salientar a representativa 
função Superconsciente, onde a In-
tuição representaria o seu atributo. 
É zona que se mostra, com toda a 
sua potencialidade funcional, nas 
camadas espirituais e perispirituais 
(zona intermediária ou de transição 
entre o Inconsciente ou Espírito e o 
Consciente ou zona física), embora a 

CIÊNCIA
NA BUSCA DE UMA PSICOLOGIA ESPÍRITA

Dr. Jorge Andreia
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zona consciente, aqui e ali, vez por 
outra, na dependência da evolução 
dos seres, possa refl etir essa função. 
A função tipicamente intuitiva que al-
gumas vezes desliza pela zona cons-
ciente apresenta difi culdades de ser 
avaliada pela zona em questão, coisa 
perfeitamente compreensível pelos 
limites de suas possibilidades. Tudo 
isso nos adverte que esses fortuitos 
acontecimentos e vislumbres do su-
perconsciente, na zona consciente, 
poderiam muito bem representar o 
impulso do nosso atual psiquismo na 
busca de condições mais avançadas, 
próprias do futuro.
Muitos autores, em suas descrições 
abordam a totalidade do psiquismo 
como sendo a mente  - o mental. 
Outros reservam o termo em pauta, 
tão-somente, na representação da 
zona interna do psiquismo, como 
psiquismo de profundidade, zona do 
inconsciente, ou mesmo zona espiri-
tual. Outros tantos, já fazem diferen-
ça entre zona espiritual e a zona sub-
consciente ou inconsciente. Ainda 
outros, separam o superconsciente 
como um trabalho específi co da zona 
consciente.
Diante de todos esses conceitos, va-
riáveis em suas diversas angulações, 
sentimos a diversidade de propostas 
que a ciência, com seus estudos e 
descobertas, encontra na criação de 
leis que possam defi nir, de modo pre-
ciso o psiquismo.
No processo evolutivo dos seres, 
o ponto da mais alta importância é 
o aparecimento do mecanismo de 
conscientização que caracteriza a 
fase hominal.
O resultado imenso do trabalho evo-

lutivo, através dos milênios, não pode 
e nem se deve considerar como ex-
clusividade da matéria. Nos dias atu-
ais, não temos mais dúvidas de que 
os seres foram evoluindo no sentido 
do aperfeiçoamento das formas. O 
homem seria o resultado do equacio-
namento dos milhares de milênios, 
nos quais os tecidos se foram ajus-
tando e equilibrando-se em órgãos 
cada vez mais aperfeiçoados, e en-
caixando-se, de modo harmonioso, 
na organização humana.
Por uma questão de lógica, o nosso 
psiquismo, hoje estudado e avalia-
do como a grande força propulso-
ra e orientadora da zona física, não 
fugiria a esta equação evolutiva no 
desfi lar dos milênios. A energética 
espiritual ou zona do inconsciente, 
presente em todos os seres, nas 
devidas proporções de suas respec-
tivas faixas evolutivas, na posição 
hominal seria o resultado da totali-
dade das imensas experienciações 
que ainda se mostram nos reinos da 
natureza. Jung, com suas ajustadas 
afi rmações, asseverava que chegou 
a época de admitir-se para o psiquis-
mo uma posição fi logenética, como 
se admite para a natureza corpórea 
do homem.
A fi m de que a estrutura psíquica hu-
mana possa expressar-se em sua 
plenitude e mostrar-se, como real-
mente é, uma organização diretora 
e orientadora, necessita de possuir 
todo o lastro de vivências pretéritas e 
do momento presente como resulta-
do de sua própria edifi cação. Isto só 
será entendido se a organização do 
inconsciente ou espiritual apresen-
tar-se com a característica de imorta-
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lidade: isto é, sem perda qualquer de 
suas aquisições no tempo.
A organização espiritual, como cam-
po organizador da forma, isto é, 
como elemento orientador das célu-
las, tecidos e órgãos da estruturação 
física, terá que ser madura e bem 
vivenciada. Sem estas condições ja-
mais apresentaria as características 
psicológicas observadas nos sím-
bolos e conteúdos do psiquismo. O 
homem de hoje traz, em seu interior, 
o lastro de todo seu passado e, com 
a sua imortalidade, no processo de 
ampliação e aquisições, vai varando 
a imortalidade nas suas respectivas 
quotas reencarnatórias.
A zona consciente, o psiquismo das 
células físicas ou neurônios, só terá 
sentido diante dos alicerces do in-
consciente ou zona espiritual que lhe 
dá sustento. Os pensamentos ho-
mologados no degrau consciência, 
calçados em idéias subjetivas, sem 
possibilidades de comprovações pe-
las mensurações científi cas, quando 
fazem parte do viver psicológico do 
indivíduo sadio e normal, devem ser 
levados a sério e bem avaliados; ja-
mais devem ser relegados a plano 
secundário ou mesmo ao abandono 
por não se introduzirem com facilida-
de, em nossos esquemas mentais. 
Temos obrigação de anotar e procu-
rar conhecer todos os eventos que 
aí se mostram, porquanto estaremos 
buscando, em última análise, as vo-
zes da alma.
Sobre o psiquismo, jamais haverá 
profundidade em suas avaliações se 
não incluirmos a idéia de existência 
do Espírito; sem ele cairemos nas 
especulações fi losófi cas sem direção 

nem fi nalidade. Pessoalmente, tenho 
profunda atração sobre os assuntos 
que falam das razões do psiquismo 
de profundidade (Espírito ou zona 
do inconsciente), com muita avidez e 
certa inquietude sobre a estruturação 
de suas desconhecidas fontes. Nes-
tes labirintos, nestes arcanos, tenho 
procurado edifi car um pensamento 
perquiridor, lastreando-o nas poucas 
e reduzidas pesquisas, procurando 
entender e defi nir os muitos porques 
dessa intrincada e complexa organi-
zação.
O pensamento psicológico de nossos 
dias não se encontra maduro para 
entender tais problemas. Pessoal-
mente, encontrei muitos subsídios 
na Doutrina Espírita, que me ensinou 
a melhor entender as mentes doen-
tes. No doente mental, mesmo com 
as chamadas irreverências, encon-
tramos muitas coisas que nos são 
comuns, em cujas faixas anotamos 
reações do próprio espírito a nos 
chamar a atenção para uma compre-
ensão individual desses problemas, 
onde os métodos psicológicos adre-
de preparados não surtem qualquer 
efeito. É como se todo o nosso pe-
quenino trabalho do dia-a-dia, esse 
trabalho de caracteristicas objetivas, 
encontrasse um real e mais precioso 
amparo psicológico em todos aque-
les alicerces inatingíveis do espírito 
e pouco defi níveis pela sua condição 
de subjetividade.
Quem se encontra mergulhado, com 
seriedade, em pensamentos espiritua-
listas, mesmo sem desejar, afasta-
se um pouco das pessoas comuns 
(intercâmbio vibratório), embora vi-
vendo os dias em que amigos e fa-
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miliares nos fazem ver e sentir diante 
da autêntica realidade da vida quo-
tidiana. O individuo interessado nas 
razões do espírito não encontra nos 
campos do próprio intelecto o devi-
do respaldo representativo de seus 
interesses. Fica ainda mais solitário 
quando ao lado de pessoas ditas in-
telectualizadas, embora sem os sen-
timentos ajustados devido às preten-
sões e vaidades do saber, ou pelas 
mentiras habituais; são pessoas de 
difícil convivência psicológica. Os 
vaidosos e mentirosos acabam en-
volvendo-se no círculo das suas pró-
prias secreções mentais, tornando-
se difícil compreendê-los e ajudá-lo. 
São indivíduos que habitualmente re-
fl etem ciúme em seu mais alto grau, 
o ciúme de não terem realizado “algo 
grandioso” aos olhos de seus pares. 
O indivíduo torna-se ciumento em úl-
tima análise, por ausência de amor.
Diante de tudo isso, a afi rmação de 
uma autêntica psicologia estará dire-
tamente proporcional ao seu conteú-
do ético, trilhando pensamentos espi-
ritualistas. Jung, o grande construtor 
da psicologia profunda, fornecendo 
dados e interessantes pesquisas no 
terreno psiquiátrico, a fi m de com-
preender os valores da zona incons-
ciente, edifi cou uma psicologia diante 
de autênticos fenômenos espirituais. 
Com as suas vivências e pesquisas, 
diante de uma incontestável mediuni-
dade intuitiva, que podemos nomear 
de método captativo, chegou a pon-
to de confessar que “inconsciente” e 
“país de mortos” são sinônimos. Que-
ria dizer que o inconsciente grava as 
experiências, absorve-as e amplia 
os seus arquivos; tudo isso, entre-

tanto, somente é possível diante das 
etapas reencarnatórias das variadas 
personalidades (corpos materiais) 
que vamos ocupando.
Quando ainda somos jovens, maio-
res serão as nossas vivências com 
o mundo exterior, o mundo que nos 
cerca; dele retiramos, em verdadei-
ros entrechoques biológicos, os ele-
mentos de que necessitamos, quase 
sempre em posições ansiosas e in-
quietas. À medida que maturamos e 
vamos nos aproximando da velhice, 
as nossas imagens interiores, cor-
respondendo ao psiquismo profundo, 
vão como que surgindo, despontando 
com maior intensidade em face das 
nossas tendências da idade jovem. 
Os mais maduros passam a ter ima-
gens mais precisas e mais coligadas 
ao passado, quer o passado próximo 
(atual encarnação), quer o pretérito 
distante (outras encarnações).
Cada vida humana, em particular, 
representa um degrau evolutivo de 
consciência; consciência que não 
podemos aquilatar numa totalidade, 
mas, perceber, de modo parcial e 
limitado, em face da personalidade 
que estamos vivendo. As posições 
exteriores, embora importantes pelas 
experienciações, possuem reduzido 
signifi cado na vida de cada Ser, em 
face das vivências anteriores. Estas 
apresentam-se ricas de símbolos, vi-
gorosas de tonalidades e valorosas 
de sensações. Sobre esta natureza 
psicológica mais íntima, nem todos 
se encontram em condições de viven-
ciá-la, principalmente os que estão 
atados às posições imediatistas da 
vida. Existe uma fase na vida huma-
na, quando o Ser se encontra fi sica-



12

CIÊNCIA

mente formado, em que há um natu-
ral predomínio do intelecto sobre a 
intuição; isto é, predomínio da análi-
se da razão em face dos esquemas 
da síntese intuitiva. É a fase em que 
o Ser necessita das experiência ter-
renas para a caminhada evolutiva; a 
fase em que o intelecto necessita de 
estar è frente dos sonhos e de im-
pulsos outros, para as realizações a 
que viemos no nosso sistema (sedi-
mentação das missões).
O conselho da Doutrina Espírita é 
bastante afi rmativo nestas equa-
ções: trabalharmos naquilo a que 
viemos, engradecer as nossas res-
pectivas propostas e tendências, 
e oferecer ao meio onde militamos 
o resultado desse trabalho envolto 
em fraternidade e amor. Essa será 
a posição do Cristianismo redivivo 
esparzindo sua carga de universa-
lidade. Isto seria buscar uma reli-
giosidade nas idéias científi cas e 
um sadio cientifi cismo no conteúdo 
religioso. Os movimentos teólogicos 
que insistem numa fé indiscrimina-
da e sem raciocínio, são limitados, 
sem horizontes, e jamais alcançam 
os que pensam em termos de uma 
autêntica liberdade calcada numa 
valorosa disciplina e respeito en-
tre os indivíduos. A fi m de termos 
condições de convivermos com 
a fé raciocinada, teremos, antes 
de mais nada, de compreender os 
mecanismos das nossas vidas. A 
existência de uma fé valorosa apa-
receria no despertar constante, com 
novas atitudes positivas, das ener-
gias espirituais ou do inconsciente, 
de seu ponto central, de nosso mais 
expressivo EU, do Cristo em nós. 

Despertadas essas faixas de ener-
gias na intimidade de nosso Ser, as 
exteriorizações que se manifestam, 
inclusive como condição religiosa, 
serão bastante importantes na te-
rapêutica das doenças do Espírito. 
Nestes parâmetros poderemos nos 
referir a uma psicoterapia espíri-
ta lastreada no estudo da Doutrina 
Espírita, nos passes, nos auxílios 
mediúnicos e outros tantos métodos 
psicológicos com as suas pequenas 
verdades.
Precisamos compreender que nós 
não somos, em determinada fase 
reencarnatória, propriamente os 
criadores de nossas idéias; elas são 
o resultado de um intenso trabalho 
pretérito, a fi m de que nos dias pre-
sentes possam ser uma espécie de 
refl exo desses conteúdos pré-forma-
dos. São esses conteúdos que nos 
dão a atualidade de nosso biotipo 
psicólogico e que nos faz carregar 
as idéias, sob forma de realizações, 
até o túmulo, de onde, num momen-
to mais perto ou mais distante, des-
pontaremos num novo corpo, com 
tendências mais aperfeiçoadas.
Dessa forma, poderemos compreen-
der a cultura dos grupos humanos, 
a fazerem parte da própria Humani-
dade, através dos indivíduos que se 
lhe vão dando um sentido de coleti-
vidade com as razões do Espírito. A 
evolução do grupo humano, corres-
pondendo a uma determinada épo-
ca, se mostra coletiva por efeito da 
evolução individual, tanto mais ex-
pressiva e signifi cativa quanto maior 
for a responsabilidade de cada Ser.

Fonte: Andrea, Jorge, LASTRO CIENTÍFICO; Lorenz
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Ultimamente, dado ao aumento 
substancial da violência nos gran-
des centros urbanos, fala-se muito 
à boca pequena, em Pena de Mor-
te. Seria mesmo a Pena de Morte, 
a solução inteligente e racional que 
viria debelar ou afastar de maneira 
radical, o fantasma da violência? A 
crescente onda de assaltos, calcada 
de periculosidade, tem alguma ori-
gem ou fundamento, que funciona 
como estímulo, ao arrepio da Lei? 
É brando o Código Penal? Qual a 
motivação que facilita a eclosão da 
violência?
É verdade que o crime choca a nos-
sa sensibilidade e que o repudiamos 
em todos os seus aspectos; todavia, 
é importante e convém fazer-se uma 
análise profunda sobre a conduta do 
criminoso, da sociedade e do espí-
rito humano no contexto da sua for-
mação evolutiva.
Há aproximadamente vinte séculos, 
nasceu entre os homens, o Cordeiro 
de Deus, exemplifi cando e vivendo 
uma fi losofi a de amor, a ponto de 
entregar-se em holocausto, sem 
qualquer espécie de resistência, 
provando logo em seguida com as 
suas aparições aos discípulos, a 
imortalidade da vida. Podemos en-
tão deduzir que matar o corpo, não 
mata a vida. Daí a inutilidade da 
Pena de Morte.
Alhures, a turba enfurecida, destituí-
da de razão, produto de uma época 
de violência, inicia alí, no Gólgota, 
de maneira inconsciente, um sinisto 
carreiro de perseguições e mortes 
até os dias de hoje, vinte séculos 
após.

Aquela multidão enfurecida deu ori-
gem alí, ao pé da cruz a um terrível 
e doloroso carma, cuja intensidade 
perde-se no espaço e no tempo: a 
Inquisição, a noite de S. Bartolomeu, 
as Cruzadas, entreveros sangrentos 
entre protestantes e católicos no pal-
co da Irlanda, etc.
“Não penseis que vim trazer paz 
à Terra, não vim trazer paz, mas a 
espada.” Jesus (Mateus cap. 10v. 
34).
Embora o Evangelho retrate o Mes-
tre, como fi gura superlativa do amor, 
do equilíbrio, o sábio perfeito, o bom 
pastor, o maior líder espiritual da 
Terra, a expressão acima, só pode-
ria ser dolorosa contradição, em que 
colocaria o Cristo de espada na mão 
diante da Humanidade, e isto é real-
mente inaceitável. O que nos sugere 
o bom senso, todavia, é ser o Evan-
gelho de Jesus, uma tese fi losófi ca, 
um código de amor, esclarecendo 
concomitantemente os princípios di-
vinos de Justiça e Evolução que se 
aplicam ao longo da rota da Eterni-
dade.
A ignorância é sempre a sombra que 
antecede a madrugada da sabedoria 
e do entendimento no longo carreiro 
da vida espiritual. O sábio não mata 
o ignorante, esclarece-o para a sen-
da da vida. Se os homens do século 
XX sancionassem a Pena de Morte, 
estariam passando às gerações fu-
turas um doloroso atestado de igno-
rância, calcado na prepotência e na 
violência, em pé de igualdade com o 
criminoso, ou talvez pior ainda, por 
deter nas mãos, a aparelhada má-
quina da justiça.

A PENA DE MORTE
N. G. Lima
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“A árvore boa dá bons frutos e a 
árvore má, maus frutos” - Jesus. 
Por que a promiscuidade da vida so-
cial, às vezes tão nociva? A Terra é 
orbe de expiações e provas e nela 
reencarnam espíritos grandemen-
te comprometidos com as inde-
fectíveis leis soberanas da vida.
Na ordem dos resgates é que se 
apresentam os dramas a caminho 
da evolução e da perfeição. É no 
contexto do livre arbítrio, o mau uso 
da liberdade de pensar e agir, sem-
pre determina uma causa que vai 
nutrindo infl uências predominantes 
da personalidade humana.
“A incapacidade de compreender 
os aspectos espirituais da vida, 
(cegueira do espírito) que torna 
as pessoas apegadas à materia-
lidade ou perturbadas, provém 
de duas causas (André Luiz, NO 
MUNDO MAIOR). Ei-las:
1 - IGNORÂNCIA. Própria dos que 
estão na fase primária do conheci-
mento. Falta-lhes desenvolvimento 
das faculdades mentais. Os impul-
sos são primários e espontâneos.
2 -  EMBOTAMENTO DA RAZÃO. 
Peculiar aos que se acham em esta-
do de degradação moral. Há impul-
sos compulsivos ou enfermiços.
De acordo com essas duas causas 
básicas, homens e espíritos apre-
sentam maior ou menor grau de per-
turbação podendo ser:
A - Incultos: Agem por ignorância e 
não por maldade. Reencarnam logo; 
precisam aprender. São normais, 
estão em marcha natural.
B - Delinquentes: São os crimino-
sos (prejuizo deliberado contra o 

próximo e seus interesses) e trans-
viados (abandono dos valores mo-
rais e sociais numa vida inerte). Es-
tão degradados pela persistência no 
mal ou no abandono dos deveres, 
com pesadas dívidas. Aqui há mal-
dade e dominam revolta e desespe-
ro. Contudo, milhões permanecem 
ignorantes porque não querem se 
esforçar pelo auto-aprimoramento, 
são cegos voluntários, que se de-
dicam à vida superfi cial (trocando 
valores eternos por satisfações ime-
diatas ou dissipação, por fraqueza 
para enfrentar as suas lutas. Outros 
milhões estão perturbados por se 
terem afastado voluntariamente das 
realidades da vida e passado a viver 
de impulsos primários e doentios. 
Em todos os casos, são inteligentes 
e sabem usar o raciocínio para viver 
bem e a astúcia para acumular van-
tagens à custa dos outros (avarentos, 
ladrões, viciados, homicidas, agiotas, 
espertalhões, golpistas, etc.). Mente 
vigorosa e coração raquítico: neuro-
se e psicose, em suas múltiplas for-
mas, falta-lhes evolução moral, efe-
tiva. São enfermos que se declaram 
sadios e exploram a doença.
Em síntese, aí estão algumas das 
razões pelas quais a Pena de Morte, 
não representa em hipótese alguma, 
solução viável contra a violência.
Violência gera violência. Só o amor 
constrói...
A vida e o Universo são o amor de 
Deus em sua maior plenitude. Apli-
quemo-nos em estudar os princípios 
básicos das indefectíveis Leis Side-
rais e Deus nos concederá a graça 
de conhecermos e aceitarmos a vida  



15

PANORAMA

nas suas multifaces.
É claro que os agentes manifestos 
da violência, gostariam de repou-
sar a cabeça em duradouro clima 
de paz, de serenidade, receber dos 
amigos manifestações de carinho, 
de atenções honestas e sinceras. 
Viver sem estrepolias, uma vida 
sem medo, sem deserções.
Mas, infelizmente, os arquivos sen-
soriais da consciência subjetiva 
entra em uma processo curricular 
de evolução, carreando um ener-
gia similar e agressiva que torna 
difícil erradicar a sua infl uência 
em forma de verdadeiro tormento 
atuante. Jesus, o sábio conhece-
dor do problema, lecionou: “Vigiai 
e orai para não caíres em tenta-
ção.”
É uma grave responsabilidade 
para a Justiça dos homens, a de-
cretação da Pena de Morte, numa 
sociedade imperfeita, injusta e de-
sigual. Para a máquina da justiça 
arbitrar e sentenciar a destruição 

de corpos, sob a imagem do Cristo, 
sem consignar a validade do espí-
rito imortal, seria a nosso ver, uma 
dolorosa injustiça.
A primeira providência da Justiça, 
se declarada a Pena de Morte, 
seria substituir a imagem do Cris-
to por Pilatos, lavando sempre as 
mãos dos seus crimes legalizados 
perante a sociedade.
Se o criminoso contumaz não me-
rece complacência, como tributar 
respeito e consideração a homens 
cultos e devidamente preparados 
que agem sob a custódia da justiça 
e da mesma forma, matando sem 
escrúpulos? Se as imagens de 
Cristo e Sócrates, ainda hoje, de-
corridos milênios, são vigorosas e 
envolvem multidões é porque repre-
sentam a expressão bela do amor, 
da sabedoria e da sobrevivência, 
merecendo portanto o nosso mais 
acendrado respeito e gratidão.
Fonte: SEAREIROS DA ATUALIDADE, 1ª edição, Ed. 
ABC do Interior.
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CAUSAS DA VIOLÊNCIA 

Não posso concordar com 
aquelas pessoas que dizem 
que é a fome que causa a vio-
lência no mundo. Muita gente, 
que não passa fome, nem vive 
na miséria, é violenta; e outros, 
que passam necessidade, não 
são capazes de tirar nada de 
ninguém. O que vocês me di-
zem dos ambiciosos, que não 
se satisfazem com nada, dos 
exploradores e dos corruptos 
de colarinho branco? Os la-
drões não roubam porque pre-
cisam, mas porque têm prazer 
em tirar dos outros? (Carlos 
Francisco Vieira - Garça)

Estamos de acordo num ponto: o 
comportamento humano depen-
de de muitos fatores e não de um 
só. Se fôssemos enfocar o pro-
blema da violência pelo lado da 
natureza, não seria difícil enten-
der que a causa básica e primei-
ra da violência é a necessidade 
de sobreviver. É assim no reino 
animal. Entre os animais, a luta 
pela sobrevivência, em primeiro 
lugar, é a disputa por comida. A 
vida é a primeira necessidade 
de todo ser vivo, vegetal ou ani-
mal: não dá para adiar a fome. 
Diante da extrema necessidade, 
uns se jogam contra os outros, 

numa luta acirrada, sobreviven-
do os mais fortes ou aqueles que 
reuniam melhores condições de 
obter o alimento – que seriam os 
mais inteligentes.  Convém con-
siderar que, no mundo animal, 
não existe bem nem mal; apenas 
necessidades que precisam ser 
satisfeitas. Na vida animal, ou-
tro motivo de violência é o aca-
salamento: a natureza dotou os 
animais de um sentido especial 
para perceber o parceiro (macho 
ou fêmea) com quem deve se 
acasalar para obter fi lhos de me-
lhor qualidade. Outro motivo é o 
poder de mando:  a vida em gru-
po, para garantir a sobrevivência 
da espécie, sempre requereu 
a existência de um chefe – ou 
seja, de um membro competente 
para lutar pelo interesse do gru-
po – essa condição de liderança 
sempre foi disputada e a própria 
disputa é uma prova de força e 
coragem. A disputa de território 
entre os grupos é decorrência da 
necessidade de sobrevivência do 
individuo ou da espécie. No Ser 
humano, de fato, existe tudo o 
que existe nos animais, porque, 
biologicamente, o homem tam-
bém é um animal. No entanto, a 
razão ou a consciência o diferen-
cia das outras espécies e faz o 
homem ver além daquilo que a 
natureza o dotou, ou seja, além 

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS

JUVENTUDE
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o orgulho e o egoísmo, que leva 
o homem ao roubo, à opressão 
e à tirania. Portanto, não é só a 
necessidade básica a causa da 
violência. O egoísmo e o orgulho 
são deformidades da alma, que 
alimentam no Ser humano uma 
falsa concepção de vida, causa 
de tantos confl itos e  desventura. 
O homem, primeiramente, pre-
cisa se reconciliar consigo mes-
mo. Jesus e os grandes mestres 
da Antiguidade apontaram essa 
meta. Eles quiseram mostrar 
que, no processo evolutivo, tí-
nhamos desviado por um cami-
nho espinhoso e difícil. Por isso, 
proclamaram o amor, que seria 
o estágio fi nal dessa busca pelo 
bem-estar, pela felicidade indivi-
dual e coletiva. Mas, até hoje, não 
conseguimos vivenciar esses en-
sinamentos e sequer compreen-
der que eles representam a úni-
ca saída para um futuro melhor e 
para uma Humanidade mais feliz. 
Falta uma tomada de consciên-
cia por parte de cada um de nós 
– e da coletividade como um todo 
– de que todos somos responsá-
veis pelo bem-estar de todos. Não 
poderíamos permitir a miséria. 
Não só a miséria material – que é 
a mais fácil de se combater; mas, 
principalmente, a miséria moral, 
a ignorância e o despreparo para 
a vida. O momento pede essa 

dos instintos. Ele cria novas ne-
cessidades, a partir do exercício 
da sua vontade. Não é mais só a 
natureza que determina todas as 
suas necessidades, mas ele que 
comanda, inclusive, aquilo que a 
natureza lhe deu. Entretanto, não 
resta dúvida de que as necessi-
dades básicas de sobrevivência 
ainda continuam sendo os princi-
pais motivos da violência. Mas, à 
medida que o homem descobre 
que pode viver em cooperação, 
sem necessidade de violência, 
ele vai se libertando da violên-
cia como único meio de alcan-
çar suas metas. Verifi ca que é 
mais tranqüilo e saudável viver 
em paz, em regime cooperativo, 
e isso lhe dá uma condição es-
pecial na escala evolutiva. Tanto 
assim que a história é feita de 
guerras, mas, à medida que a 
Humanidade evolui, a guerra aos 
poucos vai se tornando supera-
da. Todavia, analisando o cami-
nho evolutivo que percorremos, 
verifi camos que ainda estamos 
muito longe de aprender a viver 
em paz. Não é somente a sobre-
vivência em si que nos leva à vio-
lência, mas sentimentos deturpa-
dos do ponto de vista social, pois, 
não nos satisfazemos mais com 
a simples possibilidade de sobre-
viver. Queremos mais. Surgem a 
ambição, o sentimento de posse, 
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conscientização: a parte privile-
giada da sociedade – que somos 
nós – deveria se levantar de seu 
comodismo e se organizar nesse 
sentido, e partir para um esforço 
coletivo. Enquanto permanecer-
mos acomodados, como meros 
espectadores, a situação vai con-
tinuar piorando, até chegar num 
ponto que não será mais possí-
vel permanecermos indiferentes. 
CASTIDADE E EXPIAÇÃO 

 “ Existem Espíritos que renas-
cem destinados ao celibato e à 
castidade, como expiação de 
faltas cometidas em existên-
cias passadas?”(Cristiano R. 
Alves – Vera Cruz-SP)

O celibato e castidade, para es-
clarecimento de todos, estão re-
lacionados ao fato da pessoa se 
abster completamente do sexo. 
É claro que uma vida humana 
sem o sexo só acontece por duas 
razões: ou porque a pessoa nas-
ceu desprovida dos implemen-
tos físicos capazes de gerar a 
necessidade sexual ( no caso, a 
pessoa é indiferente ao sexo), ou 
porque ela decidiu sublimar a ne-
cessidade sexual – ou seja, ca-
nalizar essas energias para um 
outro campo de experiência de 
vida que lhe dá mais compensa-
ção. No primeiro caso, isto é, se 

há uma deformidade física inata, 
há também duas probabilidades: 
ou essa deformidade é resultado 
de uma desarmonia no perispí-
rito causado por problemas de 
outra encarnação; ou o Espírito, 
antes de reencarnar, optou por 
essa condição para poder traba-
lhar melhor outros aspectos de 
seu desenvolvimento. A verdade 
é que não há uma única explica-
ção para esses casos, Cristiano. 
São várias. Isso vai depender do 
caminho que o Espírito presen-
temente está seguindo, o que 
vem fazendo e o que pretende 
da vida. Geralmente, as pessoas 
resignadas com a situação em 
que vivem – principalmente se 
elas estão desprovidas de algu-
ma capacidade humana natural 
– demonstram que se trata mais 
de uma opção, de uma escolha, 
de uma tendência natural que as 
ajudam a se integrar melhor nos 
objetivos da vida. Contudo, se a 
sua condição de casta ou celiba-
tária lhe é um tormento – se ela 
vive assim, mas não se confor-
ma com isso – é mais provável 
que seja uma expiação. Todavia, 
devemos considerar que estas 
conclusões são apenas meras 
especulações que fazemos para 
explicar a vida, e não respostas 
prontas e defi nitivas para resol-
ver todos os casos.
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O lar é a primeira e a mais importan-
te escola, e os pais os seus mestres. 
Quantos se dedicam ao estudo dos pro-
blemas profundamente humanos, apre-
sentam considerações que se equivalem 
ao tratarem desta questão, tomando por 
base a formação e o aperfeiçoamento 
do caráter. Esta é a arma de maior al-
cance que os pais podem proporcionar 
aos seus fi lhos: a integral educação do 
caráter, pois lhe assegura a saúde do 
corpo e da alma.
As primeiras impressões física, moral e 
espiritual recebidas no lar, afetam com 
menor ou maior intensidade o caráter. 
Portanto, é de fundamental importância, 
retifi car os defeitos, pois sabemos que a 
criança traz ao reencarnar uma série de 
inclinações a serem corrigidas. Temos 
aí, então, uma das mais nobres atribui-
ções, qual seja a de ensinar e orientar 
o espírito reencarnante, de modo a tra-
çar-lhe novas diretrizes para esta nova 
jornada.
Da infl uência que o Ser humano rece-
be nos primeiros anos de sua existên-
cia, dependerá momentos positivos ou 
extremamente negativos, estes últimos 
sujeitos à consequências mais ou me-
nos lamentáveis, repercutindo na sua 
felicidade. Quando ainda criança, é pos-
sível, adotando-se energia cristã, obter-
se resultados altamente signifi cativos no 
que diz respeito à educação para a vida, 
embora conservada a característica in-
dividual que acompanha o Ser humano.
Lembremo-nos de que o amor que Deus 
pôs no coração dos homens é um senti-
mento humano e, como todas as coisas 
que ele consegue realizar, custa esforço 
e trabalho. A vida no lar, apesar das di-
fi culdades inerentes ao indivíduo, pode 
ser de plenas realizações, se houver 
mútua compreensão cada vez maior. 
Entre todos os sentimentos, o amor é o 

que nos oferece maiores consolações.
A base da felicidade começa no am-
biente familiar onde a troca de idéias, 
debates e conclusões práticas devem 
ser levadas sempre a bom termo, bus-
cando-se a solução dos problemas num 
clima realmente cristão. Assim, todas 
as questões referentes à harmonia no 
lar podem alcançar seus objetivos, por-
quanto estaremos contribuindo para que 
os Benfeitores Espirituais encontrem ali 
campo propício ao auxílio.
A literatura espírita ensina-nos da ne-
cessidade de um ambiente harmonioso 
no lar, partindo-se do princípio de que 
Deus alí nos colocou para o acerto com 
os nossos familiares. O desentendimen-
to familiar gera situações de angústia, 
moléstias orgânicas e espirituais difíceis 
de sanar, por maior que sejam às vezes 
os recursos da Medicina terrena. En-
quanto não nos conscientizarmos desta 
verdade, estaremos abrindo “frestas” 
em nossa alma, ensejando que nossos ir-
mãos desencarnados e menos evoluídos, 
nelas penetrem facilmente, criando mo-
mentos de intranquilidade para nós. Se 
por outro lado, buscarmos nos ensina-
mentos e exemplos de Jesus o recurso 
por excelência, estaremos demonstran-
do interesse em manter o ambiente do-
méstico ideal ao refazimento das ener-
gias orgânicas e espirituais.
Há uma pequena frase de importância 
vital: “ORAI E VIGIAI”, recomendação 
do Cristo, a qual ser-nos-à útil em quais-
quer circunstâncias da vida. Não basta, 
assim, o simples fato de orarmos coti-
dianamente, se não pusermos em exe-
cução tal vigilância.
Assevera-nos Emmanuel: “A casuali-
dade não se encontra nos laços de 
parentela. Princípios sutis da Lei fun-
cionam nas ligações consanguineas. 
Impelidos pelas causas do passado 

EDUCAÇÃO E O LAR
Milton Luz
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Agora você pode pesquisar números anteriores 
de INFORMAÇÃO no site:

www.revistainformacao.anderung.com.br

a reunir-se no presente, é indispen-
sável pagar com alegria os débitos 
que nos irmanam a alguns corações, 
a fi m de que venhamos a solver nos-
sas dívidas para com a Humanidade. 
Inútil é a fuga dos credores que res-
piram conosco sob o mesmo teto, 
porque o tempo nos aguardará im-
placável, constrangendo-nos à liqui-
dação de todos os compromissos. 
Temos companheiros de voz adoci-
cada e edifi cante na propaganda sal-
vacionista, que se fazem verdadeiros 
trovões de intolerância na atmosfera 
caseira, acumulando energias dese-
quilibradas em torno das próprias ta-
refas. Sem dúvida, a equipe familiar 
no mundo nem sempre é um jardim 
de fl ores. Por vezes, é um espinheiro 
de preocupações e de angústia, recla-
mando-nos sacrifício. Jamais conse-
guiremos sanar as feridas do nosso 
ambiente particular com o chicote da 
violência ou com atitudes menos feli-
zes. Os parentes, queiramos ou não, 
são obras de amor que o Pai Com-
passivo nos deu a realizar. Somente 
adestrando paciência e compreensão 
tolerância e bondade, na praia estrei-
ta do lar, é que nos habilitaremos a 
servir com vitória, no mar alto das 
grandes experiências.”
A advertência de André Luiz também 
é bastante oportuna: “A casa não é 
apenas um refúgio de madeira ou 
alvenaria, é o lar onde a união e o 
companheirismo se desenvolvem. A 
paisagem social da Terra se transfor-

mará imediatamente para melhor se 
todos nós, quando na condição de 
espíritos encarnados, nos tratarmos, 
dentro de casa, pelo menos com a 
cortesia que dispensamos aos nos-
sos amigos. O lar deve ser enfeitado 
com os recursos da gentileza e do 
bom humor, recordando que você 
precisa tanto de seus parentes quan-
to seus parentes precisam de você. 
Por outro lado, os pequeninos sacrí-
fi cios em família formam a base da 
felicidade no lar”. Quanto aos parentes 
difíceis, assim nos exorta André Luiz: 
“Aceite os parentes difíceis na base 
da generosidade e da compreensão, 
na certeza de que as Leis de Deus 
não nos enlaçam uns com os outros 
sem causa justa. O parente-problema 
é sempre um teste com que se nos 
examina a evolução espiritual. Muitas 
vezes a criatura complicada que se 
nos agrega à família traz consigo as 
marcas de sofrimento ou defi ciências 
que lhe foram impostas por nós mes-
mos em passadas reencarnações.”
Finalizamos dizendo que a nossa felici-
dade está condicionada à dos nossos 
semelhantes, iniciando no ambiente 
doméstico. Aqueles que estiverem pas-
sando por momentos difíceis de en-
tendimento com seus familiares, que 
experimentem mudar de atitude, de 
pensamento, pois a discórdia cria mo-
léstias não raro irreversíveis, isto é, in-
curáveis na presente existência.

Fonte: SEAREIROS DA ATUALIDADE, 1ª edição, ed. 
ABC do Interior.



As lições de Chico Xavier

“A depressão pede o remédio do trabalho; a pessoa triste
necessita ser motivada para as pequeninas tarefas que
consiga executar... Na depressão, o médico pode ajudar muito,
mas, se o deprimido não estiver disposto a se ajudar... Quem
sofre de depressão deve fugir da cama, do sofá... Faça alguma
coisa, ore, tenha confiança em Deus. Não pense em morrer!...
A vida está em toda a parte. Não podemos ficar tristes com os
nossos problemas... Somos filhos de Deus e estamos
melhorando. Às vezes, a alegria que está nos faltando é
justamente a alegria que devemos aos outros...”

“A cruz de ferro são as ofensas públicas - conseguimos
carregá-la, porquanto recebemos muita solidariedade... Mas a
cruz de palha é pouca gente que sabe carregar...É o tapa em
forma de palavras, é agressão pelo olhar, é aquela frase solta
que vem direta...”

“Enquanto colocarmos dentro de nós o espírito do ódio, do
ciúme, das qualidades inferiores, teremos que sofrer o jugo
forte que está sobre nós todos... Se quisermos entrar no jugo
leve - amor e caridade - modificaremos nossa vida, saúde,
relações, até econômicas, porque nos tornaremos pessoas
mais simpáticas... Rico é aquele que tem mais amor no
coração dos semelhantes”.

“Se um amigo, ou os amigos, não tem paciência conosco, os
grupos não prosperam, não frutificam em amor, em esperança,
no socorro espiritual... Perdoar aos amigos! A gente nunca se
lembra que é preciso perdoar aos amigos, ter paciência com
eles... Na paciência de uns com os outros, vamos encontrar
menos entraves. Então, essa paciência com os amigos é muito
importante, porque, se colocarmos a nossa memória em
funcionamento e perguntarmos a nós mesmos quantas vezes
tivemos paciência com os inimigos, encontramos o número
um, porque depois não voltamos ao convívio deles... Mas, se
nos indagarmos quantas vezes faltamos com a paciência com
os amigos, vamos nos admirar, porque o número é imenso...”

(fragmentos de livros organizados por Carlos A. Baccelli)
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Aprendendo com Chico Xavier

“Trabalhei muitos anos com os espíritos sofredores... Eles me
ensinaram muito. O que eu sei, não aprendi apenas com os nossos
Benfeitores. A mediunidade também não pode ser elitista... Médium
elitizado é como um anel de brilhante que, de tão caro, não pode sair
do cofre...”

“O assunto da omissão dos pais na educação dos filhos é um
problema sério.  Há pais que mandam os filhos para a escola e
pedem aos professores que os adotem, como se os professores
fossem babás de luxo... Muitos jovens drogados são filhos de pais
excessivamente liberais. Sem disciplina, eu não teria conseguido
chegar até onde cheguei... Apelos para que eu me desviasse não
faltaram. A criança precisa de carinho, atenção, mas necessita
também de ser encaminhada ao trabalho desde cedo, aprendendo a
ser responsável...”

“O casamento, para ser sólido, há de ser uma união de almas afins,
mas, sem espírito de tolerância, casamento algum vai adiante...
União de almas simpáticas é uma raridade sobre a Terra. Quase
todos estamos vinculados aos nossos compromissos de
existências anteriores... Com o passar do tempo, o casal que
descobre entre si certas diferenças não deve se assustar; é natural
que seja assim... Se não houver amor, que pelo menos haja respeito.
Tenho visto muitos casamentos se desfazerem por causa do
extremo egoísmo dos cônjuges, que não se dispõem a uma mínimo
de sacrifício e de renúncia. Ora, estamos ainda muito longe do amor
com que devemos nos consagrar uns aos outros, mas nada nos
impede de começar a exercitar a paciência, o perdão, o silêncio... Se
um não revidasse quando fosse ofendido pelo outro, teríamos um
numero infinitamente menor de separações conjugais!...”

“Interpreto cada livro dos nossos Benfeitores como sendo uma
semente que é lançada à terra... Essas sementes continuarão
produzindo, mesmo depois que o lavrador não mais tenha
condições para o plantio. Eu não sou o dono da terra e nem das
sementes: sou apenas um pobre lavrador que foi chamado à tarefa
de semear... Tenho procurado me desincumbir do trabalho de modo
tal, que a enxada não me seja retirada das mãos...”

(fragmentos de livros organizados por Carlos A. Baccelli)
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