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Carlos Alberto Andrade Santoro, desencarnado aos 21 anos, em acidente
aviatório.

“Dias cobrem os dias e até as cousas que conhecemos na Terra se superpõem umas às
outras, dando a idéia de que o esquecimento domina tudo. Dizemos “tudo passa”,
entretanto, meus amados, “tudo fica”, porque os negativos fotográficos estão incrustados no
gabinete da memória e basta querer para que as imagens se reproduzam com todos os
traços que desejamos lembrar e até mesmo com aqueles outros que possivelmente não
quereríamos rever. Digo assim para mostrar-lhes que o nosso lar feliz está em mim, como
sempre, que Antônio Carlos está em meu coração, como sendo o irmão de quem nunca
desejava me separar, que o Carlos Almir, Carlos Alcir, a Rosa e todos os nossos estão
comigo, como se eu vivesse no cinema da saudade, embora com os filmes da juventude
presente, repletos de esperanças e de Sol. Papai, eu sei que o senhor desejava minhas
notícias. Penso que pela instuição, o senhor e a mamãe sabem tudo. Sabem que eu não
queria vir para cá cedo assim, que a minha sede de aprender nunca se esgotava e foi por
isso que o Aero Clube me conquistou. Posso dizer que deixei o meu corpo terrestre
aprendendo... Compreendo. Isso não dá conformação, nem alegria, mas, de algum modo,
me sinto satisfeito ao pensar que sempre tentei cumprir os meus deveres de rapaz cristão
e espírita, com bastante conhecimento da responsibilidade de viver. Não sei até hoje por
que manobras o aparelho nos desobedeceu. Vi nos olhos do instrutor Denizard aquela
expressão de espanto que me contagiava, mas isso não durou muito tempo. A queda era
verdadeira e a perda do corpo não menos certa. Creiam, porém, que as nossas
conversações e preces me ajudaram no momento X. Entendo que o meu raciocínio sofrera
um baque indescritível e que os pensamentos me escorriam da cabeça para fora, assim
como quando o sangue escapa das veias num processo hemorrágico. Meus últimos
pensamentos, porém, naquela hora de mudança, foram para Deus, pedindo a Ele, nosso
Pai Celeste os fortificasse, que desse aos meus pais e irmãos queridos, compreensão e
conformidade. Mas vocês, queridos pais, reconhecem como dói no coração aquela
expressão “nunca mais”. Eu sabia que esse “nunca mais” se referia ao corpo e não a mim,
o espírito imortal que sobreviveria ao desastre, mas, ainda assim, o gosto de adeus é por
demais amargo para que a gente o sinta sem chorar... Chorei, dentro de uma imobilidade
que eu não saberia descrever, e, em seguida, notei que mãos de enfermagem me
anestesiavam. Era o sono, o sono da benção, porque, entre a morte do corpo e o
renascimento da Vida Espiritual, Deus colocou um desmaio providencial. Quando acordei,
me vi sem qualquer ligação com o nosso amigo Denizard e com a nossa gente amiga de
Votuporanga. Pensava naqueles companheiros de tarefa de todos daí. Papai, lembrava-me
de todos daí: do Lidaí, do Dr, Orlando, do Carmelo e do Romeu; entretanto, como que uma
nova personalidade estava em mim, como imagem que estivera oculta. Vi-me em outra
cidade diferente da nossa e sentia-me ligado espontaneamente a todos os que me vigiavam
com ternura. Meu avô Santoro estava velando por mim, mas no meu íntimo eu era o outro
rapaz do tempo em que o País estava convulsionado por lutas muito grandes. Tive a idéia
de estar na cidade onde havia assumido o compromisso de deixar o corpo violentamente.
Despertava sob os céus em que fizera a dívida que eu resgatara. Conte papai, tudo isso ao
Romeu. Parecia sonhar, mas não era sonho. Eu me via na cidade onde me fizera devedor.
Acordei, achava-me num educandário-hospital dirigido por antigos Benfeitores de São José
do Rio Preto. Meu bisavô Santoro me afagava e minha Tia Maria me falava com bondade,
mas não precisavam doutrinar-me quando à Grande Renovação. Ouvi as preces da
mãezinha e os acontecimentos de casa, naqueles instantes recentes, que se sucediam à
minha desencarnação violenta, desenrolavam-se diante de meu olhos com uma
persistência de pasmar. Então compreendi que mesmo nós, os espíritas da mocidade e da
madureza, ao que penso, não nos achamos assim tão preparados para a transferência de
plano, como julgamos”.

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

“O Espiritismo não é obra de um homem. 
Ninguém se pode dizer seu criador, por-
que é tão velho quanto a Criação. Ele se 
encontra por toda parte, em todas as re-
ligiões e mais ainda na religião católica, 
e com mais autoridade que em todas as 
outras, porque nele se encontra o prin-
cípio de tudo: os Espíritos de todos os 
graus, seus intercâmbios ocultos e paten-
tes com os homens, os anjos guardiões, 
a reencarnação, a emancipação da alma 
durante a vida, a dupla vista, as visões, 
as manifestações de todo gênero, as apa-
rições e mesmo as aparições tangíveis. 
Com relação aos demônios, não são ou-
tra coisa que os maus Espíritos e, salvo 
a crença de que o caminho do progresso 
não é interditado aos outros, não há entre 
eles senão uma diferença de nome. Que 
faz a ciência espírita moderna? Ela reúne 
em um corpo o que estava esparso; ex-
plica em termos próprios o que não o era 
senão em linguagem alegórica: elimina o 
que a superstição e a ignorância geraram 
para não deixar senão a realidade e o po-
sitivo: eis o seu papel. Mas, o de funda-
dora não lhe pertence. Ela mostra o que 
é, coordena mas não cria nada, porque 
suas bases são de todos os tempos e de 
todos os lugares. Portanto, quem ousaria 
considerar-se bastante forte para sufocá-
la sob os sacarmos e mesmo sob a perse-
guição? Se se a proscreve de um lado, ela 
renascerá em outros lugares, sobre o ter-
reno mesmo de onde se a houver banido, 
porque está na Natureza e não é dado ao 
homem destruir uma força da Natureza, 
nem de colocar seu veto sobre os decre-
tos de Deus”.

“Concepção de Rubens Silvio Germi-
nhasi para saudar as três décadas de 
INFORMAÇÃO, a exemplo do que fêz 
quando de seu surgimento (capa nº 1) 
e no 25º aniversário”.
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CONVERSA BREVE

Mais de trinta anos se passaram desde que o então presidente do Grupo 
Espírita CASA DO CAMINHO, propôs ao responsável pela Mocidade Espíri-
ta IVAN ALBUQUERQUE(MEIA), a publicação em comum, de um periódico 
objetivando a divulgação do Espiritismo, o qual repassou a incumbência para 
seu Coordenador de Divulgação.
Nascia assim, alguns meses depois, a Revista INFORMAÇÃO.
Vivia-se no país o clima da integração nacional e ocorreu à EQUIPE, porque 
não fazer o mesmo em relação às informações relacionadas ao dinâmico 
movimento existente e inspirado nas idéias espíritas? Como fazê-lo de modo 
interessante e objetivo? Através de entrevistas, um estilo raramente empre-
gado à época.
Apoiados por alguns líderes que se sensibilizaram com o entusiasmo daque-
les jovens, surgiram os endereços e nomes que possibilitaram estampar na 
publicação, nos seus primeiros anos, nas diferentes seções da revista, o que 
se fazia tanto em Porto Alegre - RS (Instituto Amigo Germano), quanto em 
Manaus - MA (Carlos Alberto Tinoco e as pesquisas sobre a mediunidade en-
tre os índios); tanto em Recife - PE (Campanha Permanente do Evangelho 
no Lar), quanto em Salvador, BA (Mansão do Caminho), tanto em Uberlân-
dia, MG (DEC-Divulgação Espírita Cristã), quanto em Bauru-SP (Centro 
Espírita Amor e Caridade).
Veio depois, em 1978, a idéia de ampliar esse campo trazendo entrevistas 
de líderes de América Latina revelando a embrionária atividade em países 
como Colombia (Soc. Esp. de Cartagena), Peru (Assoc. Espiritual Nudo 
Luminoso), Argentina (Assoc. Esp. “Luz, Justiça e Caridade), Venezuela 
(C.I.M.A), México (Assoc. Espírita Vera Cruz) e Espanha (Revista Divulga-
ção Espírita), além de outros.
Vários personagens que se destacaram como infl uentes pensadores do tema 
ESPIRITISMO se sucederam nas páginas de INFORMAÇÃO como Deolin-
do Amorim, Mario Boari Tamassia, José Herculano Pires, Hermínio Correia 
de Miranda, Hernani Guimarães Andrade, Mario da Costa Barbosa, Martins 
Peralva, Divaldo Pereira Franco, Terezinha de Oliveira, Richard  Simonetti, 
Jorge Andrea, Jacy Regis, J.B.C.  (José Benevides Cavalcante), Roque Ja-
cintho e, entre outros, o inesquecível Francisco Cândido Xavier.
Os anos rolaram sobre os anos, parte da memória e pensamento do Movi-
mento Espírita foi sendo construída e, na passagem deste trigésimo aniver-
sário, preparamos uma série de matérias a serem desdobradas em duas 
partes que esperamos  suscitem profundas refl exões em nossos leitores.
Tudo  permeado por diversos dados que, com certeza, contribuirão para a 
sua “INFORMAÇÃO”.

A EQUIPE

UM NÚMERO MUITO ESPECIAL
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COMUNICAÇÃO

Cinco bilhões de anos é o tempo de 
existência da Terra, segundo cientistas, 
com base no estudo das rochas e fós-
seis. Um milhão de anos é o tempo 
estimado para o surgimento do homem 
sobre o Planeta.
O Espiritismo considera que a Terra é 
apenas um dos muitos planetas habita-
dos somente na Via Lactea. Fala ainda da 
pluralidade de existências, afi rma existi-
rem migrações e imigrações de Espíritos 
entre os Planetas; da raça de Espíritos 
que, muitas vezes, compõem raças físi-
cas, atendendo a programas individuais 
e coletivos traçados pelas inteligências 
que nos governam. 
Na matéria que apresentaremos a seguir, 
uma visão da história recente da Huma-
nidade Terrena.

AMPLIANDO HORIZONTES
(1ªparte)

INTERESSANTES RELEVAÇÕES.
No ano de 1938, o Espírito Emmanuel 
começava a intensifi car o trabalho de 
psicografi a de livros através do médium 
Francisco Cândido Xavier, fosse na co-
ordenação de trabalhos de outros au-
tores, fosse dos seus mesmo, visando 
alcançar a meta de 30 obras a serem 
publicadas inicialmente por eles.
Surgem “BRASIL, CORAÇÃO DO 
MUNDO, PÁTRIA DO EVANGELHO” 
e “NOVAS MENSAGENS” (Feb) de 
Humberto de Campos; “LIRA IMOR-
TAL” (Lake) de autores diversos e “A 
CAMINHO DA LUZ”(FEB). Neste últi-
mo, segundo ele, “procurava mostrar  
a verdadeira posição do Evangelho 
do Cristo, tantas vezes incompreen-
dido no mundo, em face das religiões 
e das fi losofi as terrenas, elucidando 
a sagrada infl uência da fé e o ascen-
dente espiritual, no curso de todas 
as civilizações terrestres”. Traça um 
perfi l sintético da evolução da Terra e 
seus habitantes desencarnados e en-
carnados, desde o princípio. Em 1956, 
através do médium mineiro, Emmanuel 
respondeu a uma entrevista, acrescen-
tando outros dados curiosos que infeliz-

mente não foram incluídos naquele livro, 
nem em qualquer das obras do acervo 
construído até o fi m da jornada de Chico 
em nossa dimensão.
Entre essas informações encontramos 
que:
1º) A Terra, em sua constituição física, 
propriamente considerada, alterna ci-
clos de grande repouso e atividade, 
em períodos determinados.
2º) Cada um desses períodos, pode 
ser calculado em 260.000 anos.
3º) Os grandes Instrutores Espirituais 
da Humanidade, nos Planos Superio-
res, consideram que, desses 260.000 
anos de atividade, 60 a 64.000 anos, 
são empregados na reorganização 
dos pródomos da vida organizada. 
Logo em seguida surge o desenvolvi-
mento das grandes raças, que como 
grandes quadros enfeixam assuntos 
e serviços que dizem respeito à evo-
lução do espírito, na Terra.
4º) Assim depois desses 60 a 64.000 
anos de reorganização de nossa casa 
planetária, temos sempre grandes 
transformações de 28.000 em 28.000 
anos.
5º) No período de atividade que es-
tamos atravessando, depois dos pri-
meiros 64.000 anos, tivemos duas 
grandes raças na Terra, cujos traços 
se perderam, pelo seu primitivismo.
6º)Logo em seguida, podemos consi-
derar a presença da grande raça Le-
muriana, como portadora de uma in-
teligência mais avançada, detentora 
de valores mais altos, nos domínios 
do espírito. 
Sobre esse continente Emmanuel in-
forma que foi arrasado em parte pelas 
águas do Oceano Pacífi co e Índico e 
de suas terras ainda existem porções 
remanecentes como a Austrália. Se 
consultarmos as Enciclopédias , verifi -
caremos que os ingleses que a desco-
briram no fi nal do século XVIII, encon-
traram-na habitada por aborígenes que, 
segundo se acredita, para lá teriam mi-
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AS RAÇAS ADÂMICAS
No Capítulo III do “A CAMINHO DA LUZ”, 
Emmanuel revela que há muitos milênios, 
um dos planetas que compõe o sistema 
de Capela, situado na constelação de Co-
cheiro, atingira a culminância de um dos 
seus extraordinários ciclos evolutivos, a 
exemplo do que acontece com a Terra 
presentemente. Alguns milhões de Espí-
ritos rebeldes lá existiam, no caminho da 
evolução geral, mas uma ação de sane-
amento as alijaria daquela Humanidade. 
As grandes comunidades espirituais dire-
toras do Cosmo deliberaram, então, loca-
lizar aquelas entidades, que se tornaram 
pertinazes no crime, aqui na Terra lon-
gínqua, onde aprenderiam: 1º) a realizar, 
na dor e nos trabalhos pessoais do seu 
ambiente, as grandes conquistas do cora-
ção e 2º) Impulsionar, simultaneamente, o 
progresso dos seus irmãos inferiores”. 

grado do sudeste asiático há cerca de 
50.000/40.000 anos. Anteriores portanto 
ao assentamento europeu, os aboríge-
nes australianos tinham uma organiza-
ção sofi sticada, mitos e rituais sagrados. 
Falavam 300 dialetos diferentes.
7º) Após os 28.000 anos de trabalho 
Lemuriano, tivemos o grande período 
da raça Atlântida, em outros 28.000 
anos de grande trabalho, no qual a 
inteligência do mundo se elevou de 
modo considerável.
Desse continente, Emmanuel diz no “A 
CAMINHO DA LUZ”, que “várias regi-
ões da América guardam assinalados 
vestígios”.

UM PARÊNTESE
Allan Kardec, em “A GÊNESE”, Capítu-
lo XI, explica que a transfusão operada 
pelos renascimentos e mortes que se 
efetuam entre a população encarnada 
e desencarnada de um planeta, “igual-
mente se efetua entre os mundos, quer 
individualmente, nas condições normais, 
quer por massas, em circustâncias espe-
ciais. Há, pois, emigrações e imigrações 

coletivas de um mundo para outro, donde 
resulta a introdução, na população de um 
deles, de elementos inteiramente novos. 
Novas raças de Espíritos, vindo misturar-
se às existentes, constituem  novas raças 
de homens. Ora, como os Espíritos nunca 
mais perdem o que adquiriram, consigo 
trazem eles sempre a inteligência e a in-
tuição dos conhecimentos que possuem, 
o que faz que imprimam o caráter que 
lhes é peculiar à raça corpórea que ve-
nham animar. Para isso, só necessitam 
de que novos corpos sejam criados para 
serem por eles usados. Uma vez que a 
espécie corporal existe, eles encontram 
sempre corpos prontos para os receber. 
Não são mais, portanto, do que novos ha-
bitantes. Em chegando à Terra, integram-
lhe, a princípio, a população espiritual; 
depois, encarnam, como os outros.
De acordo com o ensino dos Espíritos, 
foi uma dessas grandes imigrações, ou, 
se quiserem, uma dessas colônias de 
Espíritos, vinda de outra esfera, que deu 
origem à raça simbolizada na pessoa de 
Adão e, por essa razão mesma, chamada 
raça adâmica. Quando ela aqui chegou, 
a Terra, já estava povoada desde tempos 
imemoriais, como a América, quando aí 
chegaram os europeus(...)
A Gênese nô-la mostra, desde os seus 
primórdios, industriosa, apta às artes e 
às ciências, sem haver passado aqui pela 
infância espiritual, o que não se dá com 
as raças primitivas, mas concorda com a 
opinião de que ela se compunha de Espí-
ritos que já tinham progredido bastante. 
Tudo prova que a raça adâmica não é an-
tiga na Terra e nada se opõe a que seja 
considerada como habitando este globo 
desde apenas alguns milhares de anos, o 
que não estaria em contradição nem com 
os fatos geológicos, nem com as obser-
vações antropológicas, antes tenderia a 
confi rmá-las.

OS DESDOBRAMENTOS DE SUA 
CHEGADA
Reencarnaram proporcionalmente nas
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regiões mais importantes, onde se ha-
viam localizado tribos e famílias primiti-
vas, descendentes dos primatas, estabe-
lecendo os fatores defi nitivos na história 
etnológica dos seres. Com essas entida-
des nasceram na orbe os ascendentes 
das raças brancas. Estabeleceram-se 
em sua maioria na Ásia, de onde atra-
vessaram o istmo de Suez para a Áfri-
ca, na região do Egito, encaminhado-se 
igualmente para a longínqua Atlantida, de 
que várias regiões da América guardam 
assinalados vestígios. Aqueles seres de-
caídos e degredados, reuniram-se em 
quatro grandes grupos que se fi xaram 
nos povos mais antigos, obedecendo às 
afi nidades sentimentais e linguísticas: 
1º) No grupo dos Árias; 2º) Na civiliza-
ção do Egito; 3º) O povo de Israel e 4º) 
as castas da Índia. Dos Árias descende 
a maioria dos povos brancos da família 
Indo-Européia, incluindo-se os latinos, os 
Celtas, os Gregos, além dos Germanos 
e Eslavos. Ressalte-se ainda que entre 
as raças negra e amarela (contava com 
uma organização regular, quando se ve-
rifi cou o advento dos espíritos procristos 
da Capela), bem como entre os grandes 
agrupamentos primitivos da Lemúria, da 
Atlantida e de outras regiões que fi caram 
imprecisas no acervo de conhecimento 
dos povos, os exilados de Capela tra-
balharam  profi cuamente, adquirindo a 
provisão para suas consciências resse-
quidas. Angustiados e afl itos, deixaram 
para trás todo um mundo afetivo, re-
encarnando na Terra no meio de raças 
ignorantes e primitivas.

Os Egípicios
- dos Espíritos degredados na Terra, 
eram os que mais se destacavam na 
prática do Bem e da Verdade.
- Eram os que menos débitos possuiam 
perante o tribunal da Justiça Divina.
- Traziam consigo uma ciência que a evo-
lução da época não comportava, razão 
por que recolheram o acervo de suas tra-
dições e de suas lembranças no ambien-
te reservado dos templos, impondo aos 
candidatos à sua iniciação experiências 
difíceis e rigorosas.
- Os grandes Mestres de então sabiam 
da existência do Deus Único e Absolu-
to, mas conheciam, igualmente a função 

COMUNICAÇÃO

O PERFIL E CONTRIBUIÇÃO DE 
CADA GRUPO
Allan Kardec considera que “mais 
adiantada que as que a tinham prece-
dido neste Planeta, a raça Adâmica é 
com efeito, a mais inteligente, impe-
lindo ao progresso todas as outras”. 
Emmanuel traça a seguir um perfi l das 
contribuições de cada grupo à Humani-
dade a partir das regiões e povos entre

Os Hindus
- os primeiros a formar os pródomos de 
uma sociedade organizada.
- as organizações hindus são de origem 
anterior à própria civilização egípcia, an-
tecedendo de muito os agrupamentos 
israelistas.
- foram as primeiras vozes da fi losofi a e 
da religião no mundo terrestre, sendo por-
tanto a matriz de todo o pensamento fi -
losófi co e religioso da Humanidade.
- constituem os nucleos dos arianos pu-
ros, deles descendendo todos os povos 
arianos que fl oresceram na Europa.
- Todas as línguas das raças brancas, 
guardam as mais estreitas afi nidades com 
o sânscrito, originário de nossa formação 
e que se constituia uma reminiscência de 
sua existência pregressa em outro mun-
do.
- o povo hindu, não obstante o seu eleva-
do grau de desenvolvimento nas ciências 
do Espírito, não aproveitou de modo geral 
como devia o seu acervo de experiências 
sagradas, deixando crescer no coração o 
espinho do orgulho, que aliás dera moti-
vo ao seu exílio na Terra, o que resultou 
na organização das castas, dividida entre 
os rajás e párias.

os quais renasceram:
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dos Espíritos propostos de Jesus na exe-
cução de todas as leis físicas e sociais 
da existência planetária e por isso intro-
duziram a idéia politeísta dos deuses, 
para que as massas as cultuassem nas  
grandes festas exteriores.
- As ciências psíquicas da atualidade eram 
familiares aos sacerdotes dos templos.
- Inspirados pelos circulos iniciáticos, 
contruiram as pirâmides, representando 
os mais sagrados templos de estudo e 
iniciação ao mesmo tempo em que re-
presentariam para a posteriodade um li-
vro do passado, com as mais singulares 
profecias em face das obscuridades do  
porvir.
Nota: Saiba mais sobre a origem, evo-
lução, cultura, costumes do povo egíp-
cio lendo “A VOZ DO ANTIGO EGITO” 
(FEB) , de Waldomiro Francisco Lorenz 
e “ARQUIVOS SECRETOS DO EGI-
TO”, (Lachatre), de Hermínio Correia de 
Miranda.

*AS ENCICLOPÉDIAS.
Embora imprecisas, as datas apresen-
tadas pelas Enciclopédias, revelam que 
a integração nos grupos citados, dos es-
píritos exilados nas raças presentes na 
Terra àquela altura, deve ter ocorrido ao 
longo dos últimos dez mil anos antes de 
Cristo, se observarmos aspectos como a 
organização  social e política, o desen-
volvimento cultural, as conquistas religio-
sas, arquitetônicas, etc.

(segue)

COMUNICAÇÃO

A família Indo-Européia
- Ao contrário das civilizações hindu e 
egípicia foi a que mais tempo levou para 
se organizar.
- Muitos séculos de migrações sucessi-
vas foram necessários para que através 
dos planaltos da Pérsia (hoje Iraque) se 
regularizassem, procedendo do Irã qua-
se todas as correntes da raça branca, 
que representariam mais tarde os tron-
cos genealógicos da família indo-euro-
péia.
- Eram na sua maioria, os espíritos mais 
revoltados com as condições de seu de-
gredo.
- Pouco afeitos aos mistérios religiosos, 
não cuidaram da conservação do seu 
tradicionalismo, residindo aí a razão do 
escasso conhecimento dos historiadores 
a cerca das áreas primitivas que lança-
ram os marcos da civilização européia.
- Suas incursões entre as tribos selva-
gem da Europa, datam de mais ou me-
nos dez mil anos antes da vinda de Je-
sus, embora a Humanidade localize-lhe 

a marcha em apenas quatro mil anos.
- Caracterizado por uma senso prático 
sem grandes ascendentes religiosos em 
sua formação primitiva, com o raciona-
lismo de suas concepções, a tendência  
para as ciências positivas e o amor pela 
hegemonia e liberdade, puderam aper-
feiçoar a ciência até as culminências das 
conquistas modernas.
- Apenas muitos milênios mais tarde, os 
Celtas retornaram ao culto divino, vene-
rando as forças da natureza, junto dos 
carvalhos sagrados (fase da Fitolatria, 
segundo o professor J. Herculano Pires, 
em “O ESPÍRITO E O TEMPO”,(Edicel)
O povo de Israel
- Dos degredados na Terra, constituem a 
raça mais forte e homogênea, mantendo 
inalterados os caracteres através de to-
das as mutações.
- Grande era sua certeza na existência 
de Deus, mas muito grande era também 
seu orgulho, dentro de suas concepções 
da verdade e da vida.
- Das raças degredadas foi a que mais 
sentiu o peso da situação do exílio.
- Enquanto a civilização egípcia, seus ini-
ciados e os hindus criavam o politeismo 
para satisfazer os impositivos da época, 
o povo de Israel acreditava somente na 
existência do Deus todo poderoso.
- É talvez a raça mais livre, mais inter-
nacionalista, mais fraternal, entre si, mas 
também a mais altiva e exclusivista do 
mundo.
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No capítulo III de “O EVANGELHO SE-
GUNDO O ESPIRITISMO”, Allan Kardec 
decifra o sentido oculto do versículo 2, do 
capítulo XIV, do Evangelho de João: “Há 
muitas moradas da Casa de meu Pai.” 
Fala sobre os diferentes estados da alma 
na Erraticidade ou nos Planos Espirituais; 
sobre as diferentes categorias de mundos 
habitados; sobre a destinação da Terra e 
da causa das misérias humanas e insere 
nas INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS um 
resumo do ensinamento dos Espíritos Su-
periores sobre mundos superiores e mun-
dos inferiores, além de três mensagens as-
sinadas por Santo Agostinho a respeito dos 
mundos de Expiações e de Provas, dos 
mundos regeneradores, da lei do progres-
so dos mundos. Concluindo esta, o Espíri-
to de Agostinho diz que “a Terra seguindo 
essa Lei (da progressão dos mundos), 
esteve material e moralmente em um 
estado inferior ao que está hoje e atin-
girá, sob esse duplo aspecto, um grau 
mais avançado. Ela atingiu um dos seus 
períodos de transformação, em que, de 
mundo expiatório, tornar-se à mundo re-
generador.”
A respeito disso, traça na mensagem ante-
rior um breve perfi l das características de 
um planeta deste tipo:
1ª) Serve de transição entre os mundos 
de expiação e de provas e os mundos 
felizes;
2ª) A alma que se arrepende (Ver a seção 
CIÊNCIA), neles encontra a calma e o re-
pouso, acabando por se depurar;
3ª) O homem ainda está sujeito às leis 
que regem  a matéria, experimentará 
sensações e desejos, mas livre das pai-
xões desordenadas, que o torna escra-
vo;
4ª) Uma perfeita equidade regula as re-
lações sociais;
5ª) Neles, todavia, não está ainda a feli-
cidade perfeita, mas a aurora da felici-
dade;

6ª) O homem ainda é carne e por isso 
mesmo, sujeito às vicissitudes de que 
não estão isentos senão os seres com-
pletamente desmaterializados.
7ª) Há ainda provas a supor-
tar, mas que não tem as pun-
gentes angústias da expiação;
8ª) Neles não mais os sentimentos de or-
gulho que faz calar o coração, de inveja 
que o tortura, de ódio que o sufoca;
9ª) O homem, mesmo absorvido pelas 
coisas materiais, entrevê, melhor o fu-
turo;
10ª) Compreende que há outras alegrias 
que o Senhor promete àqueles que de-
las se tornam dignos, quando a morte 
tiver ceifado de novo seus corpos para 
lhes dar a verdadeira vida.

AS PREVISÕES ESTAVAM ERRADAS?

Uma avaliação da realidade observada até 
aqui nestes primeiros anos do século XXI, 
leva-nos a concluir que ainda estamos lon-
ge dessa condição a ser atingida pela Hu-
manidade habitante da Terra.
A impressão que se tem é que houve um 
aumento das misérias morais (mãe de 
todas as outras, espirituais e materiais) 
proporcional ao aumento populacional em 
nossa dimensão.
Os valores parecem todos invertidos, a 
maioria das principais lideranças em todos 
os setores, são a personifi cação do mal, 
daquilo que não se deve fazer; o espaço 
ocupado por elas nas diferentes mídias é 
predominante; a criação artistíca sobretu-
do na televisão, evoca apenas a violência, 
a crueldade, a devassidão, cujas imagens 
são consumidas por mentes entorpecidas 
e cristalizadas nas próprias imperfeições 
morais.
O Espírito Emmanuel, através de Chico Xa-
vier, segundo comentava o professor Her-
culano Pires, dizia que “após a 2ª Guerra 
Mundial, os “porões”da Espiritualidade 

O MUNDO DE REGENERAÇÃO E O TERCEIRO MILÊNIO
(1ª Parte)
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se abriram para reencarnações coletivas 
de entidades indiferentes à idéia do pro-
gresso espiritual”. Se, por exemplo, refl e-
tirmos sobre as curiosas relevações feitas 
por Chico Xavier a Newton Boechat (ver 
“SABEDORIA DE CHICO XAVIER”, cap 
6, FE, 1986, de Marlene Rossi Severino 
Nobre e SEXO E OBSESSÃO do espírito 
Manuel Philomeno de Miranda, por Divaldo 
Pereira Franco, LEAL, 2004, apêndice) a 
respeito de sua experiência nas dimensões 
extra-físicas quando da recepção mediúni-
ca do capítulo SEXO do livro NO MUNDO 
MAIOR ( 1947, Feb) entenderemos uma 
das razões da explosão da pornografi a a 
partir dos anos 60, primeiro nos países dito 
desenvolvidos, depois no resto do mundo. 
A mesma ilação talvez possa ser feita ana-
lisando-se o surgimento, em determinadas 
faixas da cultura, de estilos de músicas 
exaltando a violência, o sexo, o suicídio, 
entre outros, comportamentos socialmente 
questionáveis, a infl uenciar milhares de co-
rações e mentes.
Na verdade, do ponto de vista social, o pró-
prio J. Herculano Pires, para entender a 
evolução dos desequilíbrios morais no com-
portamento humano reportava-se à tese do 
antropólogo inglês Arnold J. Toinbee, a res-
peito do Determinismo Histórico, segundo 
o qual as Civilizações, a períodos aproxi-
mados de 2000 em 2000 anos, passam por 
grandes transformações e as inevitáveis 
crises decorrentes desse processo.
No livro “A GÊNESE” (1868), Allan Kardec 
reproduz no capítulo XVIII, “SÃO CHEGA-
DOS OS TEMPOS”, duas mensagens mui-
to interessantes. Na primeira delas, um es-
pírito de nome Arago, conclui dizendo que 
“quando se diz que a Humanidade che-
gou a um período de transformação e 
que a Terra tem que se elevar na hierar-
quia dos mundos, nada de místico vejais 
nessas palavras; vede ao contrário, a 
execução de uma das grandes leis fatais 
do Universo, contra os quais se quebra 

toda a má-vontade humana”.
Na outra, assinada pela entidade Doutor 
Barry, a certo trecho ele considera que “a 
Humanidade terrestre, tendo chegado 
a um desses períodos de crescimento, 
está em cheio há quase um século (por-
tanto desde 1750), no trabalho da sua 
transformação, pelo que a vemos agi-
tar-se de todos os lados, presa de uma 
espécie de febre e como que impelida 
por invisível força. Assim continuará, 
até que se haja outra vez estabilizado 
em novas bases. Quem observar, então, 
acha-la-á muito mudada em  seus costu-
mes, em seu caráter, nas suas leis, em 
suas crenças numa palavra: em todo 
o seu estado social”. Acrescenta mais 
adiante: “quando uma revolução social 
se produz na Terra, abala igualmente o 
mundo invisível, onde todas as paixões 
boas e más, se exacerbam, como entre 
vós. Indizível efervescência entra a rei-
nar na coletividade dos Espíritos que 
ainda pertecem ao vosso mundo e que 
aguardam o momento de a ele volver.”
Se observamos um painel das alterações 
nas relações humanas desde a data apro-
ximada mencionada pelo espírito, verifi ca-
mos fatos que confi rmam sua mensagem: 
Fim dos sistemas monárquicos, libertação 
de muitas colônias, libertação dos escravos 
nas Américas, início da Revolução Indus-
trial, evolução nas comunicações à dis-
tância, ruptura entre Estado e Igreja, entre 
outras.

A ÚNICA MANEIRA

A situação precária da maioria da popula-
ção encarnada do Globo parece contradi-
zer a informação sobre essa mudança de 
condição.
As religiões de modo geral, não conse-
guem despertar e orientar as criaturas na 
direção de sua inevitável espiritualização. 
“Como atingiremos o novo estado?”, é 
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a pergunta que nos fazemos.
O resposta aparentemente já foi dada. Só 
existe um caminho e ele foi expresso na 
questão 1018 de “O LIVRO DOS ESPÍRI-
TOS” , quando o espírito São Luiz, aten-
dendo à consulta de Allan Kardec sobre  se 
“jamais o reino do bem poderia ter lugar 
sobre a Terra” esclarece: “ - O bem reinará 
sobre a Terra quando, entre os Espíritos 
que vêm habitá-la, os bons prevalecerem 
sobre os maus. Então farão nela reinar o 
amor e a justiça que são a fonte do bem 
e de felicidade. É pelo progresso moral 
e pela prática das leis de Deus que o ho-
mem atrairá sobre a Terra os bons Es-
píritos e dela afastará os maus. Mas os 
maus não a deixarão senão quando dela 
forem banidos o orgulho e o egoísmo. 
A transformação da Humanidade foi pre-
dita e atingis esse momento, que apres-
sam todos os homens que ajudam o pro-
gresso. Ela se cumprirá pela encarnação 
de Espíritos melhores que constituirão 
sobre a Terra uma nova geração. Então, 
os Espíritos dos maus, que a morte cei-
fa cada dia e todos aqueles que tentem 
atrasar a marcha das coisas, dela serão 
excluídos, porque serão deslocados do 
convívio com os homens de bem, dos 
quais perturbariam a felicidade. Eles irão 
para mundos novos, menos avançados, 
cumprir missões penosas, onde pode-
rão trabalhar para seu próprio adianta-
mento ao mesmo tempo que trabalharão 
para o adiantamento de seus irmãos ain-
da mais atrasados. Não vedes nessa ex-
clusão da Terra transformada a sublime 
fi gura do Paraíso perdido, e no homem 
chegado sobre a Terra em semelhantes 
condições, e trazendo em si o germe de 
suas paixões e os traços de sua infe-
rioridade primitiva, a fi gura não menos 
sublime do pecado original? O pecado 
original, considerado sob esse ponto de 
vista, prende-se à natureza ainda imper-
feita do homem que não é responsável 

senão por si mesmo e suas faltas,  e não 
das de seus pais. Todos vós, homens de 
fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, 
com zelo e coragem na grande obra da 
regeneração, porque colhereis centupli-
cado o grão que houverdes semeado. 
Infelizes aqueles que fecham os olhos à 
luz, porque se preparam para longos sé-
culos de trevas e de decepções. Infelizes 
dos que colocam todas as suas alegrias 
nos bens deste mundo, porque sofrerão 
mais privações do que tiveram prazeres 
infelizes, sobretudo os egoístas, porque 
não encontrarão ninguém para os ajudar 
a carregar o fardo de suas misérias.”

DADOS ESCLARECEDORES

O espírito Emmanuel, na longa jornada 
cumprida através de Chico Xavier, em ra-
ríssimas situações se colocou na condição 
de revelador de dados relativos à coletivi-
dade humana. A primeira no já citado “A 
CAMINHO DA LUZ”, onde vincula perso-
nagens e grupos de Espíritos a reencar-
nações ocorridas em diferentes momentos 
da História. Outra na entrevista objeto de 
comentário na matéria da seção “COMU-
NICAÇÃO”.
No livro “ROTEIRO” (1952, Feb), porém, 
recolhemos mais um dado que pode nos 
auxiliar a entender as razões pelas quais 
uma mudança do porte previsto é tão len-
ta. Encontra-se no capítulo 9, “O GRANDE 
EDUCANDÁRIO”, onde ele diz: “Mais de 20 
bilhões de almas conscientes, desencar-
nadas, sem nos reportarmos aos bilhões 
de inteligências sub humanas que são 
aproveitadas nos multiplos serviço do 
progresso planetário cercam o domicílio 
terrestre, noutras faixas de evolução.”
A informação seria reafi rmada pelo espírito 
André Luiz, em 1964, no  “ANUÁRIO ESPÍ-
RITA” (Ide), quando, através dos médiuns 
Waldo Vieira e Chico Xavier, foi indagado 
sobre “qual a quantidade aproximada, de 

SERVIÇO
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habitantes espirituais - em idade racional 
que se desenvolvem, presentemente, nas 
circunvizinhanças da Terra”, esclareceu: “-
Será lícito calcular a população de cria-
turas desencarnadas em idade racional, 
nos círculos de trabalho, em torno da 
Terra, para mais de vinte bilhões, obser-
vando-se que alta percentagem ainda 
se encontra nos estágios primários da 
razão, sendo esse número passível de 
alterações constantes pelas correntes  
migratórias de espíritos em trânsito nas 
regiões do Planeta. Em outra entrevista 
ao jornal O Estado de Minas, em julho de 
1980, Chico lembra que “a região chama-
da crosta terrestre é cercada por várias 
áreas habitadas por inteligências jun-
to das quais ainda não temos o acesso 
preciso”.
O mesmo André Luiz, seis anos antes, no 
importantíssimo “EVOLUÇÃO EM DOIS 
MUNDOS” (1958, Feb) pelos médiuns ci-
tados, dá um panorama da vida social dos 
desencarnados: “– No Plano Espiritual 
imediato à experiência física, as socieda-
des humanas desencarnadas, em quase 
DOIS TERÇOS, permanecem natural-
mente jungidas, de alguma sorte, aos 
interesses terrenos. Egressos do próprio 
mundo em que se lhes tramam os elos 
da retaguarda, quando não se desvairam 
nas faixas infernais, igualmente imaniza-
das ao Planeta de que se originam, tra-
balham com ardor, não só pelo próprio 
adiantamento, como também no auxílio 
aos que fi caram. Naturalmente as almas 
que constituem a percentagem a que nos 
referimos, distanciadas ainda do aprimo-
ramento ideal, procuram aperfeiçoar em 
si mesmas as qualidades nobres menos 
desenvolvidas, buscando clima adequa-
do que lhes favoreça o trabalho. Convic-
tas de que tornarão à Terra para a solu-
ção dos problemas que lhes enevoam ou 
afl igem, o campo íntimo, situam-se em 
tarefas obscuras, junto aos semelhantes, 

encarnados ou desencarnados, quando 
se reconhecem vitimadas pela vaidade 
ou pelo orgulho que ainda lhes medram 
no seio, e localizam-se em aprendizados  
valiosos da inteligência, em se vendo 
inábeis para os serviços especializados 
do pensamento, não obstante os talentos 
sentimentais que já entesourem consigo. 
Quase todas, no entanto, obedecem aos 
ditames do amor ou do ideal que lhes 
inspiram a consciência. Aglutinam-se em 
verdadeiras cidades e vilarejos, com esti-
los variados, como acontece aos burgos 
terrestres, característicos da metrópole 
ou do campo, edifi cando largos empre-
endimentos de educação e progresso, 
em favor de si mesmas e a benefício dos 
outros. As regiões purgativas ou sim-
plesmente infernais são por elas ampa-
radas, quanto possível, organizando-se 
aí, sob o seu patrocínio, extensa obra 
assistencial. No plano físico, a equipe 
doméstica atende à consangüinidade em 
que o vínculo é obrigatório, mas, no pla-
no extrafísico, o grupo familiar obedece 
à AFINIDADE em que o liame é espontâ-
neo. Por isso mesmo, na esfera seguin-
te à condição humana, temos o espaço 
das nações, com as suas comunidades, 
idiomas, experiências e inclinações, in-
clusive organizações religiosas típicas, 
junto das quais funcionam missionários 
de libertação mental, operando com cari-
dade e discrição para que as idéias reno-
vadoras se expandam sem dilaceração e 
sem choque. Com esses dois terços de 
criaturas ainda ligadas, desse ou daquele 
modo, aos núcleos terrenos, encontra-
mos UM TERÇO de Espíritos relativa-
mente enobrecidos que se transformam 
em condutores da marcha ascensional 
dos companheiros, pelos méritos com 
que se fazem segura instrumentação das 
Esferas Superiores.”

(segue)

SERVIÇO
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CIÊNCIA
REFLETINDO SOBRE A LEI DE AÇÃO E REAÇÃO

(1ª Parte)

“A CADA UM SEGUNDO AS PRÓ-
PRIAS OBRAS.” Quanta justiça, lógi-
ca e beleza, expressa nessa afi rma-
ção de Jesus!...
Nela a sintese do mecanismo de 
causa e efeito que regula a evolução 
do Espírito.
Todos os efeitos observados nas 
questões humanas e sociais, desta 
e da outra dimensão, encontram nela 
seu sentido, sua razão de ser. Afi nal, 
sem ela, como explicar as injustiças 
sociais (individuais e coletivas), as 
anomalias ou deformidades físicas, 
os desequilíbrios ou transtornos espi-
rituais, mentais, emocionais, compor-
tamentais? Como justifi car as mortes 
prematuras, as doenças incuráveis? 
Como acreditar que os corruptos, fas-
cínoras ou criminosos que transitam 
pela vida física, muitas vezes, desa-
percebidos ou sem serem incomoda-
dos, possam sofrer as consequências 
de seus atos ou reparar suas faltas? 
A revelação de Jesus contida no Evan-
gelho de Mateus, Cap. 6, somente en-
contra seu sentido espiritual com a cola-
boração do Espiritismo. Aliás, somente 
com ele, ela ganha o destaque que 
merece. Com o Espiritismo, compreen-
demos que a condição de encarnados 
ou desencarnados não representa uma 
dissossiação da realidade interior do 
Ser. Continuamos no Plano Espiritual 
a ser intimamente exatamente como 
no Plano dos Encarnados.
Allan Kardec, além das respostas ob-
tidas e contidas no LIVRO DOS ES-
PÍRITOS, capítulo II (penas e gozos 
futuros), do LIVRO QUARTO-ESPE-
RANÇAS E CONSOLAÇÕES; na pri-
meira parte de “O CÉU E O INFER-
NO”, capítulo VII. apresenta trinta 
e três tópicos do que ele chama de 
CÓDIGO PENAL DA VIDA FUTURA, 

construído, naturalmente, a partir das 
revelações, refl exões, deduções e 
conclusões dos Espíritos cujas men-
sagens ele analisou.
No item 3º, por exemplo, ele afi rma:
- “Não há uma única imperfeição 
da alma que não importe funestas 
e inevitáveis consequências, como 
não há uma só qualidade boa que 
não seja fonte de um gozo. A soma 
das penas é, assim, proporcional à 
soma das imperfeições, como a dos 
gozos à das qualidades. A alma que 
tem dez imperfeições, por exemplo, 
sofre mais do que a que tem três ou 
quatro; e quando dessas dez imper-
feições não lhe restar mais que me-
tade ou um quarto, menos sofrerá. 
De todo extintas, então a alma será 
perfeitamente feliz. Também na Ter-
ra, quem tem muitas moléstias, so-
fre mais do que quem tenha apenas 
uma ou nenhuma. Pela mesma ra-
zão, a alma que possui dez perfei-
ções, tem mais gozos do que outra 
menos rica de boas qualidades.”
As omissões também geram consequên-
cias pelo que se depreende do item 6º: 
“– O bem e o mal que fazemos decor-
rem das qualidades que possuímos. 
Não fazer o Bem quando podemos é, 
portanto, o resultado de uma imper-
feição. Se toda imperfeição é fonte de 
sofrimento, o Espírito deve sofrer não 
somente pelo mal que fez como pelo 
bem que deixou de fazer na vida ter-
restre.”
A recorrência do sofrimento vence a 
inércia diante da necessidade de bus-
car a perfeição como mostra o item 
7º: “– O Espírito sofre pelo mal que 
fêz de maneira que, sendo a sua 
atenção constantemente dirigida 
para as consequências desse mal, 
melhor compreende os seus incon-
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venientes e trata de corrigir-se”.
Como pelas concepções espirituais 
a ação tem um sentido muito amplo, 
variando da mentalização à atitude 
propriamente, tudo gera repercus-
sões, como se observa no item 8º: 
– “Sendo infi nita a justiça de Deus, 
o bem e o mal são rigorosamente 
considerados, não havendo uma 
só ação, um só pensamento mau 
que não tenha consequências fa-
tais, como não há uma única ação 
meritória, um só bom movimento 
da alma que se perca, mesmo para 
os mais perversos, por isso que 
constituem tais ações um começo 
de progresso.”
No item 9º, verifi camos que, às vezes, 
será necessário mais de uma encar-
nação para nossa reabilitação peran-
te as leis de Deus, inscritas em nossa 
consciência: “– Toda falta cometi-
da, todo mal realizado é uma dívida 
contraída que deverá ser paga; se 
o não for em uma existência, sê-lo-
á na seguinte ou seguintes, porque 
todas as existências são solidárias 
entre si. Aquele que se quita numa 
existência não terá necessidade de 
pagar uma segunda vez.
A compreensão das causas dos so-
frimentos no Plano dos encarnados 
pode ser abstraída pelo item 10º: 
“– O Espírito sofre, quer no mundo 
corporal, quer no mundo espiritual, 
a consequência das suas imperfei-
ções. As misérias, as vicissitudes 
padecidas na vida corpórea, são 
oriundas das nossas imperfeições, 
são expiações de faltas cometi-
das na presente ou em preceden-
tes existências. Pela natureza dos 
sofrimentos e vicissitudes da vida 
corpórea, pode julgar-se a nature-
za das faltas cometidas em anterior 

existência, e das imperfeições que 
as originaram.
Há um fator, predisponente, para 
que se inicie a busca consciente 
do nosso aperfeiçoamento espiritu-
al, como se conclue pelos itens 16º 
e 17º: “– O ARREPENDIMENTO 
conquanto seja, o primeiro passo 
para a regeneração, não basta por 
si só; são precisas a EXPIAÇÃO e 
a REPARAÇÃO. Arrependimento, 
Expiação e Reparação constituem, 
portanto, as três condições neces-
sárias para apagar os traços de 
uma falta e suas consequências. O 
arrependimento suaviza os travos 
da expiação, abrindo pela esperan-
ça o caminho da reabilitação; só a 
reparação, contudo, pode anular o 
efeito destruindo-lhe a causa. Do 
contrário, o perdão seria uma gra-
ça, não uma  anulação.
17º “– O ARREPENDIMENTO pode 
dar-se por toda parte e em qual-
quer tempo; se for tarde, porém, o 
culpado sofre por mais tempo. Até 
que os últimos vestígios da falta 
desapareçam, a expiação consiste 
nos sofrimentos físicos e morais 
que lhe são conseqüentes, seja na 
vida atual, seja na vida espiritual 
após a morte, ou ainda em nova 
existência corporal. A reparação 
consiste em fazer o bem àqueles a 
quem se havia feito o mal. Quem 
não repara os seus erros numa 
existência, por fraqueza ou má-
vontade, achar-se-á numa existên-
cia ulterior em contacto com as 
mesmas pessoas que dela tiveram 
queixas, e em condições volunta-
riamente escolhidas, de modo a 
demonstrar-lhes reconhecimento 
e fazer-lhes tanto bem quanto mal 
lhes tenha feito. Nem todas as fal-
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do o grau de suas forças? Quando 
esta perspectiva de reparação for in-
culcada na crença das massas, será 
um outro freio aos seus desmandos, 
e bem mais poderoso que o inferno 
e respectivas penas eternas, visto 
como interessa à vida em sua plena 
atualidade, podendo o homem com-
preender a procedência das circuns-
tâncias que a tornam penosa ou a 
sua verdadeira situação.
No item 19º, entendemos a razão da 
morosidade da evolução individual: 
“– Como o Espírito tem sempre 
o livre-arbítrio, o progresso, por 
vezes, se lhe torna lento, e tenaz 
a sua obstinação no mal. Nesse 
estado pode persistir anos e sé-
culos, vindo por fi m um momento 
em que a sua contumácia se mo-
difi ca pelo sofrimento, e, a despei-
to da sua jactância, reconhece o 
poder superior que o domina. En-
tão, desde que se manifestam os 
primeiros vislumbres de arrenpe-
dimento, Deus lhe faz entrever a 
esperança. Nem há Espírito inca-
paz de nunca progredir, votado a 
eterna inferioridade, o que seria a 
negação da lei de progresso, que 
providencialmente rege todas as 
criaturas.
Somos os únicos responsáveis pela 
nossa desventura como mostra o 
item 21º: “–A responsaibilidade 
das faltas é toda pessoal, ninguém 
sofre por erros alheios, salvo se a 
eles deu origem, quer provocan-
do-os pelo exemplo, quer não os 
impedindo quando poderia fazê-lo. 
Assim, o suicida é sempre punido; 
mas aquele que por maldade im-
pele outro a cometê-lo, esse sofre 
ainda maior pena”.

(Segue)

tas acarretam prejuízo direto e efe-
tivo; em tais casos a reparação se 
opera, fazendo-se o que se deve-
ria fazer e foi descurado; cumprin-
do os deveres desprezados, as 
missões não preenchidas; prati-
cando o bem em compensação ao 
mal praticado, isto é, tornando-se 
humilde se se tem sido orgulhoso, 
amável se se foi austero, caridoso 
se se tem sido egoísta, benigno se 
se tem sido perverso, laborioso se 
se tem sido ocioso, útil se se tem 
sido inútil, frugal se se tem sido 
intemperante, trocando em suma 
por bons, os maus exemplos per-
petrados. E desse modo progri-
de o Espírito, aproveitando-se do 
próprio passado.
Em nota de rodapé, Kardec ponde-
ra: “ – A necessidade da reparação é 
um princípio de rigorosa justiça, que 
se pode considerar verdadeira lei de 
reabilitação moral dos Espíritos. 
Entretanto, essa doutrina, religião 
alguma ainda a proclamou. Algumas 
pessoas repelem-na porque acham 
mais cômodo o poder quitarem-se 
das más ações por um simples ar-
rependimento, que não custa mais 
que palavras, por meio de algumas 
fórmulas; contudo, crendo-se, assim, 
quites, verão mais tarde de isso lhes 
bastava. Nós poderíamos perguntar 
se esse princípio não é consagrado 
pela lei humana, e se a justiça divi-
na pode ser inferior à dos homens? 
E mais: se essas leis se dariam por 
desafrontadas desde que o indivíduo 
que as transgredisse; por abuso de 
confi ança, se limitasse a dizer que 
as respeita infi nitamente. Por que 
hão de vacilar tais pessoas perante 
uma obrigação que todo homem ho-
nesto se impõe como dever, segun-

CIÊNCIA
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PANORAMA

Entre os anos de 1989 e 1995, 
foi feita a primeira tentativa de 
se produzir materiais didáticos 
em vídeo para a divulgação do 
Espiritismo.
Na verdade, representava a 
evolução de uma inspirada idéia 
viabilizada em 1981, de se ter 
e disponibilizar-ao(s) Centro(s) 
Espírita(s), um programa que, 
vinculado ao tratamento de pas-
ses, semeasse no coração e 
mente dos que a ele estivessem 
sendo submetidos, uma visão da 
atualidade e utilidade da Doutri-
na Espírita, visto que a frequên-
cia na instituição viza em geral, 
atender aos interesses imediatis-
tas da maioria, resultando numa 
alta rotatividade.
O roteiro original nominado 
Curso de Informação sobre 
Espiritismo, virou um conjunto 
de 12 folhetos contendo a es-
sência das informações a se-
rem expostas em igual número 
de aulas, em um prazo de no 
máximo 10 minutos, após o que 
se estabelecia entre o monitor e 
os participantes, uma proveito-
sa interação sobre cada um dos 
temas. Independentes entre si, 
possibilitava aos eventuais no-

vos integrantes, entrar em qual-
quer fase, sem prejuízo do con-
junto, desde que completasse 
o ciclo de 12 reuniões. Mantida 
durante praticamente três anos, 
a dinâmica foi interrompida por 
falta de condições adequadas.
No ano de 89, ante o interesse 
de se reencetar a prática, numa 
discussão informal surgiu a idéia 
de se produzir doze pequenos 
documentários que facilitassem 
a fi xação de dados essenciais 
sobre a proposta espírita, tor-
nando a atividade anteriormen-
te testada mais interessante.
Apesar da consciência a respei-
to das limitações técnicas e de 
equipamentos, dois entusiastas 
fi zeram da criatividade e impro-
viso os instrumentos para a ma-
terialização da nova inspiração.
Assim alguns meses depois, 
após uma ampla pesquisa do 
conteúdo, inúmeras gravações, 
provas e revisões do resultado 
da associação e sincronismo de 
sons e imagens, estava pronta 
a SÉRIE INFORMAÇÃO ESPÍ-
RITA em vídeo (VHS) contendo 
8 programas de curta duração.
A divulgação sobre a sua exis-
tência e disponibilização aos 

UMA INSTIGANTE NOTÍCIA
(1ª Parte)
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interessados através de vários 
veículos de difusão doutrinária, 
resultou numa procura além das 
expectativas e, estimulada por 
isso a dupla responsável pelo tra-
balho resolveu seguir em frente, 
produzindo nos próximos cinco 
anos mais cinco fi tas contendo 
outros trinta e três programas.
Paralelamente, com a cessão, 
por outro idealista, de três equi-
pamentos para reprodução, 
mais de cinco mil cópias foram 
disponibilizadas a interessados 
gratuitamente.
Para assinalar o trigésimo ani-
versário de  INFORMAÇÃO, a 
EQUIPE, resolveu transpor toda 
a série (os primeiros 15 já estão 
prontos) do sistema VHS para o 

formato DVD, procurando ainda 
preservar para a memória do 
Movimento Espírita e para as 
gerações futuras esse importan-
te momento da nossa história.
O resultado, considerando o 
desgaste das matrizes, pode ser 
considerado bom. 
E mais: isso possibilitou dispo-
nibilizar a série na INTERNET. 
Concluída a transferência, aces-
sos de vários países do mundo 
foram registrados nos primeiros 
dias.
Navegue você também nes-
tes programas através do site 
www.revistainformacao.an-
derung.com.br, clicando no 
ícone vídeos.
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JUVENTUDE

ESPIRITISMO E LIBERDADE RE-
LIGIOSA

Eu vejo muita coisa proveitosa 
no Espiritismo, mas acredito que 
não é só pelo Espiritismo que as 
pessoas devem se guiar, como 
os espíritas querem. Não deve-
mos entrar naquele velho esque-
ma de disputa religiosa, cada um 
querendo contar só vantagens 
da sua religião e desprezando as 
outras. 

Você está certa. Ninguém é dono 
da verdade, porque ninguém neste 
mundo possui toda a verdade. So-
mos seres imperfeitos e relativos, 
buscando o próprio aperfeiçoamen-
to. Dependemos uns dos outros. 
Todas as doutrinas religiosas e fi lo-
sófi cas que conduzem ao bem são 
respeitáveis, pois têm sua verdade, 
mas nenhuma delas possui a ver-
dade absoluta e exclusiva. Cada 
qual concorre para descortinarmos, 
aos poucos, uma visão mais ampla 
e profunda da vida e do mundo. O 
ideal é a união de todos os esforços 
para o bem da humanidade. O Espi-
ritismo, compreendendo e ensinan-
do essa realidade,  mostra uma fa-
ceta desta verdade, mas, acima de 
tudo, defende a liberdade religiosa, 
como um direito imprescritível de 
toda pessoa humana. Aliás, nós 
– os espíritas -  nos prevalecemos 
desse direito para expor a nossa 
verdade que deve, necessariamen-
te, passar pelo crivo de todas as 

consciências, como está passando 
pela sua, agora. Essa maneira de 
encarar a vida tem sido proclamada 
por inúmeros pensadores em todas 
as épocas e nos variados povos. 
No passado, quem proclamava a 
liberdade de pensamento e de re-
ligião era rejeitado e perseguido 
pela própria religião – alguns foram 
mortos por causa disso, inclusive 
Jesus. Hoje, estamos numa situ-
ação privilegiada, porque já pode-
mos dizer o que pensamos e cada 
qual professar sua própria crença, 
sem receio de ser agredido ou vio-
lentado. Para seu conhecimento, a 
luta pela liberdade de opinião e de 
crença é uma das principais bandei-
ras do Espiritismo. Tanto assim que 
Allan Kardec proclama a caridade 
como a mais elevada manifestação 
do espírito humano. Ela está acima 
de todas as religiões e de todas 
as convenções – é o bem por ex-
celência. Não foi por outro motivo 
que Kardec usou como lema “fora 
da caridade não há salvação”. 
Ele se referia à salvação para a hu-
manidade, a fi m de que o homem, 
aprendendo a praticar o bem, mude 
o rumo da sociedade para a coo-
peração, ao invés da competição. 
No futuro, quando a ordem social 
mudar, a competição só vai existir 
dentro do próprio individuo – ele 
com ele mesmo, e não entre as 
pessoas. A Doutrina Espírita não 
proclama a unicidade de crença, 
mas a união de todos em torno de 
um ideal comum.

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS
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O CAMINHO DO PROGRESSO ESPIRITUAL
(1ª Parte)

“CONHECE-TE A TI MESMO”, é a for-
mula apontada pelos Espíritos Superiores 
à Kardec como sendo aquela capaz de 
“tornar os homens melhores e ajudá-
los a resistir ao mal”, no desenvolvimen-
to do capítulo PERFEIÇÃO MORAL, o co-
roamento da vivência das LEIS MORAIS, 
objeto de minucioso estudo no Livro Ter-
ceiro, de “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”. 
Abrindo o conjunto dessas Leis, Kardec 
obtem dos Espíritos a informação de que 
“o sábio estuda as leis da matéria, o 
homem de bem estuda as da alma e 
as pratica”. Esclarecem-no ainda que o 
“tipo mais perfeito que Deus ofereceu 
ao homem para lhe servir de guia e mo-
delo é Jesus”.
Ocorrem-nos porém as perguntas: 1º) 
Onde estudar as leis da Alma? 2º) Onde 
obter maiores informações sobre Je-
sus?
A primeira, só tem uma resposta: na re-
ligião.
A segunda, mais específi ca: nos Evange-
lhos.
Allan Kardec considera que “a crença 
num poder superior é instintiva no ho-
mem”.
E ele mesmo nos auxilia a encontrar a 
origem deste refl exo no que ele chama 
de Doutrina dos Dois Princípios,  muito 
bem desenvolvida no capítulo IX, de “O 
CÉU E O INFERNO”, buscando entender 
o processo de construção de nossa estru-
tura de consciência. Diz ele:
“– Como prova da sua inocência, o 
quadro dos homens primitivos extasia-
dos ante a Natureza e admirando nela 
a bondade do Criador é, sem dúvida, 
muito poético, mas pouco real. De fato, 
quanto mais se aproxima do primitivo 
estado, mais o homem se escraviza ao 
instinto, como se verifi ca ainda hoje nos 
povos bárbaros e selvagens contempo-
râneos; o que mais o preocupa, ou, an-
tes, o que exclusivamente o preocupa é a 

satisfação das necessidades materiais, 
mesmo porque não tem outras. O único 
sentido que pode torná-lo acessível aos 
gozos puramente morais não se desen-
volve senão gradual e morosamente; a 
alma tem também a sua infância, a sua 
adolescência e virilidade como o corpo 
humano; mas para compreender o abs-
trato, quantas evoluções não tem ela 
de experimentar na Humanidade! Por 
quantas existências não deve ela pas-
sar! Sem nos remontarmos aos tempos 
primitivos, olhemos em torno a gente 
do campo e perscrutemos os senti-
mentos de admiração que nela des-
pertam o esplendor do Sol nascente, 
do fi rmamento a estrelada abóboda, o 
trino dos pássaros, o murmúrio das on-
das claras, o vergel fl orido dos prados. 
Para essa gente o Sol nasce por hábito, 
e uma vez que desprende o necessário 
calor para sazonar as searas, não tan-
to que as creste, está realizado tudo o 
que ela almejava: olha o céu para saber 
se bom ou mau tempo sobrevirá, que 
cantem ou não as aves, tanto se lhe dá, 
desde que não desbastem da seara os 
grãos; prefere às melodias do rouxinol, 
o cacarejar da galinhada e o grunhido 
dos porcos; o que deseja dos regatos 
cristalinos, ou lodosos, é que não se-
quem nem inudem; dos prados, que 
produzam boa erva, com ou sem fl ores. 
Eis aí tudo o que essa gente almeja, ou, 
o que é mais, tudo o que da Natureza 
apreende, conquanto muito distancia-
da já dos primitivos homens. - Se nos 
remontarmos a estes últimos, então, 
surpreendê-los-emos mais exclusiva-
mente preocupados com a satisfação 
de necessidades materiais, resumindo 
o bem e o mal neste mundo somente 
no que concerne à satisfação ou prejuí-
zo dessas necessidades. Acreditando 
num poder extra-humano e porque o 
prejuízo material é sempre o que mais 

EDUCAÇÃO
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de perto lhes importa, atribuem-no a 
esse poder, do qual fazem, aliás, uma 
idéia muito vaga. E por nada concebe-
rem fora do mundo visível e tangível, 
tal poder se lhes afi gura identifi cado 
nos seres e coisas que os prejudicam. 
Para compreender como do mal pode 
resultar o bem, é preciso considerar 
não uma, porém, muitas existências; 
é necessário apreender o conjunto do 
qual - e só do qual resultam nítidas as 
causas e respectivos efeitos. - O duplo 
princípio do bem e do mal foi, durante 
muitos séculos, e sob vários nomes, a 
base de todas as crenças religiosas. 
Os animais nocivos não passam para 
eles de representantes naturais e di-
retos desse poder. Pela mesma razão, 
vêem nas coisas úteis a personifi cação 
do bem: daí, o culto voltado a certas 
plantas e mesmo a objetos inanimados. 
Mas o homem é comumente mais sen-
sível ao mal que ao bem; este lhe pare-
ce natural, ao passo que aquele mais o 
afeta. Nem por outra razão se explica, 
nos cultos primitivos, as cerimônias 
sempre mais numerosas em honra ao 
poder maléfi co: o temor suplanta o re-
conhecimento. Durante muito tempo o 
homem não compreendeu senão o bem 
e o mal físicos; os sentimentos morais 
só mais tarde marcaram o progresso 
da inteligência humana, fazendo-lhe 
entrever na Espiritualidade um poder 
extra-humano fora do mundo visível e 
das coisas materiais. Esta obra foi, se-
guramente, realizada por inteligências 
de escol, mas que não puderam exce-
der certos limites. Provada e patente 
a luta entre o bem e o mal, triunfante 
este muitas vezes sobre aquele, e não 
se podendo racionalmente admitir que 
o mal derivasse de um benéfi co poder, 
conclui-se pela existência de dois po-
deres rivais no governo do mundo. Daí 
nasceu a DOUTRINA DOS DOIS PRINCÍ-

PIOS, aliás lógica numa época em que 
o homem se encontrava incapaz de, ra-
ciocinando, penetrar a essência do Ser 
Supremo. Como compreenderia, então, 
que o mal não passa de estado transitó-
rio do qual pode emanar o bem, condu-
zindo-o à felicidade pelo sofrimento e 
auxiliando-lhe o progresso? Os limites 
do seu horizonte moral, nada lhe per-
mitindo ver para além do seu presente, 
no passado como no futuro, também 
não lhe permitia compreender que já 
houvesse progredido, que progrediria 
ainda individualmente, e muito menos 
que as vicissitudes da vida resultavam 
das imperfeições do Ser espiritual nele 
residente, o qual preexiste e sobrevive 
ao corpo, na dependência de uma série 
de existências purifi cadoras até atingir 
a perfeição”.

OS DESVIOS DA RELIGIÃO
O Espírito Emmanuel, através de Fran-
cisco Cândido Xavier, no livro “A CAMI-
NHO DA LUZ”, informa que os espíritos 
exilados do sistema capela e introduzidos 
entre os habitantes primitivos da Índia, 
“foram as primeiras vozes da fi losofi a 
e da religião no mundo terrestre, sendo 
portanto a matriz de todo pensamento 
fi losófi co e religioso da Humanidade”.
Como a natureza não dá saltos e o Ser 
não perde as imperfeições que carrega 
em si, a não ser através da renúncia e cul-
tivo das virtudes, o povo hindu, “apesar 
do seu elevado grau de desenvolvimen-
to nas ciências do Espírito, exteriorizou 
com o tempo, as mesmas tendências 
decorrentes do orgulho, que lhe fora 
a causa do exílio, permitindo a organi-
zação das castas, divididas em rajás e 
párias”.
O professor J. Herculano Pires, no exce-
lente trabalho “O ESPÍRITO E O TEMPO” 
(EDICEL), dá uma idéia do caminho per-
corrido pelo homem no campo das mani-
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festações exteriores delimitando fases, não 
concomitantes, começando pela Litolatria, 
Fitolatria, Zoolatria e Mitologia.
Os fl uxos e refl uxos migratórios, os cru-
zamentos raciais, as etnias e a expansão 
demográfi ca conseqüente, levaram com 
seus integrantes, as idéias que já nes-
ta etapa, com certeza, distinguia os dois 
aspectos que prevaleceram nos sistemas 
religiosos de todos os tempos: a parte 
reservada aos iniciados (esotérica) e a 
parte utilizada na condução e controle das 
massas (exotérica).
Sim, porque as religiões sempre se consti-
tuiram num poderoso instrumento de con-
trole social, sem que tivessem cumprido 
seu papel de indutores ao descobrimento 
e desenvolvimento do aspecto espiritual 
do Ser.
Apesar de por trás de cada religião esta-
rem ascendentes e revelações espirituais, 
os homens, em sua maioria, fi zeram das 
informações vertidas do Mundo Espiritual 
meios de satisfazer interesses pessoais e 
egoístas, manipulando  adeptos para atin-
gir objetivos políticos, raciais, etc, como 
mostram as ações nada pacífi cas do 
Oriente Médio na atualidade.
Claro que, antes e depois, as religiões 
contribuíram para que excessões, talvez 
pelo próprio amadurecimento individual, 
alcançassem a compreensão da mensa-
gem libertadora.
Com a contribuição do Cristo, não poderia 
ser diferente. E, o próprio Emmanuel, atra-
vés de Chico, no livro EMMANUEL (1937, 
FEB), sintetiza os rumos equivocados im-
pressos à mensagem de Jesus depois da 
ofi cialização do Cristianismo por Constan-
tino, no século IV, da Era Cristã:
“Edifi cante é a investigação, o estudo 
acerca do Cristianismo nos primeiros 
tempos de sua história; edifi cante lem-
brarmos as apagadas fi guras de pes-
cadores humildes, grosseiros e quase 
analfabetos, a enfrentarem o extraordi-

nário e secular edifício erguido pelos 
triunfos romanos, objetivando a sua 
reforma integral. Afrontando a morte 
em todos os caminhos, reconhece-
ram, em breve, que inúmeros Espíritos 
oprimidos os aguardavam e com eles 
se transformavam em anunciadores 
da causa do Divino Mestre. A História 
da Igreja Cristã nos primitivos séculos 
está cheia de heroísmos santifi cantes 
e de redentoras abnegações. Nas dez 
principais perseguições aos cristãos, 
de Nero a Diocleciano, vemos, pelo tes-
temunho da História, gestos de beleza 
moral, dignos de monumentos impere-
cíveis. Foi assim que, contando com a 
animadversão das autoridades da fi lo-
sofi a em voga na época, os seguidores 
do Cristo sentiram forte amparo na voz 
esclarecida de Tertuliano, Clemente de 
Alexandria, Orígenes e outras sumida-
des do tempo. A conversão de Saulo de 
Tarso, cidadão romano, também infl uiu 
poderosamente na difusão do novo ide-
al e todo o sangue dos mártires da fé 
transformou-se em sementeira bendita 
de crença e de esperança consoladora. 
Nos primitivos movimentos de propa-
ganda da nova fé, não possuíam ne-
nhuma supremacia os bispos romanos 
entre os seus companheiros de epis-
copado e a Igreja era pura e simples, 
como nos tempos que se seguiram ao 
regresso do seu divino fundador às 
regiões da Luz. As primeiras reformas 
surgiram no quarto século da vossa 
Era, quando Basílio de Cesaréia e Gre-
gório Nazianzeno instituíram o culto aos 
santos. Os bispos romanos sempre de-
sejaram exercer injustifi cável primazia 
entre os seus coirmãos; todavia, seme-
lhantes pretensões foram sempre pro-
fl igadas, destacando-se entre os vultos 
que as combateram a venerável fi gura 
de Agostinho, que se tornara adepto 
fervoroso do Crucifi cado à força de ou-
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Agora você pode pesquisar números anteriores 
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vir as prédicas de Ambrósio, bispo de 
Milão, a cujos pés se prosternou Teo-
dósio, o grande, penitenciando-se das 
crueldades perpetradas ao reprimir a 
revolta dos tessalonicenses. Desde o 
primeiro concílio ecumênico de Nicéia, 
convocado para condenação do cisma 
de Ário, continuaram as reuniões des-
ses parlamentos eclesiásticos, onde 
eram debatidos todos os problemas 
que interessavam ao movimento cris-
tão. Datam dessas famosas reuniões 
as inovações desfi guradoras da beleza 
simples do Evangelho; ainda aí, con-
tudo, nesses primeiros séculos que 
sucederam à implantação da Doutrina 
de Jesus, destinada a exercer tão acen-
tuada infl uência na legislação de todos 
os povos, não se conhecia, em abso-
luto, a hegemonia da Igreja de Roma 
entre as outras congêneres. Somente 
no princípio do século VII a presunção 
dos prelados romanos encontrou gua-
rida no famigerado imperador Focas, 
que outorgou a Bonifácio a primazia 
injustifi cável de bispo universal. Con-
sumada essa medida, que  facilitava ao 
orgulho e ao egoísmo toda sua nociva 
expansibilidade, tem-se levado a efei-
to, até hoje, os maiores atentados, que 
culminaram, em 1870, na declaração da 
infalibilidade papal. A doutrina de Je-
sus, concentrando-se à força na cida-
de dos Césares, aí permaneceu como 
encarcerada pelo poder humano em 
passando por consecutivas reformas, 
perdeu a simplicidade encantadora das 
suas origens, transformando-se num  
edifício de pomposas exterioridades. 

Após a instituição do culto aos santos, 
surgiram imediatamente os primeiros 
ensaios de altares e paramentos para 
as cerimônias eclesiáticas, medidas 
aventadas pelos pagãos convertidos, 
os quais, constantemente, foram adap-
tando a igreja a todos os sistemas re-
ligiosos do passado. O dogma da trin-
dade é uma adaptação da Trimúrti da 
antiguidade oriental, que reunia nas 
doutrinas do bramanismo os três deu-
ses - Brahma, Vishnu e Shiva. É verda-
de que as coisas inacessíveis ainda à 
vossa compreensão e que constituem 
os mistérios celestes, só vos podem, 
ser transmitidas em suas expressões 
simbólicas; mas, o Catolicismo não 
pode aproveitar-se desse argumen-
to para impor-se como única doutrina  
infalível e soberana. Ele era uma esco-
la religiosa, como qualquer outra que 
busque nortear os homens para o bem 
e para Deus, mas que perdeu esse ob-
jetivo, pecando constantemente por 
orgulho dos seus dirigentes, os quais 
raras vezes sabem, exemplifi car a pie-
dade cristã. A história do papado é a 
do desvirtuamento dos princípios do 
Cristianismo, porque, pouco a pouco, 
o Evangelho quase desapareceu sob 
as suas despóticas inovações. Criaram 
os pontífi ces o latim nos rituais, o culto 
das imagens, a canonização, a confi s-
são auricular, a adoração da hóstia, o 
celibato sacerdotal e, atualmente, no-
venta por cento das instituições são 
de origem humaníssima, fora de quais-
quer características divinas.”

(segue)
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Chico e Emmanuel (O Médium e a Revelação)

“Nunca atravessei um dia sem luta... Quando as coisas
corriam muito bem para mim, eu podia esperar - no final da
tarde, ou da noite, aparecia o problema... Mas, eu nunca
pude me dar o luxo de ficar choramingando. Emmanuel
dizia: - Chico, o médium tem que deixar o problema de
lado; Médium que não aprende a esquecer  e seguir
adiante, que não remove de dentro de si mesmo os
obstáculos, compromete o trabalho... Então, eu tinha que
sofrer calado, não dando mais que dois ou três minutos de
atenção ao aborrecimento.”

“A caridade sempre foi a força que me sustentou; tudo
sempre valeu a pena, por causa dela... Quando ficava
muito aborrecido comigo mesmo, com as minhas
imperfeições e erros, procurava a periferia da cidade,
visitando as favelas... Sempre encontrei na pratica do bem
a mensagem de consolação e o conforto espiritual de que
me achava carente! O médium que vive distante da
vivência na caridade não possui retaguarda... Emmanuel
me ensinou isto. Ele me dizia: - Chico, deixemos os nossos
escritos; a página mediúnica pode esperar um pouco;é
hora de você se reabastecer... Vamos para a periferia! E eu
ia com ele ou ele comigo, não sei... Quando na minha
cabeça eu já tinha esquecido tudo, voltava para a
psicografia... Sem caridade, o médium não consegue
sustentar o vínculo com a sua própria espiritualidade!...”

“No meu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser posta
em pratica é a do perdão; perdoar exige um esforço de
auto-superação muito grande... Emmanuel me diz que
quem aprende a perdoar tem caminho livre pela frente. O
espírito que adquire a virtude do perdão não achará
dificuldade em mais nada; haja o que houver, aconteça o
que acontecer, ele saberá administrar a sua vida...”

(fragmentos de livros orghanizados por Carlos A. Baccelli)
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As lições de Chico Xavier
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“No Mundo espiritual muita gente vai se surpreender... Lá, não
seremos identificados pela importância, ou melhor, pela nossa
suposta importância no mundo... Gente há que desencarna
imaginando que as portas do Mundo Espiritual irão se lhes
escancarar... Ledo engano! Ninguém quer saber o que fomos, o que
possuímos, que cargo ocupávamos no mundo; o que conta é a luz
que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo... Esse
negócio de ter sido fulano de tal interessa à consciência de quem foi
e, na maioria das vezes, se complicou...”

“Os espíritos obsessores, muitos deles, são altamente treinados na
técnica de hipnotizar, quase sempre, eles hipnotizam as suas vítimas
quando elas se retiram do corpo, no momento do sono... Por esse
motivo, muita gente acorda mal-humorada e violenta. Se
soubéssemos o que nos espera no Além, não dormiríamos sem
recorrer aos benefícios da prece. Os espíritos nossos desafetos nos
espreitam; se não tivermos defesa, eles farão conosco o que bem
entenderem... Há obsessões terríveis que são programadas durante o
sono; toda noite é uma sessão de hipnose... De repente, é uma
agressão violenta dentro de casa, um crime inexplicável... A obsessão
merece maior atenção por parte dos estudiosos da Doutrina. Os
processos obsessivos podem ser responsabilizados por grande parte
da violência praticada pelo homem... Existem crimes tão
estarrecedores, que, sem dúvida, não poderiam ser praticados por
uma só pessoa em ação; a gente fica com a nítida idéia de que foram
muitos os que agiram através do autor de determinada atitude de
violência...”

“Sempre que enfrentarmos em família este ou aquele problema,
necessitamos de saber decifrar a mensagem que a Vida está nos
enviando em código...”

“Em qualquer dificuldade, não nos esqueçamos da oração...
Elevemos o pensamento a Deus, procurando sintonia com os
Espíritos Bons. No mínimo, a prece nos pacifica para que
encontremos, por nós mesmos, a saída para a dificuldade que
estejamos enfrentando... Às vezes, naquele minuto de oração
deixamos de tomar uma decisão precipitada, de proferir uma palavra
agressiva, de permitir que a cólera nos induza a qualquer atitude
infeliz...”

(fragmentos de livros organizados por Carlos A. Baccelli)
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