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(Depoimentos Espirituais)

Orlando Antonio Lazzaro, desencarnado aos 17 anos, por afogamento.

“ Querida Mãezinha, rogo a sua bênção. Estou fraco e quase sem coragem. Suas
lágrimas, seu sofrimento, seus apelos, suas tribulações por minha causa, querida
Mãe, ainda me tolhem os passos. Conto os dias de sombra e tristeza...Setecentos
e oitenta e seis - faz hoje... Será isso mesmo? Se a memória falha, é porque o
coração está ainda muito aflito!... Auxilie-me a libertação. Mamãe, eu desejaria
mostra-lhes o que vem a ser a prisão das lágrimas depois que a gente deixa o corpo
na Terra para uma pessoa inexperiente, assim qual seu filho!... Mas não posso.
Creio que tenho dor suficiente para contar como é isso, entretanto, não tenho
palavras que expliquem essa dor. Sei, porém, que o seu coração se renovará para
renovar-me. Lembre seus cuidados para ver se eu dormia, para verificar se havia
tomado o meu lanche pela manhã, se estava livre de alguma dor de cabeça e se eu
estava com notas melhores no estudo... Lembre tudo isso, querida Mãezinha, e não
pense mais naquele quadro - a lagoa e nós ou a lagoa e eu... Tudo sucedeu como
devia suceder. Os companheiros não conseguiriam socorrer-me ou salvar-me no
fim... Não foi afogamento. Senti um esmorecimento no corpo todo e não vi cousa
alguma, a não ser que acordava com tantas medidas perto de mim. Eu estava,
porém, dormindo e acordado. O corpo dormia perto e eu mesmo, sem nada
compreender, estava rente a ele. Por fim, era tanta perturbação em minha cabeça
que tentava entender sem possibilidades para isso, que caí num desmaio... É tudo
o que posso dizer, até que esbarrei no hospital em que me vi para depois voltar a
casa a fim de tentar consolá-la... Meu avô Romano, meu grande avô Rojas e outros
amigos responsabilizaram-se por seu filho e fiquei em nosso lar, buscando remediar
o sofrimento, mas até agora tudo tem sido em vão. A senhora me procura, mas nào
me ouve na faixa de consolação e fé, na qual precisamos promover o nosso
encontro; meus retratos lhe trazem a revisão da prova em que nos vimos e o abraço
de meus companheiros lhe impõe martírio que não consigo reproduzir com as
palavras de que disponho. Mãezinha, não chore mais. Pense em Gilmere, em nosso
Ogilve e em meu pai, tanto quanto em nós todos que necessitamos de sua
dedicação. Não creia que forçar as portas da morte seja facilitar reencontro. O
sofrimento com aflição complica os nossos problemas. E, ao dizer isso, não posso
desconhecer seu carinho e seu sacrifício, sua abnegação e sua renúncia. A
senhora, Mãezinha, vive e vive cada vez mais por nós. Deixe que seu filho possa
viver agora para compreendê-la melhor e ajudá-la com segurança. Ainda não pude
libertar-me daquelas recordações de Aracaré... Quando penso que estou livre, noto
o seu sofrimento e não sei se continuo com a morte num lago de pranto - o pranto
que nós dois temos chorado incessantemente. A vida recomeça, Mamãe querida.
Existe um mundo novo para nós, tanto quanto surge um novo dia para depois de
cada noite. Transformemos as saudades em orações e tarefas nobres. Ajude-me.
Ouvi as suas preces ao promover esta viagem. Escutei seus votos, seus rogos e
tanto pedi estes minutos que os recebi para confortá-la. Peço-lhe! Já que as
energias de seu filho são ainda poucas, não espere muitas palavras em meu pedido.
Auxilie-me! Deixe que a luz fique conosco sem mais sombras. Oremos juntos, mas
em pensamentos de paz e de esperança”...

(recebida por Francisco Cândido Xavier, do livro “VIDA NOSSA VIDA”,Geem)
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Em “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, in-
trodução.

“A verdadeira Doutrina Espírita 
está no ensinamento dado pelos 
Espíritos, e os conhecimentos 
que esse ensinamento comporta 
são muito graves para serem ad-
quiridos de outro modo que por 
um estudo sério e continuado, fei-
to no silêncio e no recolhimento; 
pois só nessa condição se pode 
observar um número infi nito de 
fatos e de nuances que escapam 
ao observador superfi cial e per-
mitem assentar uma opinião. Este 
livro, não tivesse ele por resulta-
do apenas mostrar o lado sério da 
questão e provocar estudos nesse 
sentido, isso já seria muito, e nós 
aplaudiríamos de ter sido escolhi-
do para realizar uma obra da qual 
não pretendemos, de resto, nos 
fazer nenhum mérito pessoal, uma 
vez que os princípios que ela en-
cerra não são nossa criação; seu 
mérito, portanto, é inteiramente 
dos Espíritos que a ditaram. Es-
peramos que ela tenha um outro 
resultado, o de guiar os homens 
desejosos de se esclarecerem, 
mostrando-lhes, nesses estudos, 
um objetivo grande e sublime: o 
do progresso individual e social, e 
de lhes indicar o caminho a seguir 
para atingí-lo”.

“Use a paciência e o perdão infatigavelmente. 
Todos nós temos sido caridosamente tolerados 
pela Bondade Divina milhões de vezes e conser-
var o coração no vinagre da intolerância é provo-
car a própria queda na morte inutil”.

André Luiz
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CONVERSA BREVE

No próximo dia 18 de abril de 2007, completar-se-ão os 
cento e cinquenta anos daquela manhã de sábado, em 
Paris, quando Allan Kardec segurou pela primeira vez um 
exemplar dos 2000 inicialmente impressos, de “O LIVRO 
DOS ESPÍRITOS”.
Não deve ter sido pequena a sua emoção ao percorrer com 
os olhos as 501 perguntas e respostas por ele ordenadas, 
primeira versão da obra que assinalaria o surgimento de 
uma nova doutrina com características fi losófi cas e cien-
tífi cas de consequências morais.
Três anos depois, surgiria o formato hoje conhecido com 
1019 perguntas e respostas, mais uma introdução e con-
clusão, distruibuídas em quatro partes, abrangendo es-
clarecimentos calcados numa lógica impecável.
As gerações renascidas a partir daí incluiram centenas 
ou milhões de espíritos que reencarnaram, sobretudo no 
Brasil, com a fi nalidade de difundir e ampliar as idéias 
transmitidas pelos Espíritos Superiores dando seguimen-
to aos planos e programas traçados para a Nova Era em 
que o Planeta adentraria gradualmente.
O complemento das matérias iniciadas no mês de outu-
bro, descortinam idéias mais claras sobre o pensamento 
que deve vigir na intimidade de cada um, vizando levar-
nos à redenção.
Que sua leitura seja de muito proveito para suas refl exões 
e meditações!...

A EQUIPE.

DEPENDE DE CADA UM
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inclusive o sânscrito, iniciando um profí-
cua atuação de tradutor e escritor para 
a Editora Pensamento, de São Paulo; 
da Feb, do Rio , construindo um acer-
vo de cinquenta e seis títulos dos mais 
variados temas, do Yoga à Homeopatia, 
de romances a livros técnicos, do Espe-
ranto ao Tupi-Guarani, abrangendo, por-
tanto, uma gama variada, entre obras 
espiritualistas, traduções de linguística, 
etc. Ao desencarnar, em 1957, domina-
va 104 idiomas.
Lorenz, possuia um conhecimento vas-
to, uma cultura enciclopédica, como 
podemos perceber. Em 1922, teve pu-
blicado um livro peculiar pelo formato e 
conteúdo. Na obra, reproduz em vários 
capítulos, uma série de diálogos através 
dos quais muitas informações são ouvi-
das de um Irmão Maior. Num deles, a es-
sência dos dados que apresentaremos a 
seguir, lançando um pouco de entendi-
mento sobre uma parte obscura da Civi-
lização, justamente aquela da qual Em-
manuel, através de F.C. Xavier, no livro 
“A CAMINHO DA LUZ”, não dá maiores 
detalhes visto que se tem sinteticamente 
e de forma mais objetiva dados sobre o 
surgimento e evolução da raça branca 
no Planeta e da introdução na dimensão 
material dos exilados Capela. 
Segundo Lorenz, o continente mais an-
tigo da Terra foi a Lemúria, que ocupa-
va o lugar do Oceano Pacífi co atual e 
que submergiu, há alguns milênios. A 
raça que ali vivia era a amarela. Certas 
ilhas japonesas são fragmentos que so-
braram da extensão de terra submersa. 
O continente que se desenvolveu após 
a Lemúria foi a Atlantida que ocupava 
lugar no atual Oceano Atlantico e era 
povoado por uma raça de cor cobre-ver-
melho. Tanto Lemúria quanto Atlantida 
desapareceram porque  as suas raças, 
chegadas ao ponto culminante de sua 

Na dimensão material em que nos en-
contramos, identifi cam-se, por vezes, 
espíritos que pela simplicidade em que 
vivem e pela bondade e sabedoria que 
revelam, demonstram ser de uma esta-
tura espiritual mais avançada. É o caso 
daquele que em sua passagem de 85 
anos por nosso Plano foi identifi cado 
pelo nome Francisco Valdomiro Lorenz. 
Renasceu em 1872, na aldeia da Zibs-
lar, na Tchekoslovaquia. Cercado de 
extrema pobreza natural, revelou uma 
precocidade impar e aos 17 anos, já do-
minava todas as linguas eslavas, além 
do latim, do hebraico e grego, estudan-
do, por essa época o chines, inglês, fran-
cês, italiano, o árabe e idiomas artifi ciais 
como o volapuque e o esperanto. Por 
esse tempo, convidado por um amigo, 
assiste, por curiosidade, a uma reunião 
mediúnica, na qual uma entidade comu-
nicante rende-lhe uma homenagem es-
clarecendo ao fi nal: “Atravessarás os 
mares, separar-te-ão dos teus, e a ti 
milhares deverão suas luzes espiritu-
ais”.
Efetivamente aos 19 anos, deixa sua 
pátria, onde suas idéias religiosas e 
seu ideal de política democrática eram 
proibidos pelo Governo Federal da Aus-
tria, sob cujo domínio se encontrava a 
Tchecoslovaquia. Na viagem, estuda o 
portugues, tornando-se no Rio de Janei-
ro, interprete de seus companheiros de 
jornada. Trabalha por algum tempo nas 
minas de Ouro Velho (MG), transfere-se 
para Porto Alegre (RS), fi xando residên-
cia defi nitiva em Dom Feliciano, na épo-
ca distrito de Encruzilhada do Sul, onde 
exerceu as profi ssões de agricultor e 
professor. Aos 22 anos, casa-se com a 
jovem Ida, com quem teve dez fi lhos e 
criou outros vinte adotados. Aos 37 anos 
conhecia 80 idiomas diferentes do Oci-
dente e do Oriente, antigos e modernos, 

AMPLIANDO HORIZONTES
(Final)
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respectiva civilização, deviam fazer uma 
escolha decisiva entre a materialidade a 
Espiritualidade, como todas raças ma-
duras hão de fazer. E tanto os Lemares, 
como os Altantes preferiram seguir o ca-
minho da materialidade que os conduziu 
à destruição. A destruição das raças não 
signifi cou, porém, a extinção de todos 
os indivíduos. Descendentes dos Lemu-
rianos, por exemplo, podem ser encon-
trados na Ásia. Dos Atlantes, uma parte 
fi xara-se na América, principalmente 
no México e outra parte nas Costas do 
Sul da Europa e no Egito. Estas regiões 
que já vinham sendo colonizadas pelos 
Atlantes, serviram, após a catastrofe, de 
apoio aos sobreviventes e tornarem-se 
centro da maior importância nos tempos 
posteriores. O berço da raça branca, foi 
o norte da hoje conhecida Europa, nas 
proximidades do Mar Baltico.

A PRIMEIRA CIVILIZAÇÃO

Revela ainda que a raça que primeiro 
chegou a ter uma civilização na fase re-
cente da história da Humanidade, foi a 
negra cujo berço é a África. Uns dez mil 
anos antes de Cristo, os negros consti-
tuiram, poderosos reinos, conquistando 
a Arábia, a Pérsia e a Índia, subjugando 
seus aborígines amarelos e instalaram-
se ainda em todo sul da Europa, onde 
tinham vencido as colônias vermelhas, 
adaptando suas artes e cultura. A civili-
zação negra consistia no conhecimento 
do Plano Astral, na prática da magia e 
na força militar. Brancos e negros trava-
ram muitas guerras e depois de vários 
revezes, os brancos saíram vencedores 
e os negros foram expulsos da Europa. 
Nesse tempo onde os negros domina-
vam tratavam brancos e amarelos como 
escravos, empregando-os nos trabalhos 
pesados de construções muitas das 

quais de dimensões gigantescas.

O CICLO DE RAM

O nome que se aplicou aos brancos das 
épocas mais remotas era Celta e sua 
terra, a Celtida, abrangia toda a Euro-
pa Central e Ocidental. Uns 6.700 anos 
A.C. iniciou-se o chamado “Ciclo de 
Ram”. Tendo sido expulsos de quase to-
das as costas da Europa, os Giran-bien, 
isto é, os negros, ainda continuavam 
a ser senhores de Ásia e da África. As 
suas principais colônias eram o Egito, a 
Ásia menor, a China, a  Persia, o Tibet. 
A sua metrópole tinha sido a Etiopia, en-
quanto ainda existia a Atlantida. Depois 
que essa desapareceu, os negros trans-
puseram o centro do seu domínio na Ín-
dia. O seu imperador, tinha o título de 
“Rawhon”(donde se derivou Graal). Os 
seus vice-reis intitulavam-se “Pha-Ra-
whon”, “refl exo do vigiador”. Dacaratha 
era o nome desse imperador e residia 
em Avodhya, na Índia. Naquele tempo, 
na Índia, não havia Castas; a socieda-
de estava perfeitamente organizada, 
ambos os sexos gozavam de direitos 
iguais, tanto no lar como no templo, o 
direito eleitoral pertencia aos pais e às 
mães de família, havia corporações de 
profi ssão e arte fi liadas ao sacerdócio, 
que formava a Alta Assembléia dos 
corpos docentes. As ciências eram cui-
dadas pela Universidade, a Dinastia e 
o Sacerdócio. O sistema religioso, ou 
antes a síntese científi ca remontava à 
unidade de Deus, simbolizada no hiero-
grama de Wodha. Esta grande Unida-
de manifestava-se por uma dualidade: 
Iswara, o espírito masculino e Prakriti, 
a inteligência feminina. No culto, os si-
nais visíveis do Universo, como os as-
tros e várias fi guras de animais e outros 
objetos serviam de símbolos que evo-
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cavam certas idéias relativas äs forças 
invisíveis. Naturalmente, só os eruditos 
entendiam bem o seu signifi cado, ao 
passo que o povo comum, como sem-
pre, confundia os símbolos com as inte-
ligências cósmicas que representavam. 
As festas públicas eram grandiosas. 
Nos teatros representavam-se as gran-
des alegorias do Universo e da Humani-
dade, tudo cientifi camente arranjado.

OS CELTAS

A sociedade Celtica, fundada totalmen-
te sobre a necessidade da guerra, não 
podia deixar de ser turbulenta e sujeita 
a contínuas revoluções. O comando do 
govêrno pertencia às Druídas ou Sa-
cerdotizas, que constituam um colégia-
do dividido em quatro classes: magas, 
sacrifi cadoras, videntes e curadoras. 
Na administração dos interesses coleti-
vos, no princípio elas eram benfazejas 
e verdadeiramente iluminadas; mais tar-
de, porém abusaram do poder e tendo 
perdido as faculdades psíquicas, pro-
pagaram superstições e introduziram 
o barbaro costume de sacrifi car seres 
humanos aos espíritos dos antepassa-
dos, valendo-se dele sempre que sus-
peitavam que algum líder pudesse riva-
lizar com elas no poderio. Pelos anos 
6.700 A.C., pouco faltou para cair como 
sua vítima o celebre Ram. Ram foi um 
celta da casta sacerdotal ou druídica, a 
quem um sonho revelou a maneira de 
empregar a tintura de agárico para curar 
a lepra, que dizimava o seu povo. Como 
essa descoberta o tornasse muito popu-
lar, as Druídas, receando que Ram lhes 
pudesse usurpar o poder, resolveram 
distinguí-lo com a singular honra de ser 
mandado com uma mensagem aos espí-
ritos dos antepassados, isto é, queriam 
cortar-lhe o pescoço em grande cerimô-

nia religiosa. Ram, porém, preferiu emi-
grar, e seu exílio foi acompanhado por 
alguns milhares de Celtas, com os quais 
chegou ao Mar Negro, estabelecendo-
se perto dos Montes Urais. Graças à sua 
iniciação, seu saber e suas virtudes, em 
poucos anos se viu rodeado de enormes 
multidões de Brancos que desejavam 
sacudir o jugo dos dominadores Negros, 
e depois de numerosos combates foram 
vencidos e Ram (ou Roma) reconhecido 
como soberano da Índia e Persia, e de 
todos os demais países pertencentes 
ao governo de Rawhon. Estabelecida a 
paz, Ram conservou o sistema religioso 
e científi co dos Rawhons, ajuntou-lhe o 
culto dos antepassados, e mudou o seu 
nome Ram, que signifi ca Carneiro, para 
Lam (ou Lama) que quer dizer Cordei-
ro.

O FIM DA PAZ

A Índia, sobretudo, experimentou a tran-
quilidade por 3.500 após a morte de 
Ram, até que em 3.200 anos A.C, reben-
tou o cisma de Irschu, trazendo revolu-
ções e guerras. Irschu era o fi lho mais 
moço do imperador Ugra. Quando este 
monarca morreu, seu fi lho mais velho 
TaraK`hya lhe sucedeu no trono. Irschu, 
que era regente das províncias, sendo 
extremamente ambicioso, e não poden-
do atingir o poder soberano por meios 
legais e legítimos provocou um cisma, 
com o fi m de apoderar-se do trono. 
Esse movimento revolucionário, preten-
dia uma reforma, ou antes divisão e ci-
são nas opiniões fi losófi cas e religiosas, 
políticas e sociais. Propunha Irschu que 
se venerasse antes a Natureza, como 
princípio feminino, do que Deus, o prin-
cípio masculino da Criação, se bem que 
os sábios declarassem que Deus unia 
em si ambos os princípios. Os partidá-

COMUNICAÇÃO
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rios de  Irschu foram chamados Konyas, 
e desde então há a fi losofi a Yonijas ou 
naturalista, em oposição à fi losofi a doria 
ou espiritualista. Esta simples divisão 
trouxe graves consequências porque 
não aceitando os princípios de auto-
ridade espiritual, segundo os quais o 
poder do governador, é limitado pela 
representação nacional e vigiado pelos 
homens de ciência, tanto sagrada como 
natural, Irschu deu o sinal da revolta ar-
mada. Após uma sangrenta guerra civil 
foi vencido e rechassado do império da 
Índia. Ele e seus companheiros, toman-
do a cor vermelha por emblema, em 
oposição à cor branca dos sequazes de 
Ram, invadiram a Ásia Menor, a Arábia, 
o Egito e por toda parte combatiam as 
instituições existentes, negando a auto-
ridade espiritual dos corpos docentes e 
exaltando a superioridade da força ar-
mada. Assim se originaram os governos 
tirânicos absolutos e a história dos po-
vos desde então está cheia de sangue.

A VISÃO E O PROFETA

No ano 603 A.C., o rei Nabucodonosor, 
da Babilônia teve uma visão, interpreta-
da e explicada pelo profeta Daniel. Es-
boçava a mesma o quadro dos grandes 
impérios mundiais, simbolizados numa 
grande estátua. Tinha a forma humana 
e sua cabeça era de ouro; o seu peito 
e braços eram de prata; o ventre e as 
coxas eram de cobre; as pernas eram 
de ferro, e os pés em parte de ferro e 
em parte de barro. A estátua achava-
se sobre o plano de um vale, ao pé de 
uma montanha. Do alto de uma rocha 
escarpada, desprendeu-se, sem que se 
visse uma mão, uma pedra que veio fe-
rir a estátua nos pés de ferro e barro, 
e esmiuçou-a toda. Conforme entendeu 
Daniel, aquela representação simboliza-

COMUNICAÇÃO

va os grandes impérios dos últimos 25 
séculos. A cabeça de ouro representa o 
império babilônico, o mais explendido. 
O peito e os braços de prata referem-se 
ao domínio da Pérsia, ainda muito mag-
nífi co quanto ao brilho mundial, porém, 
já inferior ao primeiro. O ventre e as co-
xas de cobre indicam o poderio grego e 
macedônico; e as pernas de ferro são o 
símbolo do império romano, cuja espada 
subjugou quase todo mundo, mas onde 
não havia tanto explendor como nos im-
périos precedentes. Os pés que eram de 
ferro misturado com barro, representam 
os reinos formados pela mistura dos ro-
manos com os povos bárbaros e que são 
as potências atuais da Europa e do globo 
inteiro. A pedra que se desprendeu, sem 
mão, e feriu a estatua, esmiuçando-a 
toda, segundo interpretações do próprio 
Daniel, representa o reino que será le-
vantado por Deus e que não será jamais 
destruído. É o reino do Cristo, que desfará 
e aniquilará, como diz Paulo, o poder da 
iniquidade, que desde o tempo de Irschu 
reina na Terra. Esse reino consiste na 
realização da fraternidade universal dos 
homens e dos povos, no estabelecimento 
da justiça e da igualdade, na abolição das 
guerras e hostilidades entre as nações 
no desaparecimento dos vícios e crimes, 
na garantia da subsistência e educação 
para todos, e no reinado de uma paz du-
rável pela elevação espiritual de todas as 
almas. Quanto ao tempo em que isso se 
cumprirá fi ca difícil prever dia e hora. O 
reino de Deus não vem visivelmente e de 
fora, mas está  se preparando no interior 
das almas para aparecer quando o mun-
do estiver pronto, como a pedra que se 
desprendeu sem que se visse a mão que 
a arrojou e veio ferir os fundamentos da  
falsa ordem social, produzindo a queda e 
o aniquilamento do sistema social contrá-
rio à lei de Deus.
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UMA QUESTÃO DE LÓGICA

Ora, 2/3 de 20 bilhões são pouco mais 
de 13 bilhões de espíritos, distribuidos 
nos círculos vizinhos da Terra nas con-
dições citadas, enquanto que os 6,6 
bilhões restante já revelam nível evo-
lutivo melhor.
Considerando-se: 1º) o tempo médio 
de permanência do espírito no Plano 
dos Encarnados (60/70 anos); 2º) que 
desse período 2/3 praticamente se per-
dem no inevitável repouso físico (média 
8 horas diárias) e no desenvolvimento 
para a fase adulta (normalmente os 
primeiros 20 anos); 3º) o tempo de 
intermissão (intervalo) entre reencar-
nações estimado pelo engenheiro Her-
nani Guimarães Andrade em seu livro 
VOCÊ E A REENCARNAÇÃO, a partir 
de calculos pelo método dedutivo é em 
média 260 anos; conclui-se: o tempo 
util para aproveitamento nos resgates, 
expiações e reparações é muito pe-
queno.
O volume de reencarnações a serem 
processadas, leva-nos a entender a 
lentidão do processo de aferição de 
valores.
A propósito disso, embora o espírito Em-
manuel tenha afi rmado em 1971, nas 
respostas que não foram ao ar no pro-
grama de televisão PINGA FOGO, en-
feixadas posteriormente no livro PLAN-
TÃO DE RESPOSTAS (1994, CEU), que 
a Terra seria um mundo regenerado por 
volta de 2057, em 1976, no jornal GOI-
ÁS ESPÍRITA, disse através de Chico 
Xavier “que muitas realizações para o 
Terceiro Milênio, poderão ocorrer de-
pois de 2990. Imaginamos, pois, cer-
tos fenômenos de triagem na coletivi-
dade humana para séculos não muito 
próximos”. E, o médium, acrescenta: 

“Os amigos desencarnados afi r-
mam que na própria Galáxia, de cuja 
vida e grandeza partilhamos exis-
tem numerosos mundos de feição 
primitiva, aptos a nos receber para 
estágios mais simples de progresso 
espiritual, caso não queiramos se-
guir o surto de elevação em que a 
nossa Terra está penetrando.”

A VISÃO DE KARDEC

Concluindo praticamente, sua tarefa à 
frente da elaboração dos alicerces do 
Espiritismo, Allan Kardec desenvolveu 
com a sensatez habitual, uma série de 
raciocínios e argumentos no já citado 
“A GÊNESE” (cap XVIII) que precisa 
ser conhecido e divulgado para um 
número cada vez maior de pessoas. 
Pondera o Codifi cador: “ – Para que 
na Terra sejam felizes os homens, 
preciso é que somente a povoem 
Espíritos bons, encarnados e de-
sencarnados, que somente ao bem 
se dediquem, Havendo chegado o 
tempo, grande emigração se verifi -
ca dos que a habitam:  a dos  que 
praticam o mal pelo mal, ainda não 
tocados pelo sentimento do bem, os 
quais, já não sendo dignos do Pla-
neta transformado, serão excluídos, 
porque, senão, lhe ocasionariam 
de novo perturbação e confusão e 
constituíriam obstáculo ao progres-
so. Irão expiar o endurecimento de 
seus corações, uns em mundos 
inferiores, outros em raças terres-
tres ainda atrasadas, equivalentes a 
mundos daquela ordem, aos quais 
levarão os conhecimentos que ha-
jam adquirido, tendo por missão 
fazê-las avançar. Substituí-los-ão 
Espíritos melhores, que farão rei-

O MUNDO DE REGENERAÇÃO E O TERCEIRO MILÊNIO
(Final)
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nem em seu seio a Justiça, a Paz e 
a Fraternidade. A Terra, no dizer dos 
Espíritos, não terá de transformar-
se por meio de um cataclisma que 
aniquile de súbito uma geração. A 
atual desaparecerá gradualmente 
e a nova lhe sucederá do mesmo 
modo, sem que haja mudança al-
guma na ordem natural das coisas. 
Tudo, pois, se processará exterior-
mente, como sói acontecer, com a 
única, mas capital diferença de que 
uma parte dos Espíritos que encar-
navam na Terra aí não mais torna-
rão a encarnar. Em cada criança 
que nascer, em vez de um Espírito 
atrasado e inclinado ao mal, que an-
tes nela encarnaria, virá um Espírito 
mais adiantado e propenso ao bem. 
Muito menos, pois, se trata de uma 
nova geração corpórea, do que de 
uma nova geração de Espíritos. Sem 
dúvida, neste sentido é que Jesus 
entendia as  coisas quando decla-
rava: “Digo-vos, em verdade, que esta 
geração não passará sem que estes 
fatos tenham ocorrido.” Assim decep-
cionados fi carão os que contem ver 
a transformação operar-se por efei-
tos sobrenaturais e maravilhosos. A 
época atual é de transição; confun-
dem-se os elementos das duas ge-
rações. Colocados no ponto inter-
médio, assistimos à partida de uma 
e à chegada da outra, já se assina-
lando cada uma, no mundo, pelos 
caracteres que lhes são peculiares. 
Têm idéias e pontos de vista opos-
tos às suas gerações que se suce-
dem. Pela natureza das disposições 
morais porém, sobretudo das dispo-
sições intuitivas e inatas, torna-se 
fácil distinguir a qual das duas per-
tence cada indivíduo. Cabendo-lhe 

fundar a era do progresso moral, a 
nova geração se distingue por inteli-
gência e razão geralmente precoces, 
juntas ao sentimento inato do bem 
e a crenças espiritualistas, o que 
constitui sinal indubitável de certo 
grau de adiantamento anterior. Não 
se comporá exclusivamente de Es-
píritos eminentemente superiores, 
mas dos que já tendo progredido, se 
acham predispostos a assimilar to-
das as idéias progressistas e aptos 
a secundar o movimento de regene-
ração. O que, ao contrário, distingue 
os Espíritos atrasados, é, em primei-
ro lugar, a revolta contra Deus, pelo 
se negarem a reconhecer qualquer 
poder superior aos poderes huma-
nos; a propensão instintiva para as 
paixões degradantes, para os senti-
mentos antifraternos de egoísmo, de 
orgulho, de inveja, de ciúme, enfi m, 
o apego a tudo o que é material: a 
sensualidade, a cupidez, a avareza. 
Desses vicios é que a Terra tem de 
ser expurgada pelo afastamento dos 
que se obstinam em não emendar-
se porque são incompatíveis com o 
reinado da fraternidade e porque o 
contacto com eles constituirá sem-
pre um sofrimento para os homens 
de bem. Quando a Terra se achar 
livre deles, os homens caminharão 
sem óbices para o futuro melhor 
que lhes está reservado, mesmo 
neste mundo, por prêmio de seus 
esforços e de sua perseverança, 
enquanto esperem que uma depura-
ção mais completa lhe abra o aces-
so aos mundos superiores. Não se 
deve entender que por meio dessa 
emigração de Espíritos sejam expul-
sos da Terra e relegados para mun-
dos inferiores todos os Espíritos re-
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tardatários. Muitos, ao contrário, aí 
voltarão, porquanto muitos há que o 
são porque cederam ao arrastamen-
to das circunstâncias e do exemplo. 
Nesses, a casca é pior do que o cer-
ne. Uma vez subtraídos à infl uência 
da matéria e dos prejuízos do mundo 
corporal, eles, em sua maioria, ve-
rão as coisas de maneira inteiramen-
te diversa daquela por que as viam 
quando em vida, conforme os múl-
tiplos casos que conhecemos. Para 
isso, têm a auxiliá-los Espíritos be-
névolos que por eles se interessam 
e se dão pressa em esclarecê-los e 
em lhes mostrar quão falso era o ca-
minho que seguiam. Nós mesmos, 
pelas nossas preces e exortações, 
podemos concorrer para que eles 
se melhorem, visto que entre mor-
tos e vivos há perpétua solidarieda-
de. É muito simples o modo por que 
se opera a transformação, sendo, 
como se vê, todo ele de ordem mo-
ral, sem se afastar em nada das leis 
da Natureza. Seja, pois que compo-
nham a nova geração Espíritos me-
lhores, ou Espíritos antigos que se 
melhoram, o resultado é o mesmo. 
Desde que tragam disposições me-
lhores, há sempre uma renovação. 
Assim, segundo suas disposições 
melhores, há sempre uma renova-
ção. Assim, segundo suas disposi-
ções naturais, os Espíritos encarna-
dos formam duas categorias: de um 
lado os retardatários, que partem; de 
outro, os progressitas, que chegam. 
O estado dos costumes e da socie-
dade estará, portanto, no seio de 
um povo, de uma raça ou do mundo 
inteiro, em relação com aquela das 
duas categorias que preponderar.
FINALIZANDO...

- Uma comparação vulgar ainda me-
lhor dará a compreender o que se 
passa nessa circunstância. Figure-
mos um regimento composto na sua 
maioria de homens turbulentos e in-
disciplinados, os quais ocasionarão 
nele constantes desordens que a lei 
penal terá por vezes difi culdades em 
reprimir. Esses homens são os mais 
fortes, porque mais numerosos do 
que os outros. Eles se amparam, ani-
mam e estimulam pelo exemplo. Os 
poucos bons nenhuma infl uênciam 
exercem; seus conselhos são des-
prezados; sofrem com a companhia 
dos outros, que os achincalham e 
maltratam. Não é essa uma imagem 
da sociedade atual? Suponhamos 
que esses homens são retirados um 
a um, dez a dez, cem a cem, do regi-
mento e substituídos gradativamen-
te por igual número de bons solda-
dos, mesmo por alguns dos que, já 
tendo sido expulsos, se corrigiram. 
Ao cabo de algum tempo, existirá o 
mesmo regimento, mas transforma-
do. A boa ordem  terá ascendência 
às idéias novas. As grandes parti-
das coletivas, entretanto, não têm 
por único fi m ativar às saídas; têm 
igualmente o de transformar mais 
rapidamente o espírito da massa, 
livrando-a das más infl uências e o 
de dar maior ascendente às idéias 
novas. Por estarem muitos, apesar 
de suas imperfeições, maduros para 
a transformação, é que muitos par-
tem, a fi m de apenas se retempera-
rem em fonte mais pura. Enquanto 
se conservassem no mesmo meio 
e sob as mesmas infl uências, per-
sistiriam nas suas opiniões e nas 
suas maneiras de apreciar as coi-
sas. Uma estada no mundo dos Es-

SERVIÇO
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píritos bastará para lhes descerrar 
os olhos, por isso que aí vêem o 
que não podiam ver na Terra. O in-
crédulo, o fanático, o absolutista, 
poderão, consegüintemente, voltar 
com idéias inatas de fé, tolerância e 
liberdade. Ao regressarem, acharão 
mudadas as coisas e experimenta-
rão a infl uência do novo meio em 
que houverem nascido. Longe de se 
oporem às novas idéias, constituir-
se-ão seus auxiliares. A regeneração 
da Humanidade, portanto, não exige 
absolutamente a renovação integral 
dos Espíritos: basta uma modifi ca-
ção em suas disposições morais. 
Essa modifi cação se opera em to-
dos quantos lhe estão predispos-
tos, desde que sejam subtraídos à 
infl uência perniciosa do mundo. As-
sim, nem sempre os que voltam são 
outros Espíritos; são com frequên-
cia os mesmos Espíritos, mas pen-
sando e sentindo de outra maneira. 
Quando insulado e individual, esse 
melhoramento passa despercebido 
e nenhuma infl uência obstensiva al-
cança sobre o mundo. Muito outro é 
o efeito, quando a melhora se pro-
duz simultaneamente sobre grandes 
massas, porque, então, conforme 
as proporções que assuma, numa 
geração, pode modifi car profunda-
mente as idéias de um povo ou de 
uma raça. É o que quase sempre se 
nota depois dos grandes choques 
que dizimam as populações. Os 
fl agelos destruidores apenas des-
troem corpos, não atingem o Espí-
rito; ativam o movimento de vaivém 
entre o mundo corporal e o mundo 
espiritual e, por conseguinte, o mo-
vimento progressivo dos Espíritos 
encarnados e desencarnados. É de 

notar-se que em todas as épocas da 
História, às grandes crises sociais 
se seguiu uma Era de Progresso. 
Opera-se presentemente um desses 
movimentos gerais, destinados a 
realizar uma remodelação da Huma-
nidade. A multiplicidade das causas 
de destruição constitui sinal carac-
terístico dos tempos, visto que elas 
apressarão a eclosão dos novos 
germens. São as folhas que caem 
no outono e ás quais sucedem ou-
tras folhas cheias de vida, porquan-
to a Humanidade tem suas estações 
mortas da Humanidade, caem ba-
tidas pelas rajadas e pelos golpes 
de vento, porém, para renascerem 
mais vivazes sob o mesmo sopro 
de vida, que não se extingue, mas 
se purifi ca. Para o materialista, os 
fl agelos destruidores são calamida-
des carentes de compensação, sem 
resultados aproveitáveis, pois que, 
na opinião deles, os aludidos fl age-
los aniquilam os seres para sempre. 
Para aquele, porém que sabe que a 
morte unicamente destrói o envol-
tório, tais fl agelos não acarretam as 
mesmas consequências e não lhe 
causam o mínimo pavor; ele lhes 
compreende o objetivo e não igno-
ra que os homens não perdem mais 
por morrerem juntos, do que por 
morrerem isolados, dado que, duma 
forma ou doutra, a isso hão de to-
dos sempre chegar. Os incrédulos 
rirão destas coisas e as qualifi carão 
de quiméricas; mas digam o que 
disserem não fugirão à lei comum; 
cairão a seu turno, como os outros, 
e, então, que lhes acontecerá? Eles 
dizem: Nada! Viverão, no entanto, a 
despeito de si próprios e se verão, 
um dia, forçados a abrir os olhos”.

SERVIÇO
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REFLETINDO SOBRE A LEI DE AÇÃO E REAÇÃO

(Final)

O COMPLEMENTO
O Codifi cador, com a percepção que a sua 
condição evolutiva e a personalidade cons-
truída em sua existência como Denizard, 
conseguia abranger em suas análises, todas 
as possíveis situações como se pode perce-
ber dos demais itens do referido Código.
1º – A alma ou Espírito sofre na vida es-
piritual as conseqüências de todas as 
imperfeições que não conseguiu corrigir 
na vida corporal. O seu estado, feliz ou 
desgraçado, é inerente ao seu grau de 
pureza ou impureza.
2º – A completa felicidade prende-se à 
perfeição, isto é, à purifi cação completa 
do Espírito. Toda imperfeição é, por sua 
vez, causa de sofrimento e de privação 
de gozo, do mesmo modo que toda per-
feição adquirida é fonte de gozo e atenu-
ante de sofrimentos.
4º – Em virtude da Lei do Progresso que 
dá a toda alma a possibilidade de adquirir 
o bem que lhe falta, como de despojar-se 
do que tem de mau, conforme o esforço 
e vontade próprios, temos que o futuro 
é aberto a todas as criaturas. Deus não 
repudia nenhum de seus fi lhos, antes re-
cebe-os em seu seio à medida que atin-
gem a perfeição, deixando a cada qual o 
mérito das suas obras.
5º – Dependendo o sofrimento da imper-
feição como o gozo da perfeição, a alma 
traz consigo o próprio castigo ou prêmio, 
onde quer que se encontre, sem necessi-
dade de lugar circunscrito. O inferno está 
por toda parte em que haja almas sofre-
doras, e o céu igualmente onde houver 
almas felizes.
11º – A expiação varia segundo a nature-
za e gravidade da falta, podendo, portan-
to, a mesma falta determinar expiações 
diversas, conforme as circustâncias, 
atenuantes ou agravantes, em que for 
cometida.
12º – Não há regra absoluta nem uniforme 
quanto à natureza e duração do reves – a 
única lei geral é que toda falta terá puni-
ção, e terá recompensa todo ato meritó-

rio, segundo o seu valor.
13º – A duração do sofrimento depende 
da melhoria do Espírito culpado. Nenhu-
ma condenação por tempo determinado 
lhe é prescrita. O que Deus exige por ter-
mo de sofrimentos é um melhoramento 
sério, efetivo, sincero, de volta ao Bem. 
Deste modo o Espírito é sempre o árbitro 
da própria sorte, podendo prolongar os 
sofrimentos pela pertinácia no mal, ou 
suavizá-los e anulá-los pela prática do 
bem. Uma condenação por tempo prede-
terminado teria o duplo incoveniente de 
continuar o martírio do Espírito renega-
do, ou de libertá-lo do sofrimento quando 
ainda permanecesse no mal. Ora, Deus, 
que é justo, só pune o mal enquanto exis-
te, e deixa de o punir quando não existe 
mais; por outra, o mal moral, sendo por 
si mesmo causa de sofrimento, fará este 
durar enquanto subsistir aquele, ou di-
minuirá de intensidade à medida que ele 
cresça. 
14º – Dependendo da melhoria do Espí-
rito a duração do castigo, o culpado que 
jamais melhorasse sofreria sempre, e, 
para ele, a pena seria eterna.
15º – Uma condição inerente à inferiori-
dade dos Espíritos é não lobrigarem o 
termo da provação, acreditando-a eter-
na, como eterno lhes parece deva ser um 
tal castigo. 
18º – Os Espíritos imperfeitos são ex-
cluídos dos mundos felizes, cuja har-
monia perturbariam. Ficam nos mun-
dos inferiores a expiarem as suas faltas 
pelas tribulações da vida, e purifi cando-
se das suas imperfeições até que me-
reçam a encarnação em mundos mais 
elevados, mais adiantados moral e fi si-
camente. Se se pode conceber um lugar 
circunscrito de castigo, tal lugar é, sem 
dúvida, nesses mundos de expiação, em 
torno dos quais pululam Espíritos imper-
feitos, desencarnados à espera de novas 
existências que lhes permitam reparar o  
mal, auxiliando-os no progresso.
20º – Quaisquer que sejam a inferioridade 
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e perversidade dos Espíritos, Deus jamais 
os abandona. Todos têm seu anjo de guar-
da (guia) que por ele vela, na persuasão de 
suscitar-lhes bons pensamentos, desejos 
de progredir e, bem assim, de espreitar-
lhes os movimentos da alma, com o que 
se esforçam por reparar em uma nova 
existência o mal que praticaram. Contu-
do, essa interferência do guia faz-se qua-
se sempre ocultamente e de modo a não 
haver pressão, pois que o Espírito deve 
progredir por impulso da própria vontade, 
nunca por qualquer sujeição. O bem e o 
mal são praticados em virtude do livre-
arbítrio, e, consegüintemente, sem que o 
Espírito seja fatalmente impelido para um 
ou outro sentido. Persistindo no mal, so-
frerá as conseqüências por tanto tempo 
quanto durar a persistência, do mesmo 
modo que, dando um passo para o bem, 
sente imediatamente benéfi cos efeitos.

Observação – Erro seria supor que, por 
efeito da Lei de Progresso, a certeza de 
atingir cedo ou tarde a perfeição e a felicida-
de pode estimular a perseverança no mal, 
sob a condição  do ulterior arrependimento: 
primeiro porque o Espírito inferior não se 
apercebe do termo da sua situação; e se-
gundo porque, sendo ele o autor da própria 
infelicidade,  acaba por compreender que 
de si depende o fazê-la cessar; que por 
tanto tempo quanto perseverar no mal será 
infeliz; fi nalmente, que o sofrimento será in-
término se ele próprio não lhe der fi m. Seria, 
pois, um cálculo negativo, cujas conseqüên-
cias o Espírito seria o primeiro a reconhecer. 
Com o dogma das penas irremissíveis é que 
se verifi ca, precisamente, tal hipótese, visto 
como é para sempre interdita qualquer idéia 
de esperança, não tendo pois o homem in-
teresse em converter-se ao bem, para ele 
sem proveito. Diante dessa lei, cai também 
a objeção extraída da presciência divina, 
pois Deus, criando uma alma, sabe efetiva-
mente se, em virtude do seu livre-arbítrio, 
ela tomará a boa ou a má estrada; sabe que 
ela será punida se fi zer o mal; mas sabe 

também que tal castigo temporário é um 
meio de fazê-la compreender o erro, cedo 
ou tarde entrando no bom caminho. Pela 
Doutrina das Penas Eternas conclui-se que 
Deus sabe que essa alma falirá e, portanto, 
que está previamente condenada a torturas 
infi nitas. 

22º – Conquanto infi nita a diversidade de 
punições, algumas há inerentes à inferio-
ridade dos Espíritos, e cujas conseqüên-
cias, salvo pormenores, são pouco mais 
ou menos idênticas. A punição mais ime-
diata, sobretudo entre os que se acham 
ligados, à vida material em detrimento do 
progresso espiritual, faz-se sentir pela 
lentidão do desprendimento da alma; nas 
angústias que acompanham a morte e o 
despertar na outra vida, na conseqüênte 
pertubação que pode dilatar-se por me-
ses e anos. Naqueles que, ao contrário, 
têm pura a consciência e na vida material 
já se acham identifi cados com a vida es-
piritual, o trespasse é rápido, sem abalos, 
quase nula  a turbação de uma pacífi co 
despertar.
23º – Um fenômeno muito freqüente entre 
os Espíritos de certa inferioridade moral 
é o acreditarem-se ainda vivos, podendo 
esta ilusão prolongar-se por muitos anos, 
durante os quais eles experimentarão to-
das as necessidades, todos os tormentos 
e perplexidades da vida.
24º – Para o criminoso, a presença inces-
sante das vítimas e das circustâncias do 
crime é um suplício cruel.
25º – Espíritos há mergulhados em den-
sa treva; outros se encontram em abso-
luto insulamento no Espaço, atormenta-
dos pela ignorância da própria posição, 
como da sorte que os aguarda. Os mais 
culpados padecem torturas muito mais 
pungentes por não lhes entreverem um 
termo. Alguns são privados de ver os 
seres queridos, e todos, geralmente, pas-
sam com intensidade relativa pelos ma-
les, pelas dores e privações que a outrem 
ocasionaram. Esta situação perdura até 

CIÊNCIA
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fi nita, mas não é cega. O culpado que ela 
atinge não fi ca exonerado, e, enquanto 
não houver satisfeito à justiça, sofre a 
conseqüência dos seus erros. Por Infi -
nita Misericórdia, devemos ter que Deus 
não é inexorável, deixando sempre viável 
o caminho da redenção.
30º – Subordinadas ao arrependimento e 
reparação dependentes da vontade huma-
na, as penas, por temporárias, constituem 
concomitantemente castigos e remédios 
auxilares à cura do mal. Os Espíritos, 
em prova, não são, pois, quais galés por 
certo tempo condenados, mas como do-
entes de hospital sofrendo de moléstias 
resultantes da própria incúria, a compa-
decerem-se com meios curativos mais ou 
menos dolorosos que a moléstia reclama, 
esperando alta tanto mais pronta quanto 
mais estritamente observadas as prescri-
ções do solicito médico assistente. Se os 
doentes, pelo próprio descuido de si mes-
mo, prolongam a enfermidade, o médico 
nada tem que ver com isso.
31º – As penas que o Espírito experimen-
ta na vida espiritual ajuntam-se as da vida 
corpórea, que são conseqüentes às im-
perfeições do homem, às suas paixões, ao 
mau uso das suas faculdades e à expiação 
de presentes e passadas faltas. É na vida 
corpórea que o Espírito repara o mal de 
anteriores existências, pondo em prática 
resoluções tomadas na vida espiritual. As-
sim se explicam as misérias e vicissitudes 
mundanas que, à primeira vista, parecem 
não ter razão de ser. Justas são elas, no en-
tanto, como espólio do passado - herança 
que serve à nossa romagem para a perfec-
tibilidade.
32º – Deus, diz-se, não daria prova maior 
de amor às suas criaturas, criando-as in-
falíveis e, por conseguinte, isentas dos 
vícios inerentes à imperfeição? Para tan-
to fora preciso que Ele criasse seres per-
feitos, nada mais tendo a adquirir, quer 
em conhecimentos, quer em moralidade. 
Certo, porém, Deus poderia fazê-lo, e se 
o não fez é que em sua sabedoria quis 
que o progresso constituísse Lei geral. 

que o desejo de reparação pelo arrepen-
dimento lhes traga a calma para entrever 
a possibilidade de, por eles mesmos, pôr 
um termo à sua situação.
26º – Para o orgulhoso relegado às clas-
ses inferiores, é suplício ver acima dele 
colocados, cheios de glória e bem-estar, 
os que na Terra desprezara. O hipócrita 
vê desvendados, penetrados e lidos por 
todo mundo os seus mais secretos pen-
samentos, sem que os possa ocultar ou 
dissimular; o sátiro, na impotência de os 
saciar, tem, na exaltação dos bestiais de-
sejos, o mais atroz tormento; vê o avaro o 
esbanjamento inevitável do seu tesouro, 
enquanto que o esgoísta, desamparado 
de todos, sofre as conseqüências da sua 
atitude terrena; nem a sede, nem a fome 
lhe serão mitigadas, nem amigas mãos 
se lhe estenderão às suas mãos súpli-
ces; e, pois, que em vida só de si cuidara, 
ninguém dele se compadecerá na morte.
27º – O único meio de evitar ou atenuar 
as conseqüências futuras de uma falta, 
está no repará-la, desfazendo-a no pre-
sente. Quanto mais nos demorarmos na 
reparação de uma falta, tanto mais peno-
sas e rigorosas serão, no futuro, as suas 
conseqüências.
28º – A situação do Espírito, no mundo 
espiritual, não é outra senão a por si mes-
mo preparada na vida corpórea. Mais tar-
de, outra encarnação se lhe faculta para 
novas provas de expiação e reparação, 
com maior ou menor proveito, dependen-
tes do seu livre-arbítrio; e se ele não se 
corrige, terá sempre uma missão a reco-
meçar, sempre e sempre mais acerba, de 
sorte que pode dizer-se que aquele que 
muito sofre na Terra, muito tinha a expiar; 
e os que gozam uma felicidade aparente, 
em que pesem aos seus vícios e inutili-
dades, pagá-la-ão muito caro em ulterior 
existência. Nesse sentido foi que Jesus 
disse: 
“- Bem aventurados os afl itos, porque serão 
consolados.”
(O Evangelho segundo o Espiritismo, cap. V)
29º – Certo, a Misericórdia de Deus é in-
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recebe a recompensa. O romeiro que se 
desgarra, ou em caminho perde tempo, 
retarda a marcha e não pode queixar-se 
senão de si mesmo. O bem como o mal 
são voluntários e facultativos: livre, o 
homem não é fatalmente impelido para 
um nem para outro.
33º - Em que pese à diversidade de gêne-
ros e graus de sofrimento dos Espíritos 
imperfeitos, o CÓDIGO PENAL DA VIDA 
FUTURA pode resumir-se nestes três 
princípios:
1º - O sofrimento é inerente à imperfei-
ção.
2º - Toda imperfeição, assim como toda 
falta dela promanada, traz consigo o 
próprio castigo nas conseqüências na-
turais e inevitáveis: assim, a moléstia 
para os excessos e da ociosidade nas-
ce o tédio, sem que haja mister de uma 
condenação especial pune cada falta 
do indivíduo.
3º - Podendo todo homem libertar-se 
das imperfeições por efeito da vontade, 
pode igualmente anular os males con-
secutivos e assegurar a futura felicida-
de.
A CADA UM SEGUNDO AS SUAS 
OBRAS, no céu como na Terra: - tal é a 
lei da Justiça Divina.

Os homens são imperfeitos, e, como tais, 
sujeitos a vicissitudes mais ou menos 
penosas. E pois que o fato existe, deve-
mos aceitá-lo. Inferir dele que Deus não 
é bom nem justo, fora insensata revolta 
contra a Lei. Injustiça haveria, sim, na 
criação de seres privilegiados, mais ou 
menos favorecidos, fruindo gozos que 
outros porventura não atingem senão 
pelo trabalho ou que jamais pudessem 
atingir. Ao contrário, a Justiça Divina 
patenteia-se na igualdade absoluta que 
preside à criação dos Espíritos; todos 
têm o mesmo ponto de partida e nenhum 
se distingue em sua formação por me-
lhor aquinhoado; nenhum cuja marcha 
progressiva se facilite por exceção; os 
que chegam ao fi m, têm passado, como 
quaisquer outros, pelas fases de inferio-
ridade e respectivas provas. Isto posto, 
nada mais justo que a liberdade de ação 
a cada qual concedida. O caminho da fe-
licidade a todos se abre amplo, como a 
todos as mesmas condições para atin-
gí-la. A Lei, gravada em todas as cons-
ciências, a todos é ensinada. Deus fez 
da felicidade o prêmio do trabalho e não 
do favoritismo, para que cada qual tives-
se seu mérito. Todos somos livres no 
trabalho do próprio progresso, e o que 
muito e depressa trabalha, mais cedo 
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tradas, incluindo entre elas 
os acessos dos mais inusi-
tados países como Croácia, 
Irlanda, Finlândia, Canadá, 
Japão, entre outros.
Motivados por esses resul-
tados, A EQUIPE, imaginou 
ampliar sua contribuição na 
difusão da extensa biblio-
grafi a construída através do 
médium Francisco Cândido 
Xavier, usando também o 
recurso do Audio, apresen-
tando algumas idéias no 
site www.revistainforma-
cao.anderung.com.br nos 
programas “A HISTÓRIA 
DE UMA MENSAGEM” e 
“PALAVRAS AO CORA-
ÇÃO”, o primeiro resgatan-
do a incomparável contri-
buição de Chico Xavier na 
confi rmação da existência 
e sobrevivência do espírito 
após a morte e, o segundo, 
oferecendo mensagens de 
conforto para os momentos 
difíceis.
Você, portanto, está convi-
dado a nos visitar no site, 
entrando no clima da men-
sagem espírita através de 
mais este recurso.

PANORAMA
UMA INSTIGANTE NOTÍCIA

(Final)

Depois das informações 
veiculadas nesta seção no 
número anterior, temos a 
acrescentar que o trabalho 
“CHICO XAVIER: UM PER-
FIL BIOGRÁFICO”, da série 
Informação Espírita foi elei-
to um dos dez mais (Top 
Ten) do site YOU TUBE 
que hospeda muitos tra-
balhos dos mais diferentes 
gêneros.
Realmente trata-se do mais 
completo resumo já feito 
sobre a vida e obra do mé-
dium, desde seu nascimen-
to até o ano de 1993, por-
tanto, seus 83 anos.
Digno de nota também é que 
numa classifi cação sugeri-
da aos navegadores do site 
americano,os mesmo consi-
deram a maioria dos traba-
lhos da série como excelen-
te, marcando as conhecidas 
5 estrelinhas.
Ainda segundo as estatís-
ticas mantidas pelo You 
Tube, desde a disponibiliza-
ção dos programas em fi ns 
de setembro até o início de 
novembro, mais de 15 mil 
vizualizações foram regis-
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JUVENTUDE

ESPÍRITO E LEMBRANÇAS

Como é possível que um espírito 
já desencarnado venha dizer que 
não acredita na reencarnação, 
se ele já está na vida espiritual e 
sabe o que lá acontece? (Lucia)

Seria lógico pensar – como você 
está pensando,  que todos as pes-
soas, que desencarnam, logo que 
passem para o outro plano de vida, 
fi quem sabendo de tudo o que acon-
tece por lá. Aliás, essa crença de 
que os Espíritos sabem tudo é an-
tiga. Mas, na verdade, não é o que 
ocorre, por uma simples questão: 
os Espíritos não são iguais, nem em 
conhecimento e muito menos em 
moralidade. Assim como aqui, na 
Terra, existem diferentes pontos de 
vista a respeito de todas as ques-
tões, existem pessoas esclarecidas 
e ignorantes a respeito de muitos 
assuntos, no mundo espiritual tam-
bém é assim. O conhecimento de 
cada Espírito depende do nível de 
percepção e desenvolvimento em 
que ele se encontra. Há Espíritos 
que se encontram tão fechados no 
seu mundo íntimo, que pouco ou 
nada percebem além dele. Ademais, 
devemos considerar que o simples 
fato de o Espírito desencarnar, não 
lhe proporciona a memória das vi-
das passadas, como se pode pen-
sar. A expressiva maioria dos Espí-
ritos lembra-se pouco desta última 

encarnação, assim como nós, os 
adultos, recordamos muito pouco 
do tempo em que éramos crianças. 
Além disso, entre uma encarnação 
e outra há uma barreira de esqueci-
mento, que se dá precisamente no 
processo da reencarnação. Toda 
reencarnação implica em esqueci-
mento. Lendo MISSIONÁRIOS DA 
LUZ, de André Luiz, você vai en-
tender melhor como isso ocorre. 
O conhecimento de vidas passa-
das só vai se descortinando com o 
tempo e de acordo com o progres-
so espiritual de cada um. Como 
dissemos, há Espíritos que, desta 
última encarnação, lembram-se 
apenas de poucos episódios. Des-
se modo, entre os desencarnados 
há de tudo que você possa imagi-
nar. Há os que sequer sabem que 
desencarnaram; há os que nos po-
dem dar muita informação sobre o 
mundo em que vivem, inclusive, 
sobre há aqueles que podem infor-
mar sobre suas encarnações ante-
riores; e há os que desconhecem, 
por completo, a questão da reen-
carnação. Isso depende do nível 
de conhecimento e de consciência 
que cada Espírito alcançou. Daí a 
importância que o Espiritismo dá à 
busca da verdade. Não é que va-
mos adquirir toda a verdade, mas 
podemos sempre aprender mais, 
ampliando nosso horizonte de vi-
são e nos preparando melhor para 
etapas posteriores.

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS
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OS LIVROS SAGRADOS

Todas as escolas religiosas tem o seu livro 
de referência. ALCORÃO para os muçulma-
nos; TORÁ para os hebreus; BAHGAVAD 
GITA para os Hindus; BÍBLIA para os católi-
cos e protestantes.
No caso dos cristãos, os Evangelhos são a 
base de toda mensagem de Jesus, comple-
tados pelos feitos dos Apostolos descritos no 
livro ATOS, nos fragmentos das CARTAS e 
no APOCALIPSE.
A História revela que a organização da BÍ-
BLIA, o livro que serviria de base para o Ca-
tolicismo e Protestantismo, foi efetuada tem-
pos depois da ofi cialização do Cristianismo, 
pelo Edito de Milano.
Consta que a pedido do papa Damaso, no 
ano 384, seu colaborador Jerônimo com-
pilou os textos que compuseram o Antigo 
Testamento e o chamado Novo Testamento. 
Quanto ao primeiro, Léon Denis no excelente 
livro CRISTIANISMO E ESPIRITISMO infor-
ma que a seleção dos textos que o compõem 
foi executada por rabinos desconhecidos 
que além do conteúdo principal do TORÁ, 
os cinco primeiros trabalhos cuja autoria é 
atribuida a Moises, escolheram outros livros 
que bem demonstram a presença do mono-
teísmo em seus convicções. Tais livros, em 
grande parte são um documento interessan-
te da saga do povo hebreu, suas constantes 
guerras, suas fortes convicções no poder de 
seu Deus, sua visão ainda limitada sobre a 
autoridade desse Criador que excluia de sua 
paternidade os adversários do povo “esco-
lhido”, a forte presença da mediunidade nos 
feitos dos vários profetas e líderes.
Há um livro importantíssimo intitulado DA BÍ-
BLIA AOS NOSSOS DIAS, (FEP), de Mario 
Cavalcante de Melo, que faz uma análise ra-
cional do conteúdo da BÍBLIA, notadamente 
do Antigo Testamento, mostrando as incoe-
rências e fantasias ali expostas sobretudo 
considerando-se os acontecimentos científi -
cos atuais que evidenciam muitos dos seus 
absurdos.
A propósito, deve-se ressaltar, que Moises 
por todas as circunstâncias que envolveram 
seu renascimento àquela época, teve acesso 

às escolas iniciáticas egípcias. Delas extraiu 
muitos dos conhecimentos que adaptou às 
necessidades espirituais do povo que, como 
o próprio Moisés revela no livro ÊXODO (cap 
32), mostrava-se abatido pelos três séculos 
de opressão e convívio com as crenças exo-
téricas egípcias, sob cuja infl uência se en-
contrava pela escravização. O próprio Moi-
sés era dotado de percepções mediúnicas 
acentuadas, fato revelado por ele nas visões 
que teve e que o induziram às ações que cul-
minaram na libertação dos hebreus.

JESUS EXISTIU?

Léon Denis, na obra citada há pouco, pon-
dera: “A grande fi gura de Jesus ultrapas-
sa todas as concepções do pensamento. 
Eis por que não pode ela ter sido criada 
pela imaginação. Nessa alma, de uma 
serenidade celeste, não se nota mácula 
nenhuma, nenhuma sombra. Todas as 
perfeições nela se fundem, com uma har-
monia tão perfeita que se nos afi gura o 
ideal realizado. Sua doutrina, toda luz e 
amor, dirige-se sobretudo aos humildes 
e aos pobres, a essas mulheres, a esses 
homens do povo curvados sobre a Terra, 
a essas inteligências esmagadas ao peso 
da matéria e que aguardam, na provação 
e no sofrimento a palavra de vida que as 
deve reanimar e consolar. E essa palavra 
lhes é prodigalizada com tão penetrante 
doçura, exprime uma fé tão comunicati-
va, que lhes dissipa todas as dúvidas e 
os arrasta a seguir as pegadas do Cris-
to. O que Jesus chamava pregar aos sim-
ples o evangelho do reino dos céus, era pôr 
ao alcance de todos o conhecimento da 
imortalidade e do Pai comum, do Pai cuja 
voz se faz ouvir na serenidade da consci-
ência e na paz do coração. Pouco a pou-
co essa doutrina, transmitida verbalmen-
te nos primeiros tempos do Cristianismo, 
se altera e complica sob a infl uência das 
correntes opostas, que agitam a socieda-
de cristã. Os apóstolos, escolhidos por 
Jesus para lhe continuar a missão, muito 
bem o tinham sabido compreender; ha-
viam recebido o impulso da sua vontade 

O CAMINHO DO PROGRESSO ESPIRITUAL
(2ª Parte)
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e da sua fé. Mas os seus conhecimentos 
eram restritos e eles não puderam senão 
conservar piedosamente, pela memória 
do coração, as tradições, os pensamen-
tos morais e o desejo de regeneração que 
lhes havia êle depositado no íntimo. Em 
sua jornada pelo mundo, os apóstolos se 
limitam, pois, a formar, de cidade em ci-
dade, grupos de cristãos, aos quais reve-
lam os princípios essenciais; depois, vão 
intrépidamente levar a boa nova a outras 
regiões”.
Mais à frente acrescenta: “A crença num 
mito não teria sido sufi ciente para inspi-
rar aos primeiros cristãos o espírito de 
sacrifício, o heroísmo em face da morte; 
não lhes teria proporcionado os meios de 
fundar uma religião que dura há vinte sé-
culos. Só a verdade pode desafi ar a ação 
do tempo e conservar a sua força, a sua 
moral, a sua grandeza, não obstante os 
esforços de sapa que procuram arruiná-
la. Jesus é, positivamente, a pedra angu-
lar do Cristianismo, a alma da nova revela-
ção. Ele constitui toda a sua originalidade. 
Além disso, não faltam testemunhos  his-
tóricos da existência de Jesus, posto que 
em reduzido número. Suetônio, na histó-
ria dos primeiros Césares, fala do suplí-
cio de Christus. Tácito e ele mencionam a 
existência da seita cristã entre os judeus, 
antes da tomada de Jerusalém por Tito. O 
TALMUDE fala da morte de Jesus na cruz, 
e todos os rabinos israelitas reconhecem 
o alto valor desse testemunho. Em caso 
de necessidade, o próprio EVANGELHO, 
só por si, bastaria para fornecer a prova 
moral da existência e da elevada missão 
do Cristo. Se numerosos fatos apócrifos 
nele foram mais tarde introduzidos, se as 
superstições judaicas ali se encontram 
sob a forma de narrativas fantasistas e 
obsoletas teorias, duas coisas nele sub-
sistem, que poderiam ser inventadas e 
apresentam um caráter de autenticidade 
que se impõem: – o drama sublime do 
Calvário e a doce e profunda doutrina de 
Jesus. Essa doutrina era simples e clara 
em seus princípios essenciais; dirigia-se 
á multidão, sobretudo aos deserdados 

e aos humildes. Tudo nela era feito para 
mover os corações, para arrebatar as al-
mas até ao entusiasmo, iluminando, for-
talecendo as consciências. Todavia, ela 
manifesta os sinais de um ensino oculto. 
Jesus fala muitas vezes por parábolas. 
Seu pensamento, de ordinário tão lumi-
noso, mergulha por vezes em meia obs-
curidade. Não se percebem, então, mais 
que os vagos contornos de uma grande 
idéia dissimulada sob o símbolo”.

Allan Kardec, no capítulo XV, item 2, do livro 
“A GÊNESE”, emite sua opinião sobre Je-
sus: “Sem nada prejulgar quanto à natu-
reza do Cristo, natureza cujo exame não 
entra no quadro desta obra, consideran-
do-o apenas um Espírito superior, não po-
demos deixar de reconhecê-lo, um dos de 
ordem mais elevada e colocado, por suas 
virtudes, muitíssimo acima da humanida-
de terrestre. Pelos imensos resultados 
que produziu, a sua encarnação neste 
mundo forçosamente há de ter sido uma 
dessas missões que a Divinidade somen-
te a seus mensageiros diretos confi a, para 
cumprimento de seus desígnios. Mesmo 
sem supor que ele fosse o próprio Deus,  
mas unicamente um enviado de Deus para 
transmitir sua palavra aos homens, seria 
mais do que um profeta, porquanto seria 
um Messias divino. Como homem, tinha 
a organização dos seres carnais; porém, 
como Espírito puro, desprendido da maté-
ria, havia de viver mais da vida espiritual, 
do que da vida corporal, de cujas fraque-
zas não era passível. A sua superioridade 
com relação aos homens não derivava das 
qualidaddes particulares do seu corpo, 
mas das do seu Espírito, que dominava de 
modo absoluto a matéria e da do seu peris-
pírito, tirado da parte mais quintessencia-
da dos fl uidos terrestres. Sua alma, prova-
velmente, não se achava presa ao corpo, 
senão pelos laços estritamente indispen-
sáveis. Constantemente desprendida, ela 
decerto lhe dava dupla vista, não só per-
manente, como de excepcional penetra-
ção e superior de muito à que de ordinário 
possuem os homens comuns. O mesmo 
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havia de dar-se, nele, com relação a todos 
os fenômenos que dependem dos fl uidos 
perispirituais ou psíquicos. A qualidade 
desses fl uidos lhe conferia imensa força 
magnética, secundada pelo incessante de-
sejo de fazer o bem. Agiria como médium 
nas curas que operava? Poder-se-à con-
siderá-lo poderoso médium curador? Não, 
porquanto o médium é um intermediário, 
um instrumento de que se servem os Espí-
ritos desencarnados e o Cristo não preci-
sava de assistência, pois que era ele quem 
assistia os outros. Agia por si mesmo, em 
virtude do seu poder pessoal, como o po-
dem fazer, em certos casos, os encarna-
dos, na medida de suas forças. Que espí-
rito, aos demais, ousaria insufl ar-lhe seus 
próprios pensamentos e encarregá-lo de 
os transmitir? Se algum infl uxo estranho 
recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. 
Segundo defi nição dada por um Espírito, 
ele era médium de Deus”.

O Espírito Emmanuel, que confessa no “HÁ 
DOIS MIL ANOS”, (1939, FEB, cap. V), 
ter se avistado pessoalmente com o Mes-
tre, também através de Chico Xavier, no li-
vro “A CAMINHO DA LUZ”, coloca Jesus 
numa condição diferente daquela que se lhe 
atribui: “Rezam as tradições do mundo 
espiritual que na direção de todos os fe-
nômenos, do nosso sistema, existe uma 
Comunidade de Espíritos Puros e Eleitos 
pelo Senhor Supremo do Universo, em 
cujas mãos se conservam as rédeas di-
retoras da vida de todas as coletividades 
planetárias. Essa Comunidade de seres 
angélicos e perfeitos, da qual é Jesus 
um dos membros divinos, ao que nos 
foi dado saber, apenas já se reuniu, nas 
proximidades da Terra, para a solução de 
problemas decisivos da organização e da 
direção do nosso planeta, por duas ve-
zes no curso dos milênios conhecidos. A 
primeira, verifi cou-se quando o orbe ter-
reste se desprendia da nebulosa solar, a 
fi m de que se lançassem, no Tempo e no 
Espaço, as balizas do nosso sistema cos-
mogônico e os pródomos da vida na ma-
téria em ignição, do planeta, e a segunda, 

quando se decidia a vinda do Senhor à 
face da Terra, trazendo à família humana 
a lição imortal do seu Evangelho de amor 
e redenção.
Curiosamente, o Evangelho de João que his-
toricamente teve uma proximidade grande 
com Jesus, revela em dois versículos do ca-
pítulo I, um dado importante sobre o Mestre: 
no terceiro: “– Tudo foi feito por ele, e sem 
ele nada foi feito” e, no décimo”: ‘‘– Estava 
no mundo e o mundo foi feito por ele, e o 
mundo não o conheceu”.

OS EVANGELHOS

Continuemos acompanhando as informa-
ções e considerações de Léon Denis: 
“O Cristo nada escreveu. Suas palavras, 
disseminadas ao longo dos caminhos, 
foram transmitidas de boca em boca e, 
posteriormente, transcritas em diferentes 
épocas, muito tempo depois da sua mor-
te. Uma tradição religiosa popular for-
mou-se pouco a pouco, tradição que so-
freu constante evolução até o século IV. 
Durante esse período de trezentos anos, 
a tradição cristã jamais permaneceu es-
tacionária, nem a si mesma semelhante. 
Afastando-se do seu ponto de partida, 
através dos tempos e lugares, ela se en-
riqueceu e diversifi cou. Efetuou-se po-
deroso trabalho de imaginação; e, acom-
panhando as formas que revestiram as 
diversas narrativas evangélicas, segundo 
a sua origem, hebraica ou grega, foi pos-
sível determinar com segurança a ordem 
em que essa tradição se desenvolveu e 
fi xar a data e o valor dos documentos que 
a representam. Durante perto de meio sé-
culo depois da morte de Jesus, a tradição 
cristã, oral e viva, é qual água corrente 
em que qualquer se pode saciar. Sua pro-
paganda se fêz por meio da prédica, pelo 
ensino dos apóstolos, homens  simples, 
iletrados, mas iluminados pelo pensa-
mento do Mestre. Não é senão do ano 60 
ao 80 que aparecem as primeiras narra-
ções escritas, a de Marcos a princípio, 
que é a mais antiga, depois as primeiras 
narrativas atribuídas a Mateus e Lucas, 
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todas, escritos fragmentários e que se 
vão acrescentar de sucessivas adições, 
como todas as obras populares. Foi so-
mente no fi m do século I, de 80 a 98, que 
surgiu o Evangelho de Lucas, assim como 
o de Mateus, o primitivo, atualmente per-
dido; fi nalmente, de 98 a 110, apareceu, 
em Éfeso, o Evangelho de João. Ao lado 
desses Evangelhos, únicos depois reco-
nhecidos pela Igreja, grande número de 
outros vinha à luz. Desses, são conheci-
dos atualmente uns vinte; mas no século 
III, Orígenes os citava em maior número. 
Lucas faz alusão a isso no primeiro versí-
culo da obra que traz o seu nome. Por que 
razão foram esses numerosos documen-
tos declarados apócrifos e rejeitados? 
Muito provavelmente porque se haviam 
constituído num embaraço aos que, nos 
séculos II e III, imprimiram ao Cristianis-
mo uma direção que o devia afastar, cada 
vez mais, das suas formas primitivas e, 
depois de haver repelido mil sistemas re-
ligiosos, qualifi cados de heresias, devia 
ter como resultado a criação de três gran-
des religiões, nas quais o pensamento do 
Cristo jaz oculto, sepultado sob os dog-
mas, práticas devocionais como em um 
túmulo. Os primeiros apóstolos limita-
vam-se a ensinar a paternidade de Deus 
e a fraternidade humana. Demonstravam 
a necessidade da penitência, isto é, da 
reparação das nossas faltas. Essa purifi -
cação era simbolizada no batismo, práti-
ca adotada pelos essênios, dos quais os 
apóstolos assimilavam ainda a crença na 
imortalidade e na ressurreição, isto é, na 
volta da alma à vida espiritual, à vida do 
espaço. Daí a moral e o ensino que atra-
íam numerosos prosélitos em torno dos 
discípulos do Cristo, porque nada conti-
nham que se não pudesse aliar a certas 
doutrinas pregadas no Templo e nas si-
nagogas. Com Paulo e depois dele, novas 
correntes se formam e surgem doutrinas 
confusas no seio das comunidades cris-
tãs. Sucessivamente, a predestinação e 
a graça, a divindade do Cristo, a queda 
e a redenção, a crença em Satanás e no 
inferno, serão lançados nos espíritos e 

virão alterar a pureza e a simplicidade ao 
ensinamento do fi lho de Maria. Esse es-
tado de coisas vai continuar a se agravar, 
ao mesmo tempo que convulsões políti-
cas e sociais hão-de agitar a infância do 
mundo cristão. Os primeiros Evangelhos 
nos transportam à época perturbada em 
que a Judeia, sublevada contra os ro-
manos, assiste à ruina de Jerusalém e à 
dispersão do povo judeu (ano 70). Foi no 
meio do sangue e das lágrimas que eles 
foram escritos, e as esperanças que tra-
duzem parecem irromper de um abismo 
de dores, enquanto nas almas contrista-
das desperta o ideal novo, a aspiração 
de um mundo melhor, denominado reino 
dos céus, em que serão reparadas todas 
as injustiças do presente. Nessa épo-
ca, todos os apóstolos haviam morrido, 
com exceção de João e Filipe; o vínculo 
que unia os cristãos era bem fraco ain-
da. Formavam grupos isolados entre si e 
que tomavam o nome das igrejas (eccle-
sia, assembléia), cada qual dirigido por 
um bispo ou vigilante escolhido eletiva-
mente. Cada igreja estava entregue às 
próprias inspirações; apenas tinha para 
as dirigir uma tradição incerta, fi xada 
em alguns manuscritos, que resumiam 
mais ou menos fi elmente os atos e as 
palavras de Jesus, e que cada bispo in-
terpretava a seu talente. Acrescentemos 
a estas tão grandes difi culdades as que 
provinham da fragilidade dos pergami-
nhos, numa época em que a imprensa 
era desconhecida; a falta de inteligên-
cia de certos copistas, todos os males 
que podem fazer nascer a ausência de 
direção e de crítica, e facilmente com-
preenderemos que a unidade de crença 
e de doutrina não tenha podido manter-
se em tempos assim tormentosos. Os 
três Evangelhos sinóticos acham-se 
fortemente impregnados do pensamen-
to judeu-cristão, dos apóstolos, mas já 
o Evangelho de João se inspira em in-
fl uência diferente. Nele se encontra um 
refl exo da fi losofi a grega, rejuvenescida 
pelas doutrinas da escola de Alexandria.                                        
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As lições de Chico Xavier

“Passei fome, passei frio - Pedro Leopoldo sempre fez muito frio,
ventava muito... A nossa casa não era forrada... Às vezes, a gente
não tinha o que comer - era uma panela ou duas no fogão... Mas
ninguém em casa morreu por causa das privações que passávamos.
A gente comia só arroz, chuchu... De vez  em quando, uma
mandioca, ovos; carne era muito difícil... Sempre tive muito bom
apetite. Caso tivéssemos tido excesso de comida em casa, eu
haveria de me empanturrar... E a mediunidade?! Como eu seria
capaz de produzir de barriga cheia, se, muitas vezes, os Espíritos
Amigos aproveitavam os minutos que me sobravam da folga do
almoço para escrever?! Penso que tudo que passei na Vida tinha
uma razão de ser; o meio aparentemente adverso em que renasci era
o que eu necessitava para servir na condição de médium...”

“Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. A
paciência desarticula os mecanismos do mal... Aquele que não se
altera diante da prova, não reagindo às provocações, ignora o mal...
A impaciência é a reação que quem nos provoca está esperando. A
melhor maneira de frustar o mal é colocar em prática as sugestões
do Bem. Não me considero um homem de paciência, mas, se acaso
não tivesse aprendido com os Bons Espíritos algo do valor dessa
virtude, eu teria criado mais sérios embaraços para a minha própria
vida... Os obstáculos no exercício da mediunidade sempre me foram
um desafio constante. Não me lembro de um só dia que tivesse
atravessado sem problemas”.

“A obsessão acompanha de muito perto o médium; o médium que
não vigia é uma presa fácil para os obsessores... Mediunidade
significa porta aberta, e por uma porta escancarada acaba passando
quem quiser... A vigilância é uma éspecie de sentinela, exigindo a
senha dos candidatos a entrar...”

“Existem espíritos complicados... encarnados e desencarnados.
Precisamos saber lidar com eles. Não queiramos depressa o que
Deus está esperando acontecer... Não podemos nos impor a
ninguém. O tempo é que vai nos modificando aos poucos. Devemos
ganhar o coração da pessoa; quem não ganha o coração não ganhar
o cérebro, mudando os pensamentos de quem deseja ajudar...”

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

“Os Espíritos Amigos sempre se mostram dispostos a nos
auxiliar, mas é preciso que, pelo menos, lhes ofereçamos uma
base... Muitos ficam na expectativa do socorro do Alto, mas não
querem nada com o esforço de renovação; querem que os
espíritos se intrometam na sua vida e resolvam os seus
problemas... Ora, nem Jesus Cristo quando veio à Terra se
propôs resolver o problema particular de alguém... Ele se limitou
a nos ensinar o caminho, que necessitamos palmilhar por nós
mesmo. Muita gente nos procura e pede orientação; a orientação
vem, frustando aqueles que esperavam uma solução acabada
para o caso...”

“Devemos pedir a Deus para viver muito... Depois dos 70, a gente
não tem mais ânimo para ter qualquer coisa contra alguém... A
maioria dos espíritos que regressam à Pátria Espiritual depois de
uma vida longa na Terra, se voltam desencarnados, voltam
desencantados consigo mesmos!...

“Para mim, Centro Espírita tinha que abrir todo dia, o dia inteiro...
Se é hospital, como dizemos, como é que pode estar de portas
fechadas?!... O Centro precisava se organizar para melhor
atender os necessitados.”

“À medida que os Benfeitores Espirituais nos transmitem lições
de Esperança e de aperfeiçoamento, assinalo a distância em que
me encontro do médium evangelizado que eu deveria ser... A luta
se estabelece em minha vida interior, qual se eu me pusesse a
rixar comigo mesmo. Nessa luta prossigo, sob a paciência e a
compaixão dos Benfeitores da Vida Maior que nos orientam
caridosamente, mas, embora, não sendo o Chico Xavier que
preciso ser, contínuo a trabalhar com fé em Deus, reconhecendo
as minhas imperfeições e esperando o dia em que serei o Chico
Xavier que possa corresponder à confiança dos nossos Amigos
da Espiritualidade e dos nossos companheiros da Terra”.

( Fragmentos de livros organizados por Carlos Antonio Baccelli)
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