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(Depoimentos Espirituais)

Marcelo Moisés Casali, desencarnado aos 17 anos em acidente de trânsito.

“Não podia manter qualquer expectativa, pois a morte do corpo físico não
estava em minhas cogitações. Tudo foi rápido, instantâneo... Alías, estava
consciente de que a ausência dos pais queridos me criava uma grande
responsabilidade. A responsabilidade sobre a vida e a tranquilidade de nossa
querida Mariana. Vínhamos em marcha ativa na Marginal conversando sobre
os fatos comuns da vida, quando o veículo deu uma forte guinada para fora
da pista. Ouvi apenas os gritos do Caio e da Vanina que estavam conosco,
e esbarrei de cabeça inteira num poste ou numa pedra, não sei bem. Senti
que o acidente me marcara para morrer e, com aflição, desejei inutilmente
falar aos companheiros de passeio, no intuito de evitar-lhes um choque tão
violento como aquele que experimentara, mas qualquer manifestação de
minha parte se me fazia impossível. Numa faísca de tempo, lembrei-me dos
pais queridos e das irmãs que confiavam tanto em mim, no entanto, era uma
lembrança de último instante, porque o meu raciocínio se apagou, como se
meu crânio fosse uma lâmpada repentinamente queimada. Nada pude senão
resignar-me e já que estava prestes a cerrar os meus olhos no
desconhecido, ainda fiz um esforço gigantesco para me recordar de Deus,
entretanto, incapaz de articular mentalmente qualquer oração. Sentia-me
ainda sensível ao tato e notei que duas mãos me tocavam os cabelos.
Quisera que a minha audição estivesse perfeita, mas mesmo descontrolada
como a percebia, ouvi as palavras: “Meu filho, nós estamos com você”.
Quem seria? De momento, não pude perceber o sentido da voz suave que
pronunciou aquelas palavras. Notei que me transportaram do lugar do
acidente para outro lugar, que eu não conseguia identificar, mas prossegui
inerte, sem a mínima capacidade de reação. As mãos de que tivera íntimas
notícias através do tato, voltaram a me acariciar a cabeça dolorida e, em
seguida, fui abençoado com um sono profundo do qual despertei numa outra
paisagem, que com algumas horas percebi se tratar de uma Casa de Saúde.
Creio que foram dois os dias em que continuei apático e quase imóvel,
entretanto, no terceiro dia, pela primeira vez naquela situação, vi com meus
próprios olhos que uma senhora de face paciente e calma, que percebeu o
meu despertamento, falou com serenidade e carinho, que me achava ali sob
os cuidados de minha bisa Adelina e digo “bisa” porque foi ela própria que
assim se identificou. Então, por ela que usava muita prudência em me
comunicar o acidente de que fora vítima, percebi que ela pedia, com
humildade, conformação ante os desígnios da Lei de Deus. Perguntei pelos
queridos que se achavam ausentes e ela me informou que o papai Luiz e a
mãezinha já se achavam de volta e me haviam dispensado as melhores
atenções nas tarefas de minha transferência para aquela organização
hospitalar. Somente pouco a pouco explicou-me que eu sofrera certa
mudança, que não devia pensar em morte e sim em vida nova.”

(recebida por Francisco Cândido Xavier, estraída do livro “NOVOS HORIZONTES”, Edição IDEAL)
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Em “O EVANGELHO SEGUN-
DO O ESPIRITISMO”, Capítulo 
V, item 14.

“A calma e a resignação hau-
ridas na maneira de encarar a 
vida terrestre, e na fé no futuro, 
dão ao espírito uma serenida-
de que é o melhor preservati-
vo contra a loucura e o suicí-
dio. Com efeito, é certo que a 
maioria dos casos de loucura 
são devidos à comoção pro-
duzida pelas vicissitudes que 
o homem não tem força de su-
portar; se, pois, pela maneira 
que o Espiritismo lhe faz enca-
rar as coisas deste mundo, ele 
recebe com indiferença, com 
alegria mesmo, os reveses e 
as decepções que o deses-
perariam em outras circuns-
tâncias, é evidente que essa 
força, que o coloca acima dos 
acontecimentos, preserva sua 
razão dos abalos que sem ela, 
o sacudiriam”.

“Ama sempre. Faze todo o Bem. Co-
meça estimando os que te não com-
preendem, convicto de que esses, 
mais depressa, te farão melhor”.

Emmanuel
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Como Falar em Público Sem De-
sencarnar de Medo!

Série A HISTÓRIA DE UMA MEN-
SAGEM (1ª parte)

Distanásia: um dilema para os 
médicos.

O Verdadeiro Espírita

O Jovem e Seus Problemas

O Caminho do Progresso Espiritual 
(Final)
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CONVERSA BREVE

“... As palavras que eu vos disse, são espírito e vida.” - Jesus.  (João, 6:63)

Em todos os tempos surgem no mundo grandes Espíritos que ma-
nejam a palavra, impressionando multidões; entretanto, falam em 
âmbito circunscrito, ainda quando se façam ouvidos em vários con-
tinentes.
Dante defi ne uma época.
Camões exalta uma raça.
Shakespeare confi gura as experiências de um povo.
Voltaire exprime determinada transformação social.
A palavra de Jesus, no entanto, transcende lavores artísticos, jóias 
literárias, plataformas políticas, postulados fi losófi cos, fórmulas es-
tanques. Dirige-se a tôdas as criaturas da Terra, com absoluta opor-
tunidade, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução.
É por isso que a Doutrina Espírita a refl ete, não por mera reforma dos 
conceitos superfi ciais do movimento religioso, à maneira de quem 
desmontasse antigo prédio para dar disposição diferente aos mate-
riais que o integram, em nôvo edifício destinado a simples efeitos 
exteriores.
Os ensinamentos do Mestre, nos princípios espíritas-cristãos, cons-
tituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, di-
retriz no aperfeiçoamento de cada Ser.
Quando os manuseies, não te julgues, assim, apenas como quem se 
vê à frente de um espetáculo de beleza, junto do qual devas tão-so-
mente chorar, seja nutrindo a fonte da própria emotividade ou penin-
tenciando-te, quanto aos próprios erros.
Além das lágrimas, aprendamos igualmente a pensar, a purifi car-nos, 
a reeguer-nos e servir.
A necessidade da alma é semelhante à sêde ou à fome, ao desajuste 
moral ou à moléstia, que são iguais em qualquer clima.
A lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pão, ao fator 
equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mes-
mos, em tôda parte.
No trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não olvidar que o pró-
prio Senhor nos avisou de que as suas palavras são espírito e vida.

EMMANUEL

ANTE A PALAVRA DO CRISTO
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COMUNICAÇÃO

- A utilização dos recursos pode ser indi-
vidual ou conjugada.
- Os recursos, dentre outros, são: qua-
dro branco, fl ipchart, transparências, 
projetor, multimídia, vídeo, CD ou DVD.
- Procure não fi car na frente do quadro 
branco, fl ipchart, tela, etc.

Condução

- Levante as expectativas dos partici-
pantes.
- Use linguagem simples concisa.
- Demonstre confi ança e entusiasmo.
- Conquiste a platéia estimulando sua 
participação. Movimente-se em sala de 
forma moderada.
- Cuidado ao rotular as pessoas.
- Mude a impostação e a velocidade da 
voz.
- Olhe para os participantes.
- Interaja com os participantes quando 
o ambiente permitir.
- Mostre-se aberto a contribuições.
- Estimule a participação.

Avaliação

- Depois de terminada a apresentação 
e constatar que “ainda não desencar-
nou”, fique calmo e analise seu desem-
penho.
- Peça a um amigo que opine sincera-
mente sobre como foi a apresentação.
- Tente perceber qual o aspecto da 
apresentação em que esteve pior para 
que possa melhorar na próxima vez.
- Se o problema foi a voz ou a postura, 
então faça um ensaio mais intenso;
- Se o problema foi a comunicação da 
mensagem, então escreva notas e faça 
uso delas durante a apresentação.
Mesmo conhecendo um pouco sobre 
o assunto, é compreensível que fique-
mos, ainda, em dúvida quanto ao que 
se pode ou não fazer em uma apresen-
tação. Então, não serão demais outras 

Prezado leitor, responda estas três per-
guntas, por favor:
1ª) Você já foi convidado para fazer 
uma palestra?
2ª) Lembra-se de, pelo menos uma 
vez em que, ao falar em público, você 
não sentiu aquele “friozinho na barri-
ga”, um suor frio a rolar-lhe pela face, 
pressão baixa, pernas bambas, sen-
sação de desmaio, e pensou consigo 
mesmo: “Ai, meu Deus, e agora?”
3ª) Você já teve aquela sensação de 
que “não se saiu bem”em alguma 
apresentação pública?

Se as suas três respostas foram afi rma-
tivas, não se preocupe. Você está no 
elenco das pessoas consideradas nor-
mais.
Mas, algumas dicas para amenizar esse 
sofrimento serão bem-vindas. Então, 
vamos lá! Leia atentamente as reco-
mendações a seguir, compiladas de di-
versas fontes.

Preparação

- Planeje a apresentação: tema e ob-
jetivo; resultados esperados; público-
alvo; tópicos a serem abordados; tempo 
necessário e tempo disponível; local e 
recursos.
- Organize o conteúdo: introdução; de-
senvolvimento; conclusão.
- Ensaie com antecedência.
- Estabeleça o plano de ação. Crie um 
roteiro para orientar sua exposição.
- Não fale de improviso. Estude com de-
dicação o assunto a ser apresentado.
- Chegue ao local com antecedência.
- Cheque os recursos e instalações.

Recursos

- O roteiro deve ser entregue ao públi-
co no início da apresentação, se for o 
caso.

COMO FALAR EM PÚBLICO SEM DESENCARNAR DE MEDO!
Geraldo Campetti Sobrinho
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recomendações
O que Fazer?
1) Ouvir o que o integrante do grupo 
está dizendo!
- Repita em outras palavras o que foi 
dito para se certificar de que sua com-
preensão está correta.

2) Respeitar os outros!
- Respeite os outros, mesmo que você 
não partilhe dos seus objetivos, valo-
res, opiniões, etc.

3) Valorizar as diferenças!
- Abrace a idéia de que a organização 
é feita de diferentes pessoas com dife-
rentes pontos de vista.

4) Compartilhar seu conhecimento e 
experiência!
- Use seu conhecimento para ajudar as 
pessoas a compreenderem os detalhes 
do processo ou acessar os recursos 
necessários.

5) Ser Honesto!
- Responda a todas as questões que 
puder, de forma objetiva e franca.

6) Identificar o porque da comunica-
ção:
- Por que você está se comunicando 
com o grupo?
- Qual é o resultado esperado?

Veja algumas razões típicas:

- Melhorar o entendimento de um deter-
minado assunto.
- Mudar um comportamento ou atitude.
- Dar oportunidades de troca de idéias.
- Estimular o apoio e a participação das 
pessoas.

O que não fazer?
1) Não reagir antes de ouvir!
- Não tente responder a uma questão 

antes de estar certo de ter compreendi-
do os pontos de vista dos envolvidos.

2) Não desvalorizar as percepções 
dos outros!
- Não torne triviais os pontos de vistas 
dos outros, nem diga que os valores 
deles não são importantes.

3) Não desencorajar ou suprimir as 
diferenças!
- Não desencoraje as pessoas a com-
preender as diferenças entre elas.

4) Não ser um “expert”!
- Não se apresente como um “expert” 
no assunto se você não está certo so-
bre todos os detalhes técnicos. Mesmo 
que isso ocorra, humildade nunca é de-
mais.

5) Não inverter as respostas!
- Se você não souber a resposta, me-
lhor admitir e procurar se informar a 
respeito.

Simples, não é? Depois de ler estas in-
formações você se transformará, num 
passe de mágica, em um eloquente 
orador. Que bom se assim fosse! En-
tretanto, o processo não é bem assim.
Desenvoltura em comunicação exige 
capacitação e desenvolvimento cons-
tantes. Esta é uma área, como várias 
outras na qual estamos sempre apren-
dendo e, por isso, jamais devemos 
parar de estudar para saber mais, de-
senvolver habilidades para saber fazer 
melhor e atitude para querer fazer mais 
e melhor.
Este é um compromisso que devemos 
assumir conosco mesmos para que a 
divulgação da Doutrina Espírita efetive-
se no sentido de consolar os aflitos e 
esclarecer os sedentos de luz espiritu-
al.
Fonte: BRASÍLIA ESPÍRITA, Nº 142.



5

DEZ 06

SERVIÇO

Um dos aspectos mais importantes 
da contribuição do Espiritismo à so-
ciedade humana é o do conforto que 
dá às criaturas atingidas pelos gran-
des infortúnios.
Em episódios como o das grandes 
perdas coletivas, por exemplo, é a 
única alternativa que oferece res-
postas objetivas para a dor dos en-
volvidos em tais tragédias.
O papel da mediunidade bem orien-
tada também é incontestável.
Neste sentido, a última fase de tra-
balho desenvolvida pelo médium 
Francisco Cândido Xavier, foi ex-
tremamente, profícua com milhares 
de espíritos se manifestando nas 
últimas três décadas de sua tarefa, 
confi rmando defi nitivamente para 
muitos a realidade da continuidade 
da vida. Esta a proposta desta série, 
na qual a cada edição iremos contar 
a história de uma mensagem.
Baseados no recente acidente avia-
tório ocorrido no fi nal de setembro 
de 2006 que comoveu o Brasil e o 
mundo pelo impacto por ele provo-
cado no organismo social, apresen-
taremos a seguir alguns detalhes 
de uma reveladora mensagem psi-
cografada em novembro de 1983, 
por Chico Xavier, a qual conseguiu 
abrandar parte da sensação de per-
da experimentada pelos mais pró-
ximos de Rosana Maria Temporal 
Lara.
Foi recebida 18 meses depois do 
choque da aeronave onde viajava 
sua autora e pouco mais de uma 
centena de pessoas, com destino 

à Fortaleza, no Ceará. O acidente 
aconteceu minutos antes da ater-
risagem do avião na noite de 8 de 
junho de 1982.
O mais tocante de tudo é que na 
ocorrência não desencarnou ape-
nas ela mas o marido Renato, Afon-
so, seu irmão consangüíneo e Julio, 
seu cunhado, o que ampliou ainda 
mais o sofrimento de seus pais e os 
do seu esposo.
Não é difícil imaginar a dor que se 
abateu sobre todos os familiares.
Um ano e cinco meses depois, vi-
sitando um irmão em Brasília, este 
leva a mãe de Rosana à Uberaba 
(MG), para uma tentativa de se avis-
tar com Chico Xavier, onde se fa-
ziam presentes também os pais do 
genro.
Algumas coincidências fi zeram com 
que a mãe da autora da mensagem 
intuísse a recepção naquela noite 
de uma carta da fi lha ou de um dos 
envolvidos na tragédia.
Apesar da sua dor não ser maior da 
que a de outros pais e mães presen-
tes, o fato é que na programação 
elaborada pela Espiritualidade para 
aquela ocasião, estava a manifesta-
ção de Rosana.

OS DETALHES DA MENSAGEM

A lucidez na hora do desencarne.
“Renato e eu trocávamos idéias 
pela noite adentro, enquanto o 
nosso Affonso e o nosso Júlio des-
cansavam. Se estivéssemos numa 
paisagem de guerra, não seríamos 

Série: A HISTÓRIA DE UMA MENSAGEM
“A certeza definitiva de que a vida continua”

(1ª parte)
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tomados de tamanho assombro. O 
primeira estampido no choque da 
máquina com o corpo da Serra me 
pareceu o grito lancinante de alguém 
anunciando-nos a morte. Renato 
abraçou-se a mim evidentemente 
com a idéia de proteger-me contra 
qualquer eventualidade, no entan-
to, esse gesto dele perdurou por um 
instante só. Outros brados do avião 
se fi zeram seguidos por uma disper-
são de tudo o que éramos nós e de 
toda a bagagem de mão que havía-
mos acomodado no interior. Tive a 
idéia de que a velocidade do avião 
era tamanha que o contato indescri-
tível do aparelho com a dureza da 
terra imprimia um estranho movi-
mento a nós todos e a tudo o que 
nos cercava”.

Revelam os espíritos a Allan Kardec 
no livro “O CÉU E O INFERNO” que 
dentro da Leis de Causa e Efeito a 
questão do arrependimento e da ex-
piação são requisitos indispensáveis 
para que o Espírito caminhe para a 
evolução. Desta forma experimenta-
remos sempre as conseqüências dos 
nossos atos contra os outros ou con-
tra nós mesmos. Impressões físicas 
e emocionais serão sempre sentidas 
por nós para que nos isentemos da 
sensação de culpa ante nossos atos 
mais remotos: A consciência plena 
no momento do acidente parece ter 
relação com isso.

Assistência da Espiritualidade.
“Explico-me assim porque a ligeire-

za daquele engenho enorme passou 
a comandar-nos, atirando-nos à dis-
tância e nada mais vi senão a queda 
ao longe, na qual me senti esfacela-
da, a princípio, para depois recons-
tituir-me. Ouvia vozes de criaturas 
beneméritas a pedir-nos calma e fé 
na Divina Providência”.

Deus é amor e, portanto, misericór-
dia. Suas leis, soberamente justas, 
não abandonam nenhuma criatura, 
especialmente quando voluntaria-
mente nos colocamos na condição 
de quem quer se livrar defi nitiva-
mente dos equívocos do passado. 
Daí as providências observadas 
com equipes de espíritos socorristas 
se fazendo presentes no instante da 
transição desta para outra dimen-
são.

A hospitalização no Plano Espiri-
tual.
“Sem que me fosse possível retirar 
um dedo sob o controle de minha pró-
pria vontade, fui deposta em maca 
tipo bangüê no interior da qual entrei 
num sono longo, do qual despertei 
num aposento-enfermaria de gran-
des proporções. As lágrimas haviam 
desaparecido de meus olhos, e por 
mais as procurasse para exprimir o 
sofrimento que me chegava à sensi-
bilidade, após conscientizar-me, não 
as encontrei. Tinha a cabeça pesa-
da e ocupada por visões estranhas 
e naquele mal-estar indefi nível que 
me possuiu, seria impossível para 
mim coordenar idéias ou palavras 
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com as quais pudesse me dirigir às 
enfermeiras que deslizavam ali em 
silêncio”.
Este fato parece ser comum, sobre-
tudo para aquelas criaturas que se 
vêem liberadas dos compromissos 
assumidos perante a Sabedoria Di-
vina. Claro que a maneira como nos 
encaminhamos dentro da vida, o 
apego às sensações do corpo, a in-
tenção demonstrada em nos reabili-
tarmos antes da reencarnação atra-
vés de processos como o ocorrido, 
refl etem-se diretamente na rapidez 
com que essa assistência é concre-
tizada.

O conhecimento dos aconteci-
mento envolvendo os familiares 
que fi caram.
“Acompanhei os dias fi nais de meu 
pai José que, a meu ver, não en-
controu resistência para a moléstia 
de que se viu acometido, por haver 
perdido todas as defesas corpóreas 
com a emoção cruel de meses an-
tes. Mãe querida, perdoe-me se me 
estendo neste relato. É que desejo 
agradecer-lhe toda a energia de sua 
compreensão. Encontro-a tomando 
ensinamentos sobre a vida e a mor-
te, ao mesmo tempo que lhe vejo o 
esforço de cooperação nas tarefas 
da benefi cência, supervisionadas 
por mentores da caridade e do amor 
para as criaturas humanas”.

Pelas colocações de Rosana, sua li-
gação com as acontecimentos no lar 
de seus familiares, a mantinha cien-

te dos fatos com eles relacionados. 
Sabia da precipitação do desencar-
ne de seu pai, oito meses antes da 
transmissão da mensagem e dez 
depois da sua morte física; sabia da 
procura, por parte de sua mãe, de 
conforto nas obras espíritas e de sua 
integração em atividades sociais.
Confi rma-se mais uma vez a respos-
ta de número 459 incluída por Kar-
dec n’O LIVRO DOS ESPÍRITOS, 
segundo a qual “os Espíritos in-
fl uenciam em nossos pensamen-
tos e atos muito mais do que ima-
ginamos e invariávelmente são 
eles que nos conduzem”.

PALAVRAS FINAIS.

A íntegra desta mensagem pode ser 
lida no livro ANTE O FUTURO, orga-
nizado por Rubens Silvio Germanha-
si a partir de mensagens psicografa-
das por Francisco Cândido Xavier e 
publicado pelo IDEAL – Instituto de 
Divulgação e Editora André Luiz.

Solicite-o na livraria mais próxima 
ou diretamente à editora pela caixa 
postal 42383, Cep 04299, São Paulo 
– SP.

Se preferir ouça-a no programa OS 
MENSAGEIROS DO AR, acessan-
do www.radioboanova.com.br, no 
ícone OFFLINE, localizando terça-
feira, 18:30hs ou ainda no site www.
revistainformacao.anderung.com.
br, no ícone Audio, no programa A 
HISTÓRIA DE UMA MENSAGEM.

SERVIÇO
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CIÊNCIA
DISTANÁSIA: UM DILEMA PARA OS MÉDICOS

Intervenção para curar ou a prorroga-
ção da vida através de tratamentos 
e medicamentos, sem proporcionar 
benefícios ao paciente, além do sofri-
mento?
Esse dilema é relatado à jornalis-
ta Cláudia Santos pelo anestesista 
Carlos Roberto de Souza, presiden-
te da Associação Médico-Espírita de 
Campina Grande (PB), em entrevista 
à “FOLHA ESPÍRITA”. Para a com-
preensão do que seja a distanásia, 
exemplifi ca o entrevistado com o caso 
de um paciente portador de câncer, 
com um tumor no estômago, dissemi-
nado por várias partes do seu corpo. 
O médico considera a cirurgia o me-
lhor caminho. Como a doença já to-
mou conta de todo o seu organismo, 
aquela cirurgia não vai trazer nenhum 
benefício, já que não vai curá-lo. Vai 
apenas espoliar o seu organismo, 
diminuir os seus mecanismos de de-
fesa. Prováveis complicações apare-
cerão, devendo ir para a UTI e de lá 
poderá nem sair. Ou seja, o médico 
instituiu um tratamento em que não 
haverá nenhum benefício para o pa-
ciente.
Explica o entrevistado que a Medici-
na, por sua visão materialista, objetiva 
a cura do corpo, enquanto que a visão 
espiritualista busca a cura da alma.
Muitas vezes, a doença do corpo é o 
que a alma necessita, naquele mo-
mento, para alcançar a cura real. A 
doença terminal está neste contexto, 
funcionando como o tratamento amar-
go e indispensável às necessidades 
do espírito. Devido à relação médico-
paciente ser, ainda, um pouco distan-
te e fria na nossa sociedade, poucos 
médicos discutem com os familiares 
as opções diagnósticas, terapêuticas, 

os riscos e as perspectivas. Às vezes, 
a família exaure seus recursos fi nan-
ceiros, sem que o ente querido tenha 
qualquer benefício ou alcance a cura 
material.
“Para o médico também não é fácil” 
- acrescenta o anestesista Carlos Ro-
berto de Souza. “Ele muitas vezes se 
pergunta se deve deixar de intervir, 
se não estaria, nesse caso, se omi-
tindo e acelerando o processo de 
morte do paciente. Por outro lado, 
também fi ca na dúvida se deve sa-
tisfazer os desejos de alguns fami-
liares, que acham que ele tem de fa-
zer tudo. O Código de Ética Médico 
permite que o médico intervenha 
quando há risco de vida para o pa-
ciente, mas já se analisa atualmen-
te se a intervenção vai gerar algum 
benefício em termos de efi cácia e 
qualidade de vida para o doente. 
Há, ainda, a ameaça que paira so-
bre a cabeça do profi ssional, de um 
processo por erro médico, já que 
ele é impelido pelo procedimento 
fundamental do exercício da Medi-
cina a realizar todos os meios diag-
nósticos e terapêuticos em benefí-
cio do paciente. Muitos esquecem, 
no entanto, que há limites na ação 
do médico.”
“Para alguns pacientes, contu-
do - esclarece o presidente da AME 
de Campina Grande -, o benefício, 
naquele momento, talvez seja a 
convivência familiar, o apoio dos 
amigos, ser ouvido nas suas es-
peranças e desejos. Uma pessoa 
que passou a vida inteira tomando 
suas próprias decisões, cuidando 
de seus negócios, dos seus fami-
liares e de uma hora para outra se 
vê com todo mundo mandando em 
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sua vida, sente um constrangimen-
to muito grande, para o qual, talvez, 
não esteja preparado, passando a 
um quadro depressivo, que vai pio-
rar, ainda mais, a situação fi nal.”
Argüido sobre o que um paciente 
terminal deve receber, respondeu o 
entrevistado: “Outro tipo de assis-
tência, como, por exemplo, ser ou-
vido nos seus desejos, nas suas 
esperanças. Deve ser questionado 
sobre querer passar por interven-
ções, recebendo todas as explica-
ções sobre os pontos positivos e 
negativos de cada uma delas. Ele 
tem o direito de optar”.
O médico deve sentir, com o co-
nhecimento específi co de sua área 
profi ssional, que a partir daquele 
momento não vai conseguir benefi -
ciar o paciente sob o ponto de vista 
curativo; que chegou a hora de ex-
plicar ao doente ou seus familiares 
todo o processo e todo o quadro, 
interagindo nessa troca de informa-
ções. Os médicos devem entender 
que não são os donos da verdade e 
sim portadores de um conhecimen-
to que os capacita profi ssionalmen-
te a levar uma orientação a um de-
terminado grupo de pessoas, num 
diálogo franco e aberto, de modo 
que a decisão fi nal não seja de for-
ma unilateral e sim considerando 
as respostas de outras pessoas 
envolvidas no problema. A infor-
mação ao paciente deve ser objeto 
de muita ponderação, pois poderá 
agravar o seu estado. Nesse caso é 
melhor omitir e levá-la apenas aos 
familiares e responsáveis. Pode 
ser, no entanto, que o paciente en-
care a vida sob outra perspectiva e, 
ao invés de se submeter a um pro-

cedimento de risco, para desencar-
nar numa UTI, prefi ra fi car em casa, 
junto de seus amigos, do carinho de 
familiares, realizar alguns desejos 
e idealizar novos projetos de vida, 
que podem ser a curto, médio ou 
longo prazo. Isso não importa, se 
a sua perspectiva de vida vai além 
da morte. A falta de possibilidade 
de cura - acrescenta Carlos Roberto 
de Souza - não quer dizer desassis-
tência, abandono do paciente”.
“Chegou o momento em que o mé-
dico está sendo chamado a ampliar 
a sua formação espiritual, a des-
pertar mais para novas perspec-
tivas que se entreabrem além da 
matéria densa; compreender que, 
em determinadas fases da vida e 
do tratamento, o paciente precisa 
mais ser cuidado do que curado; 
tratar o doente e não a doença, 
através de medidas paliativas, as-
sistência psicológica, apoio fami-
liar e outros comportamentos que 
são importantes na relação médi-
co-paciente. É o que chamamos de 
ortotanásia, dar condições de vida 
para que o paciente morra em paz, 
de preferência com seus familiares. 
As associações médico-espíritas 
estão levando essa discussão para 
a sociedade, resgatando o conteú-
do humanitário da Medicina” - con-
cluiu o presidente da AME - Campina 
Grande.
Para ler a entrevista na íntegra, a 
“FOLHA ESPÍRITA” pode ser solici-
tada na Av. Pedro Severino Jr., 325 
- CEP 04310-060 São Paulo, SP - te-
lefax (11) 5585-1977 - página eletrô-
nica www.folhaespirita.com.br.

Fonte: BOLETIM SEI, nº 1991.

CIÊNCIA
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de agora, poderão ser no futuro, fi lhos 
ou netos dos seus fi lhos atuais, quan-
do então irão colher da semeadura de 
hoje. Nesse aspecto jamais esquecer 
que os exemplos constituem “lições 
vivas”, que falam mais alto que pala-
vras proferidas a todo instante.
3º - procurar no ambiente de traba-
lho, tanto material quanto espiritu-
al, soluções adequadas a todos os 
problemas, principalmente aqueles 
que envolvem seus companheiros de 
jornada. A paciência, a tolerância, a 
compreensão, a fraternidade, devem 
ser exemplifi cadas sempre, sem es-
morecimento ou omissão. As obras 
deverão falar por nós, comprovando 
nossos ideais enobrecedores.
4º - freqüentar assiduamente um 
Centro Espírita, cooperando ativa-
mente nas suas realizações. A Casa 
Espírita precisa do apoio e do traba-
lho de todos. Há mil e uma tarefas a 
realizar, todas de muita importância. 
Até aquelas julgadas à primeira vista 
insignifi cantes tem uma razão de ser e 
não dispensam cooperadores de boa 
vontade.
5º - não se omitir quando convidado a 
ocupar um cargo no Centro, alegando 
incapacidade para a tarefa. Quando 
há boa vontade e interesse em servir, 
todos os obstáculos são superáveis. 
Não podemos ignorar que os trabalha-
dores mais diligentes e operosos são 
os Amigos Espirituais, sempre prontos 
a nos auxiliar.
6º - esquecer e perdoar todas e 
quaisquer agressões, lembrando sem-
pre que somos espíritos imperfeitos, 
testados continuamente pelas pesso-
as e acontecimentos que nos cercam. 
Todos nós somos pecadores, logo, 
importa perdoarmos para sermos per-
doados.

O VERDADEIRO ESPÍRITA
Armando Fernandes de Oliveira

O Espiritismo é inegavelmente o Cris-
tianismo Redivivo. Foi codifi cado por 
Allan Kardec no século XIX, atenden-
do a sábia vontade de Jesus, repre-
sentado pelo Espírito da Verdade. A 
sua meta é restabelecer todas as ver-
dades, tendo em vista as deturpações 
introduzidas pelos homens nas lições 
evangélicas.
Trata-se pois de Doutrina de renova-
ção interior, tanto individual quanto 
coletiva, que esclarece e conforta as 
criaturas humanas nas suas necessi-
dades e afl ições, conscientizando-as 
para uma vida maior, desde que pas-
sem a observar os desígnios divinos, 
como norma de conduta.
O Espiritismo ensina claramente que 
cada um é autor do seu próprio desti-
no, não cabendo desagrado ou revolta 
a ninguém pelos fracassos da vida. 
Assim como não há inocentes sofren-
do também não existem privilegiados 
usufruindo bens imerecidos diante da 
perfeitíssima e justa lei de Deus...
Face ao exposto, ser espírita é...
1º - estudar com amor o Evangelho do 
Cristo e a Doutrina Espírita, conscien-
te de que somente a verdade liberta 
o homem das coisas enganosas do 
mundo, capacitando-o a discernir ade-
quadamente e a escolher o caminho 
certo, desenvolvendo simultaneamen-
te o seu conhecimento e sentimento. 
A evolução humana precisa ser am-
pliada constantemente, quer em sabe-
doria quer em amor. O Espiritismo é 
doutrina progressista.
2º - viver as lições de vida eterna, na 
sua pureza, dentro do lar, no sentido 
de transmitir aos seus familiares e 
descendentes as verdades espirituais. 
Lecionar aos fi lhos os preceitos de luz 
do Espiritismo Cristão, mesmo porque, 
por força das reencarnações, os pais 

PANORAMA
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7º - amparar os “caídos” nas estra-
das da vida, proporcionando-lhes os 
recursos de que tanto carecem e al-
mejam. Nesse aspecto, vale recordar 
a parábola do Bom Samaritano, narra-
da por Jesus (Lucas 10:25 a 37). Duas 
personalidades religiosas tomaram co-
nhecimento da vítima dos ladrões na 
via pública, quase morta, passando ao 
largo. O Samaritano, contudo, movido 
de compaixão, pensou-lhe as feridas 
com azeite e vinho, transportando-a em 
seguida a uma estalagem responsabi-
lizando-se pelos gastos totais. Os dois 
sacerdotes tinham responsabilidades e 
se omitiram. O Samaritano considerado 
herege, desprezível, cumpriu fi elmente 
o seu dever. Cheio de amor, ajudou, in-
condicionalmente, a vítima dos ladrões. 
Nós espíritas precisamos fazer o mes-
mo, pois “fora da caridade não há sal-
vação”.
8º - respeitar a natureza e os ani-
mais, criações de Deus. A presença 
divina está retratada em toda parte, 
basta termos “olhos de ver e ouvidos 
de ouvir”. O espírito sabe que todas 
as agressões às obras do Pai Celestial 
acarretam ressarcimentos indispensá-
veis ao progresso espiritual.
9º - observar a lei dos homens e a 
de Deus, pois sabe que a indisciplina 
e a rebeldia são fatores negativos nos 
processos evolutivos. A esse respeito 
Jesus foi categórico, quando disse aos 
fariseus e doutores da lei: “Dai a César 
o que é de César e a Deus o que é de 
Deus”. (Marcos 12:17)
10º - não se apegar aos bens terrenos 
e, sim, saber administrá-los inteligente-
mente, no sentido de gerarem benefí-
cios à coletividade. A riqueza é prova 
das mais difíceis de serem superadas. 
É por isso que o Cristo afi rmou: “É mais 
fácil um camelo passar pelo fundo 

de uma agulha, que um rico entrar no 
reino dos céus”. (Mateus 19:24)
11º - não malbaratar o tempo, dádiva 
divina, porque reconhece o valor ines-
timável do estudo e do trabalho, prin-
cipalmente quando realizados em pro-
veito do próximo. Se Deus e Jesus não 
param de trabalhar, porque o homem 
imperfeito como é, deve permanecer de 
braços cruzados à frente dos problemas 
humanos, presentes em toda parte? O 
estudo e o trabalho são alavancas de 
progresso espiritual.
12º - “Amar a Deus acima de todas 
as coisas e ao próximo como a si 
mesmo”, conforme Jesus lecionou ao 
longo da sua vida missionária. O ver-
dadeiro espírita procura estender o seu 
amor até aos seus inimigos, pois vê 
nos desafetos de ontem os credores 
de hoje, que voltaram para que se dê a 
necessária reconciliação, como prevê a 
sábia e justa Lei Divina. Deus permite a 
reaproximação dos litigantes de outras 
vidas, objetivando a libertação e felici-
dade de todos.
As ponderações acima em torno do 
tema em epígrafe de modo algum es-
tabelecem todas as diretrizes a serem 
cumpridas fi elmente pelos espíritas; 
contudo, nos dão uma idéia de como 
agir e reagir à frente dos problemas 
íntimos e da coletividade a que perten-
cemos. Melhor que estar dentro do 
Espiritismo é, sem dúvida, tê-lo den-
tro de nós, como força viva a nortear 
nossos atos.
Vale acrescentar, concluindo este des-
pretensioso trabalho, o que Allan Kar-
dec afi rmou: “O verdadeiro espírita se 
reconhece pelos esforços que faz no 
sentido de domar as suas más pai-
xões”. 
Fonte: ESTAMOS UNIDOS, 1ª edição, Ed. ABC do Interior.
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DESPACHOS 

Uma pessoa pode me prejudicar, 
fazendo trabalhos com espíritos 
para que tudo dê errado em minha 
vida? Como posso me livrar dis-
so? (Maria Laura Vidoti da Silva)

Todos estamos expostos ao mal 
que nos queiram causar, tanto físico 
quanto espiritual, tanto de encarna-
dos como de desencarnados. Mas 
precisamos considerar dois pontos 
fundamentais: primeiramente, que 
essas coisas não acontecem por 
acaso, e, em segundo lugar, sem-
pre há um meio de se livrar desses 
problemas. Em geral, existem moti-
vos que levam as pessoas a agirem 
contra nós e que, muitas vezes, nos 
levam a agir contra os outros. É pre-
ciso saber se estamos dando moti-
vos para isso, se podemos ou não 
evitá-los. É a primeira porta para a 
solução: saber conviver. Às vezes, 
inadvertidamente, criamos antipa-
tias e inimizades gratuitas, agindo 
por ignorância, insensatez, orgulho 
ou egoísmo. De outras vezes, é pos-
sível que estejamos sendo vítimas 
aparentemente inocentes. De qual-
quer forma, ninguém tem o direito 
de nos prejudicar, como não temos 
o direito de prejudicar os outros. No 
entanto, precisamos estar precavi-
dos – tanto em relação aos outros, 
como em relação a nós mesmos, 
pois, muitas vezes, quem mais nos 

prejudica é a nossa própria ignorân-
cia, nossa teimosia ou imprevidên-
cia. Todos os dias estamos sempre 
nos arriscando. Escolhemos as nos-
sas amizades e o nosso ambiente 
social, que nem sempre é o mais 
seguro para vivermos com certa 
tranqüilidade. Daí estarmos sujeitos 
a ações de vingança ou de despei-
to, que nos cercam em determina-
dos momentos da vida. Precisamos 
entender que a nossa maior defesa 
somos nós mesmos. Em termos de 
ação espiritual, quanto mais antipa-
tias e desavenças criamos, quanto 
mais ódio alimentamos, mais esta-
mos expostos ao mal que nos quei-
ram causar. Na natureza, funciona a 
Lei de Causa e Efeito; é dando que 
recebemos. Kardec explica, no últi-
mo capítulo de O EVANGELHO SE-
GUNDO O ESPIRITISMO, ao tratar 
dos espíritos perturbadores, que a 
primeira providência, que devemos 
tomar, é melhorar a própria conduta. 
Os mau intencionados só se aproxi-
mam de nós porque damos campo 
para isso. As relações entre espíri-
tos obedecem ao princípio da seme-
lhança de sentimentos. Quando es-
tamos sintonizados com o mal, são 
os maus que se ligam a nós; se nos 
purifi camos, afastamos essa infl uên-
cia. A ação, que os desencarnados 
podem ter sobre nós, é muito pare-
cida com a ação dos agentes infec-
ciosos que costumam atacar nosso 
corpo. Quando o corpo está frágil, 

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS
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mal alimentado, sua exposição a ví-
rus e bactérias nocivas é maior. Mas, 
quando se fortalece, reage com faci-
lidade e expulsa os agentes deleté-
rios, através de seu sistema de de-
fesa. Assim também com o Espírito. 
As relações, que mantemos com a 
Espiritualidade, obedece a faixas de 
sintonia mental. Desse modo, sua 
primeira providência é fazer um exa-
me de si mesma para mudar naquilo 
que deve ser mudado; a segunda, 
é procurar uma orientação mais de-
talhada nesse sentido, num Centro 
Espírita; a terceira, é tomar passes 
por algum tempo, aprendendo como 
lidar melhor com essa situação.

DINHEIRO E FELICIDADE

A gente sempre ouve dizer que di-
nheiro não traz felicidade. Mas eu 
pergunto: o que podemos fazer, 
hoje, sem o dinheiro? Tudo requer 
dinheiro. Sem o dinheiro, não dá 
para viver. (Cleusa Francisco)

Você tem razão, quando afi rma que 
sem o dinheiro não dá viver. De fato, 
no mundo de hoje, movido pelos 
valores econômicos, o dinheiro é o 
sangue da sociedade, é instrumento 
de sobrevivência, de realização e de 
progresso. Nada funciona sem re-
cursos materiais e os recursos cus-
tam dinheiro, embora não custem 
só dinheiro. O dinheiro em si é bom 
– todos temos de reconhecer isso. 

O problema não é o dinheiro, mas 
como, para quê e onde utilizá-lo. É 
o Ser humano que dá o destino do 
dinheiro, de onde se pode concluir 
que, se o dinheiro tiver uma boa 
destinação, voltada para o bem-es-
tar das pessoas e das coletividades, 
não vamos ter tantos problemas 
sociais, tanto analfabetismo, tanta 
miséria e fome, como temos hoje. 
Conta-se que, certo dia, Chico Xa-
vier foi procurado por um homem, 
que se dizia interessado em fundar 
uma creche e fazer muita caridade. 
Ele propunha ao Chico o seguin-
te: “se os Espíritos me ajudarem a 
ganhar  sozinho na loteria, eu vou 
empregar todo o dinheiro em bene-
fício do próximo”. O Chico lhe res-
pondeu o seguinte: “Primeiramen-
te, eu não tenho esse cartaz que 
você imagina que tenho com os 
Espíritos. Em segundo o lugar, os 
Espíritos também não têm esse 
poder de fazer alguém ganhar na 
loteria ( eu mesmo nunca ganhei, 
apesar de jogar algumas vezes); 
e, em terceiro lugar, para começar 
uma ação no Bem, comece pelos 
atos mais simples – atenda a uma 
criança -  e, assim, você pode co-
meçar apenas e tão somente com 
o pouco recurso de que dispõe”. 
Porém, o homem lhe respondeu, um 
tanto decepcionado: “Mas aconte-
ce, Chico, que eu queria construir 
uma grande obra...” (Vaidade!...) O 
dinheiro pode contribuir para a feli-

JUVENTUDE
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cidade de muita gente, mas, desde 
que bem empregado, porque, sen-
do apenas um instrumento de aqui-
sição de bens e serviços, ele pode 
servir tanto ao bem como ao mal. 
Assim , ele pode ser um instrumento 
de vaidade e ostentação, de poder e 
opressão, mas pode também servir 
a uma causa nobre, como a saúde 
e a educação do povo. O problema 
é que nós, seres humanos, ainda 
muito apegados aos bens mate-
riais, não conseguimos abençoar o 
dinheiro com as nossas realizações. 
Via de regra, pensamos em ganhar 
muito dinheiro ou em adquirir bens 
e propriedades, dando a essas me-
tas um valor acima dos sentimentos 
de afeição que deveríamos ter para 
com as pessoas que nos rodeiam. 
Isso é grave. Precisamos, como diz 
Emmanuel, abençoar o dinheiro. E, 
abençoar o dinheiro, é saber empre-
gá-lo naquilo que é bom e útil, reco-

nhecendo que, infelizmente, existem 
centenas de milhões de pessoas no 
mundo que passam necessidade, 
porque não contam com o mínimo 
para viver com dignidade. Logo, o 
dinheiro pode ser, sim, instrumento 
de felicidade, dependendo de como 
usá-lo. O que não devemos fazer é 
nos tornarmos escravos dos bens 
materiais em prejuízo dos valores 
do espírito, porque o dinheiro, assim 
como todos os bens patrimoniais, 
deve existir para atender às ne-
cessidades humanas ( de todos os 
homens da Terra, indistintamente) 
e não o contrário. Jesus, para mos-
trar que o principal impulsionador do 
bem é o coração e não o patrimônio 
físico,  deu o maior exemplo de des-
prendimento, negando-se a qual-
quer posse material, nem mesmo 
do próprio corpo que, aliás, foi ob-
jeto de violação e escárnio de seus 
agressores.

JUVENTUDE
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EDUCAÇÃO

A VERSÃO QUE PREVALECEU

Em fi ns do século I, os discípulos 
dos grandes fi lósofos gregos tinham 
aberto escolas em todas as cidades 
importantes do Oriente. Os cristãos 
estavam em contato com eles, e fre-
quentes discussões se tratavam entre 
os partidários das diversas doutrinas. 
Os cristãos, arrebanhados nas clas-
ses inferiores da população, pouco 
letrados em sua maior parte, estavam 
mal preparados para essas lutas do 
pensamento. Por outro lado, os teo-
ristas gregos sentiram-se impressio-
nados pela grandeza e elevação moral 
do Cristianismo. Daí uma aproxima-
ção, uma penetração das doutrinas, 
que se produziu em certos pontos. O 
Cristianismo nascente sofria pouco a 
pouco a infl uência grega, que o leva-
va a fazer do Cristo o Verbo, o Logos 
de Platão. Os Evangelhos, escritos 
em meio das convulsões, assinalam 
a agonia do mundo judaíco, depois 
sob a infl uência das discussões que 
caracterizam os primeiros tempos 
do Cristianismo, se ressentem das 
paixões, dos preconceitos da época 
e da perturbação dos espíritos. Cada 
grupo de fi éis, cada comunidade, tem 
seus Evangelhos, que diferem mais 
ou menos dos outros. Grandes quere-
las dogmáticas agitam o mundo cris-
tão e Teodósio, conferindo a supre-
macia ao papado, impõe a opinião do 
bispo de Roma à Cristandade. A partir 
daí, o pensamento, criador demasia-
do fecundo de sistemas diferentes, 
há de ser reprimido. A fi m de pôr ter-
mo a essas divergências de opinião, 
no próprio momento em que vários 
Concílios acabam de discutir acerca 
da natureza de Jesus, uns admitindo, 
outros rejeitando a sua divindade, o 

papa Damaso confi a a Jerônimo, em 
384, a missão de redigir uma tradu-
ção que deverá ser, daí por diante, a 
única reputada ortodoxa e tornar-se-á 
a norma das doutrinas da Igreja: foi 
a que se denominou a Vulgata. Esse 
trabalho oferecia enormes difi cul-
dades. Jerônimo achava-se, como 
ele próprio o disse, em presença de 
tantos exemplares quantas cópias. 
Essa variedade infi nita dos textos o 
obrigava a uma escolha e a retoques 
profundos. É o que, assustado com 
as responsabilidades incorridas, ele 
expõe no prefácio da sua obra, pre-
fácio reunido em um livro célebre. 
Eis aqui, por exemplo, o que ele diri-
giu ao papa Damaso, encabeçando a 
sua tradução latina dos Evangelhos: 
“De velha obra me obrigais a fazer obra 
nova. Quereis que, de alguma sorte, me 
coloque como árbitro entre os exempla-
res, das Escrituras que estão dispersos 
por todo o mundo, e, como diferem en-
tre si, que eu distinga os que estão de 
acordo com o verdadeiro texto grego. É 
um piedoso trabalho, mas é também um 
perigoso arrojo, da parte de quem deve 
ser por todos julgado, julgar ele mesmo 
os outros, querer mudar a língua de um 
velho e conduzir à infância o mundo já 
envelhecido.(...)
Jerônimo assim termina: “Este curto 
prefácio tão somente se aplica aos qua-
tro Evangelhos, cuja ordem é a seguin-
te: Mateus, Marcos, Lucas, João. De-
pois de haver comparado certo número 
de exemplares gregos, mas dos antigos, 
que se não afastam muito da versão itá-
lica, combinámo-los de tal modo que, 
corrigindo unicamente o que nos pare-
cia alterar o sentido, conservamos o res-
to tal qual estava.” Assim é conforme 
uma primeira tradução do hebraico 
para o grego, por cópias com os no-

O CAMINHO DO PROGRESSO ESPIRITUAL
(Final)
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mes de Marcos e Mateus; é, num pon-
to de vista mais geral, conforme nu-
merosos textos, cada um dos quais  
difere dos outros que se constitui a 
Vulgata, tradução corrigida, aumen-
tada, modifi cada, como o confessa o 
autor, de antigos manuscritos. Essa 
tradução ofi cial que devia ser defi ni-
tiva segundo o pensamento de quem 
ordenara a sua execução, foi, entre-
tanto, retocada em diferentes épocas, 
por ordem dos pontífi ces romanos. 
O que havia parecido bom, do ano 
386 ao de 1586, o que fora aprovado 
em 1546 pelo Concílio Ecumênico de 
Trento, foi declarado revisado por sua 
ordem; mas a própria edição que daí 
resultou, e que trazia o seu nome, foi 
modifi cada por Clemente VII em uma 
nova edição, que é a que hoje está 
em uso e pela qual têm sido feitas as 
traduções francesas dos livros canô-
nicos, submetidos a tantas retifi ca-
ções através dos séculos. Entretanto, 
a despeito de todas essas vicissitu-
des, não hesitamos em admitir a au-
tenticidade dos Evangelhos em seus 
primitivos textos. A palavra do Cristo 
aí se ostenta poderosa; toda dúvida 
se desvanece à fulguração da sua 
personalidade sublime. Sob o sen-
tido adulterado, ou oculto, sente-se 
palpitar a força da primitiva idéia. Aí 
se revela a mão do grande semeador. 
Na profundeza desses ensinos, uni-
dos à beleza moral e ao amor, sente-
se a obra de um enviado celeste. Ao 
lado, porém, dessa potente destra, a 
frágil mão do homem se introduziu 
nessas páginas, nelas enxertando 
débeis concepções, ligadas bem mal 
aos primeiros pensamentos e que, a 
par dos arroubos dalma, provocam 
a incredulidade. Se os Evangelhos 
são aceitáveis em muitos pontos, é 

todavia, necessário submeter o seu 
conjunto à inspiração do raciocínio. 
Todas as palavras, todos os fatos que 
neles estão consignados não pode-
riam ser atribuidos ao Cristo. Através 
dos tempos que separam a morte 
de Jesus da redação defi nitiva dos 
Evangelhos, muitos pensamentos 
sublimes foram esquecidos, muitos 
fatos contestáveis aceitos como re-
ais, muitos preceitos mal interpreta-
dos desaturaram o ensino primitivo. 
Para servir às conveniências de uma 
causa, foram decotados os mais be-
los, os mais opulentos ramos dessa 
árvore de vida. Sufocaram, antes do 
seu desabrochar, os fortalecedores 
princípios que teriam conduzido os 
povos à verdadeira crença, à que eles 
hoje em dia ainda procuram. O pensa-
mento do Cristo subsiste no ensino 
da Igreja e nos sagrados textos, mes-
clados, porém, de vários elementos, 
de opiniões ulteriores, introduzidos 
pelos papas e concílios, cujo intuito 
era assegurar, fortalecer, tornar ina-
balável a autoridade da Igreja. Tal 
foi o objetivo colimado através dos 
séculos, o pensamento que inspirou 
todos os retoques feitos nos primiti-
vos documentos. A despeito de tudo 
o que na Igreja resta de espírito evan-
gélico, verdadeiramente cristão, foi o 
sufi ciente para produzir admiráveis 
obras, obras de caridade que fi zeram 
a glória das igrejas cristãs e que pro-
testam contra o fato de se acharem 
associadas a tantos ambiciosos em-
preendimentos inspirados no apego 
ao domínio  e aos bens materiais.”

A ORIGEM DOS EVANGELHOS 

Concluindo suas considerações sobre 
os principais livros do Novo Testamento, 

EDUCAÇÃO
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Léon Denis diz: O Antigo Testamento é 
o livro sagrado de um povo - o povo 
hebreu; o Evangelho é o livro sa-
grado da Humanidade. As verdades 
essenciais que ele contém acham-
se ligadas às tradições de todos os 
povos e de todas as idades. A essas 
verdades, porém, muitos elementos 
inferiores vieram associar-se. Nesse 
ponto de vista o Evangelho pode ser 
comparado a um vaso precioso em 
que, no meio da poeira e das cinzas, 
se encontram pérolas e diamantes. 
A reunião dessas gemas constitui a 
pura doutrina cristã. Quanto à sua 
verdadeira origem, admitindo que os 
Evangelhos canôninos sejam obra 
dos autores de que trazem os no-
mes, é preciso notar que dois dentre 
eles, Marcos e Lucas, se limitaram a 
transcrever o que lhes fora dito pelos 
discípulos. Os outros dois, Mateus 
e João, conviveram com Jesus e re-
colheram os seus ensinos. Os seus 
Evangelhos, porém, não foram escri-
tos senão quarenta e sessenta anos 
depois da morte do Mestre. A seguinte 
passagem de Mateus (XXIII,35) - a me-
nos que se trate de uma interpolação 
bem verossímil - prova que essa obra 
é posterior à tomada de Jerusalém 
(ano 70). Jesus dirige esta veemente 
apóstrofe aos fariseus: “Para que ve-
nha sobre vós todo o sangue inocente 
que se tem derramado sobre a Terra, 
desde o sangue de Abel “até o sangue 
de Zacarias, fi lho de Baraquias, que vós 
matastes entre o templo e o altar”. Ora, 
segundo todos os historiadores e, em 
particular, segundo Flávius Josefo, 
esse assassínio foi praticado no ano 
67, ou sejam trinta e quatro anos de-
pois da morte de Jesus. Se atribuem 
ao Cristo a menção de um fato que ele 
não pudera conhecer, ao que se não 

terão animado acerca de outros pon-
tos?! Os Evangelhos não estão con-
cordes sobre os fatos mais notáveis 
atribuídos a Jesus. Assim, cada um 
deles se refere de modo diferente às 
suas derradeiras palavras. Segundo 
Mateus e Marcos, teriam sido: “Deus 
meu, Deus meu, porque me desampa-
raste?”. Conforme Lucas, o Cristo, ao 
expirar, teria dito: “Pai, nas tuas mãos 
encomendo o meu espírito”, expressivo 
testemunho do amor fi lial que o unia 
a Deus. João, fi nalmente, põe na sua 
boca estas palavras: “Tudo está cum-
prido”. O mesmo se verifi ca relativa-
mente à primeira aparição de Jesus: 
ainda nisso os evangelistas não estão 
de acordo. Mateus fala de duas mu-
lheres que, juntas, o teriam visto. No 
dizer de Lucas, foi aos dois discípulos 
que se dirigiam para Emaús que em 
primeiro lugar o Cristo se mostrou. 
Marcos e João assinalam únicamente 
Maria Madalena como testemunha de 
sua primeira aparição. Notemos ainda 
uma divergência acerca da Ascenção: 
Mateus e João, os únicos companhei-
ros de Jesus que escreveram sobre 
a sua vida, dela não falam. Marcos a 
indica em Jerusalém (XVI, 14, 19), e 
Lucas declara que ela teve lugar na 
Betânia (XXIV, 50, 51), no próprio dia 
da ressurreição, ao passo que o Atos 
dos Apóstolos diz ter sido quarenta 
dias depois (Atos, I, 3). Por outro lado,  
é evidente que o último capítulo do 
Evangelho de João não é do mesmo 
autor do resto da obra. Este termina-
va primitivamente no versículo 31 do 
cap. XX, e o primeiro versículo que se 
lhe segue indica um acréscimo. João 
teria ousado dizer-se “o discípulo 
que Jesus amava?” Teria ele podido 
pretender que no mundo inteiro não 
caberiam os livros em que se descre-
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vessem os fatos e os gestos de Je-
sus? (XXI, 25). Se reconhecemos que 
foi acrescentado um capítulo inteiro 
a esse Evangelho, seremos levados 
a concluir que numerosas interpola-
ções poderiam ter sido feitas igual-
mente. Falamos do grande número de 
Evangelhos apócrifos. Deles contava 
Fabrícius, trinta e cinco. Esses Evan-
gelhos, hoje desprezados, não eram, 
entretanto, destituídos de valor aos 
olhos da Igreja, pois que num deles 
diz Nicodêmos que ela vai buscar a 
crença na descida de Jesus aos in-
fernos, crença imposta a toda a cris-
tandade pelo símbolo do concílio de 
Nicéia, e de que não fala nenhum dos 
Evangelhos canônicos. Em resumo, 
segundo A. Sabatier, decano da Fa-
culdade de Teologia Protestante de 
Paris, os manuscritos originais dos 
Evangelhos desapareceram, sem dei-
xar nenhum vestígio certo na Histó-
ria. Foram provavelmente destruídos 
por ocasião da proscrição geral dos 
livros cristãos, ordenada pelo impe-
rador Deocleciano (Edito Imperial de 
303). Os escritos sagrados que es-
caparam à destruição não são, por 
conseguinte, senão cópias. Primitiva-
mente, não tinham pontuação esses 
escritos, mas, em tempo, foram divi-
didos em perícopes, para comodida-
de da leitura em público - divisões às 
vezes arbitrárias e diferentes entre si. 
A divisão atual apareceu pela primei-
ra vez na edição de 1551.
Apesar de todos os seus esforços, 
o que a crítica pôde cientifi camente 
estabelecer de mais antigo foram os 
textos dos séculos V e IV. Não pôde 
remontar mais longe senão por con-
jeturas sempre sujeitas à discussão. 
Orígenes já se queixava amargamen-
te do estado dos manuscritos no seu 

tempo. Irineu refere que populações 
inteiras acreditavam em Jesus sem a 
intervenção do papel e da tinta. Não 
se escreveu imediatamente, porque 
era esperada a volta de Cristo”.

A AUTENTICIDADE DOS EVANGE-
LHOS

Sobre a autenticidade dos textos, Léon 
Denis pondera: “Um atento exame dos 
textos demonstra que, em meio das 
discussões e das perturbações que 
agitaram, nos primeiros séculos, o 
mundo cristão, não se hesitou, para 
aduzir argumentos, em desvirtuar os 
fatos, em falsear o verdadeiro sentido 
do Evangelho. Celso, desde o século 
II, no Discurso verdadeiro, lançava 
aos cristãos a acusação de retocarem 
constantemente os Evangelhos e eli-
minarem no dia seguinte o que havia 
sido inserido na véspera. Muitos fatos 
parecem imaginários e acrescentados 
posteriormente. Tais, por exemplo, o 
nascimento em Belém de Jesus de 
Nazaré, a degolação dos inocentes, de 
que a História não faz menção alguma, 
a fuga para o Egito, a dupla genealo-
gia, contraditória em tantos pontos, 
de Lucas e Mateus. Como, também, 
acreditar na tentação de Jesus, que a 
Igreja admite nesse mesmo livro em 
que acredita encontrar as provas da 
sua divindade? Satanás leva Jesus 
ao monte e lhe oferece o império do 
mundo, se ele lhe quiser prestar obe-
diência. Se Jesus é Deus, poderia Sa-
tanás ignorá-lo? E, se conhecia sua 
natureza divina, como esperava exer-
cer infl uência sobre ele? A ressurrei-
ção de Lázaro, o maior dos milagres 
de Jesus, é unicamente mencionada 
no quarto Evangelho, mais de 60 anos 
depois da morte de Cristo, ao passo 

EDUCAÇÃO



19

DEZ 06

EDUCAÇÃO

que as suas menores curas são cita-
das nos três primeiros. Com o quarto 
Evangelho e Justino Mártir, a crença 
cristã efetua a evolução que consiste 
em substituir à idéia de um homem 
honrado, tornado divino, a de um Ser 
divino que se tornou homem. Depois 
da proclamação da divindade do Cris-
to, no século IV, depois da introdução, 
no sistema eclesiástico, do dogma da 
Trindade, no século VII, muitas pas-
sagens do Novo Testamento foram 
modifi cadas, a fi m de que exprimis-
sem as novas doutrinas (Ver João, I, 
5, 7). “Vimos, diz Leblois, na Biblioteca 
Nacional, na de Santa Genoveva, na 
do mosteiro de Saint-Gall, manuscri-
tos em que o dogma da Trindade está 
apenas acrescentado à margem. Mais 
tarde foi intercalado no texto, onde se 
encontra ainda.”
Como vimos até aqui, os relatos sobre 
palavras, ensinos, feitos e fatos envol-
vendo Jesus, foram objeto de inúmeras 
interferências, inserções, modifi cações 
e adulterações por parte daqueles que 
zelavam por sua guarda. Há pontos ain-
da obscuros em torno de todo esse acer-
vo. Por exemplo: por quê o movimento 
relacionado ao Cristianismo, nascido no 
Oriente, acabou se fi xando em Roma? 
Como informações transmitidas em for-
ma de parábolas, de estruturação, às 
vezes, complexas, conseguiram ser me-
morizadas e preservadas pelas décadas 
que separam seu enunciado e sua es-
crita sem distorções ou desfi gurações? 
Não seriam elas de origem mediúnicas, 
visto que, como se deduz lendo o ATO 
DOS APÓSTOLOS, as manifestações 
espirituais eram frequentes?

O ACERTO DE KARDEC

Quando da elaboração da obra “O 

EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRI-
TISMO”, Allan Kardec explica em sua 
Introdução que as matérias contidas 
nos Evangelhos conhecidos poderiam 
ser divididas em cinco partes devida-
mente citadas por ele. Destas, acres-
centa ainda, que iria se ater à parte do 
ensino moral pelo fato de não ser mo-
tivo de polêmicas ou controvérsias e 
dele ser admirado por todos.
Se analisarmos a estruturação dessa 
obra, concluiremos que o Codifi cador 
usa toda sua racionalidade para com-
pô-la.
Começa por situar a própria doutrina 
espírita no contexto das outras revela-
ções até então consideradas, dá-nos 
uma visão do papel da mensagem de 
Jesus no âmbito do mundo conhecido, 
aborda a questão da reencarnação, a 
partir da afi rmação de Jesus, como ins-
trumento de evolução, oferece-nos uma 
visão abrangente da questão da afl ição 
e no fi nal mostra-nos a importância e 
o mecanismo da prece na rearmoniza-
ção pessoal e na nossa interação com 
o Mundo Espiritual.
Tudo muito lógico, claro, conciso.
Uma abordagem, porém, destaca-se do 
conjunto. Justamente a do Capítulo XV. 
As entidades que auxiliaram Kardec a 
construir o alicerce do Espiritismo, ex-
posto n’O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, já 
haviam apontado o orgulho e o egoís-
mo como sendo os maiores obstácu-
los ao progresso moral do Ser espiri-
tual/humano (questão 785).
Neste período que atravessamos, ob-
serva-se forte predomínio do materia-
lismo sobre o sentido espiritual, oca-
sionando um aparente esfriamento das 
relações humanas, interesses pessoais 
liberam os resquícios do instinto e das 
sensações ainda existentes no âmago 
da maioria das criaturas presas à Terra.
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Sabe-se que as circunstâncias são fa-
tores indutores ao progresso espiritual, 
porém de uma forma muito morosa.
Necessário, portanto, ações objetivan-
do o despertamento das criaturas pelo 
conhecimento da Verdade e sua esti-
mulação ou  motivação no sentido de 
buscar conscientemente sua ilumina-
ção interior.
Kardec traça o perfi l do verdadeiro es-
pírita, que como o verdadeiro cristão, é 
reconhecido pela sua transformação 
moral e pelo esforço que faz para do-
minar suas más inclinações. Portan-
to, não é perfeito mas, se esforça para 
sê-lo um dia.
Assim sendo, a melhor forma de nos 
comportarmos é fazendo. Saber é bom, 
porém, de nada adianta tornar-se assí-
duo frequentador de reuniões espíritas. 
É válido, desde que os conhecimentos 
ali apreendidos se transformem em 
atos, exemplos, na nova vida social.
Não adianta esperar. Nossa evolução 
ou melhoria como individualidades só 
interessa e depende a nós mesmos.
O tempo, embora nosso aliado, se vai 
esvaindo.
Comecemos por mudar nossa forma de 
nos relacionarmos com as pessoas.
Como?, pode-se perguntar.
Experimentemos os nove exercícios 
abaixo:
1) Olhe-se no espelho, observe seu 
semblante. O que vês: a imagem da 
alegria, da descontração ou da triste-

za e sisudez?
2) Indague de você mesmo: quando 
foi a última vez que agradeci à pes-
soa que divide comigo o mesmo teto 
por ela me fazer companhia ou ser-
vir?
3) Qual a última vez que expressei 
em palavras aos mais próximos o 
“eu te amo”?
4) Qual a última vez que os abracei 
carinhosamente?
5) Qual a última vez que manifes-
tei um gesto de ternura, um afago à 
essas pessoas que me cercam com 
tanto devotamento?
6) Nos últimos dias, meses ou anos 
quantas atitudes de perdão adotei 
em relação aos que me incomoda-
ram, ofenderam ou prejudicaram?
7) Quantas vezes nos últimos tem-
pos pedi perdão àquele que incomo-
dei, ofendi ou prejudiquei?
8) No último ano, quantas imperfei-
ções espirituais ou morais consegui 
superar, vencendo a mim mesmo?
9) Como me relaciono com aquele 
que se posta diante de mim, no que 
tange ao aperto de mão caloroso, ao 
sorriso espontâneo, ao olhar de soli-
dariedade ou amizade?
As respostas a estas perguntas lhe 
darão ao mesmo tempo a medida 
exata do que precisamos fazer para 
vencer a nós mesmos e sugerem a 
forma como poderemos começar a  
fazê-lo. 

Agora você pode pesquisar números anteriores 
de INFORMAÇÃO ou a SÉRIE INFORMAÇÃO ESPÍRITA EM VÍDEO no 

site:
www.revistainformacao.anderung.com.br



As lições de Chico Xavier
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Nos fins de 1931, Chico, à tardinha, orava sob uma árvore junto ao
Açude, pitoresco local na saída de Pedro Leopoldo para o norte, quando
viu, à pequena distância uma grande cruz luminosa. Pouco a pouco,
dentre os raios que formava, surgiu alguém. Era um espírito simpático,
envergando túnica semelhante à dos sacerdotes, que lhe dirigiu a palavra
com carinho. Não se sabe o que teriam conversado naquele crepúsculo,
mas conta o Médium que foi esse o seu primeiro encontro com
Emmanuel, na vida presente. E acentua que em certo ponto do
entendimento, o orientador espiritual perguntou-lhe:
- Está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o
Evangelho de Jesus?
- Sim, se os bons Espíritos não me abandonarem... - respondeu o
médium.
- Não será você desamparado, - disse-lhe Emmanuel - mas para isso
é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no Bem.
- E o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso?
- tornou o Chico.
- Perfeitamente, desde que você procure respeitar os três pontos
básicos para o serviço...
Porque o protetor se calasse, o rapaz perguntou:
- Qual é o primeiro?
A resposta veio firme:
- Disciplina.
- E o segundo?
- Disciplina.
- E o terceiro?
- Disciplina.

(Do livro "LINDOS CASOS DE CHICO XAVIER”, de Ramiro Gama, LAKE)

"O único meio de o médium não complicar ainda mais a sua
situação é trabalhando debaixo de chicote..."

"Ninguém deve perder a oportunidade de falar no nome de Deus
para uma criança."

"Sem Deus no coração, as futuras gerações colocarão em risco a
vida no planeta. Por maior que seja o avanço tecnológico da
Humanidade, impossível que o homem viva em paz sem que a idéia
de Deus o inspire em suas decisões."

(de compilações feitas por Carlos Antonio Baccelli)
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Aprendendo com Chico Xavier

Todo mundo conhece a história do Chico que via a mãe em espírito, no fundo do
quintal, assim que ela desencarnou. Certa vez, ele me confidenciou que não era
só sua mãe que aparecia, mas outras entidades. Via Waldo Vieira  também. Em
uma de suas encarnações, na Espanha, o médium Waldo Vieira, que trabalhou
mediunicamente com Chico, foi seu filho tendo sido levado por um circo que
percorria o país, quando tinha uns 6 anos. Chico disse que chorou muito, mas era
muito pobre e tinha dificuldades para procurá-lo. “Fiquei vinte anos procurando
o menino; quando eu consegui localizar o circo, me disseram: – Seu menino
foi morto há doze anos.” Quando ia brincar com meninos no primário, Waldo
aparecia para mim e me avisava: – Não brinca com esse menino, que ele não
te serve”. Certamente Emmanuel estava por trás mas não aparecia. Certa vez,
Waldo se apresentou e disse: “Chico, eu vou me despedir porque preciso
reencarnar. Não saia de Pedro Leopoldo que um dia eu venho te buscar, mas
o Emmanuel vai continuar”. Chico dizia que Emmanuel nunca lhe havia dito
onde Waldo havia reencarnado. Nascido em Monte Carmelo (MG), Waldo foi
orientado por uma médium extraordinária para que fosse estudar em Uberaba, que
lá muito coisa iria se desencadear. Acolhido pelo professor Mário Palmélio, teve
estudo e moradia de graça. Ele era inteligente e estudioso. Fêz o ginásio, o
científico. Conhecia a Doutrina, mas ainda não havia havia tido contato com o
Chico. 

O senhor sabe como ocorreu o encontro entre Chico e Waldo Vieira nesta
encarnação?
Ao encontrar pela primeira vez o Waldo, Chico ficou emocionado, mas não disse
nada. Passado um ano, Waldo Vieira foi visitar o médium em Pedro Leopoldo,
encontrando-o em sofrimento, com repercussões na saúde. Chico não podia
continuar mais ali. Disse, então: “Chico, eu vim te buscar. Você vai para Uberaba”.
Quando ele falou isso, os dois choraram emocionados!

O Chico chegou a comentar por que Waldo Vieira não continuou com sua
tarefa no mandato mediúnico?
Chico nunca comentou muito a respeito. Dizia apenas que Waldo, quando foi para
os Estados Unidos, caiu numa personalidade do passado e deixou completamente
a Doutrina. Sua mediunidade era extraordinária. Depois que chegávamos da
peregrinação, eram realizados trabalhos mediúnicos e me lembro do fato do Chico
e Waldo receberem um soneto em parceria. Enquanto uma parte era psicografada
por Waldo, o Chico ficava parado, depois, alternavam. A psicografia de um,
completava a do outro. Também, quando Chico estava para mudar para Uberaba,
nasceu EVOLUÇÃO EM DOIS MUNDOS. Um capítulo ele recebia, de André Luiz,
lá em Pedro Leopoldo e outro, Waldo Vieira recebia em Uberaba.

( de depoimento do Dr. Oswaldo de Castro ao jornal CORREIO FRATERNO DO ABC)
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CHICO e WALDO VIEIRA
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