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(Depoimentos Espirituais)

JAN 07

Orlando Sebastião Duarte, desencarnado aos 16 anos em acidente de
trânsito quando por uma pane no sistema elétrico do carro em que estava,
com quatro amigos, o mesmo rompeu a mureta da ponte que atravessavam
se precipitando ao encontro das pedras que ladeiam o Rio Lambari, em
Minas Gerais.

"Saímos da represa depois de algumas horas de divertimento em
contato com a natureza, para a volta. O escuro da noite, que se
derramara de todo, ao que julgo, não nos permitiu enxergar os detalhes
da ponte. Os faróis estavam defeituosos, mas não havia em nós a
disposição de parar, imaginando que seria coisa simples numa estrada
que nos era familiar. Conversávamos animadamente e não vimos que
íamos cair de parafuso nas pedras que calçam as águas do Lambari. A
queda foi violenta e nenhum de nós dispôs de tempo para pensar. Nem
vimos contato com a água e nem sentimos dor alguma. Tudo foi um
momento de freio na pedra. O que apareceu depois não foi para
vermos. Afirmo o que tenha sido o que experimentei. As únicas
palavras que me servem para definição aproximada do que desejo
explicar é que tombei num pesadelo do qual me demorei a sair... Tinha
idéia de que a nossa Variant teria tomado a forma de um avião
despencando ribanceira abaixo, ao encontro daquela muralha deitada
no chão, e de que tudo estava escuro em torno de nós. Lutava para
acordar, mas sem recursos para isso. Queria tocar os companheiros,
cuja respiração pressentia perto de mim, entretanto achava-me num
pesadelo e quem se vê numa situação dessas, não pensa em braços
sem possuí-los... Nessa condição estive até que um sono me
entorpeceu a cabeça... Não mais consegui raciocínio para comandar a
mim próprio. Entreguei-me àquela força estranha que me apagava de
todo. Depois, foi o acordar... Estávamos os quatro companheiros
hospitalizados num instituto para nós desconhecido. De amigos, não
havia sinal. O espanto se fazia meu sócio de todo instante, sem que
fosse possível consultar o ânimo dos amigos que enxergava perto...
Diálogo a diálogo, reconheci o meu avô Sebastião e a vovó Pierina, o
Dr. Nelson de Paiva com outros médicos e enfermeiros nos tratavam,
mas soube de todas essas identificações após algum tempo de
surpresa em que não conhecia meios para conhecer ninguém. Agora
estou melhor e espero continuar progredindo em domínio próprio”.

(recebida por Francisco Cândido Xavier, extraída do livro "ELES VOLTARAM", edição IDE)
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Em “O EVANGELHO SEGUNDO O ES-
PIRITISMO, capítulo XIII, item 10.

“A caridade, meus amigos, se faz 
de muitas maneira. Podeis fazer 
a caridade em pensamentos, em 
palavras e em ações, Em pen-
samentos: orando pelos pobres 
abandonados que morreram sem 
ter podido mesmo ver a luz, uma 
prece do coração os alivia. Em pa-
lavras: dirigindo aos vossos com-
panheiros de todos os dias alguns 
bons conselhos; dizei aos homens 
irritados pelo desespero, pelas pri-
vações, e que blasfemam do nome 
do Altíssimo: “Eu era como vós; 
eu sofria, era infeliz, mas acreditei 
no Espiritismo, e vede, sou feliz 
agora.”Aos velhos que vos dirão: 
“É inutil; estou no fim do meu ca-
minho; morrerei como vivi.” Dizei 
a estes: “Deus tem para nós todos 
uma justiça igual; lembrai-vos dos 
trabalhadores da décima hora.”As 
crianças que, já viciadas por suas 
companhias, vão vagar pelos cami-
nhos prestes a sucumbirem sob as 
más tentações, dizei-lhes: “Deus 
vos vê, meus caros pequenos”, e 
não temei em lhes repetir, frequen-
temente, essas doces palavras; 
elas  acabarão por germinar na sua 
jovem inteligência, e, em lugar de 
pequenos vagabundos, tereis feito 
homens. Está ainda aí uma carida-
de.”

“Faze o bem que puderes e, entregando a 
justiça à harmonia da Lei, entenderás por 
fi m, que Jesus nos chamou para fazer lu-
zir a estrela da caridade onde a vida pade-
ce o insulto da escuridão.”

MEIMEI

12

Importantes Apontamentos

Série A HISTÓRIA DE UMA MEN-
SAGEM (2ª parte)

Fusão entre Chakras

Pense Nisto

O Jovem e Seus Problemas

Os Jovens, as Tatuagens e os 
“Piercing”
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CONVERSA BREVE

“Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? porventura, a fé pode salvá-lo?” 
(Tiago, 2:14)

Estranha a norma do homem, quando julga possuir as 
chaves da Vida Superior, simplesmente por manter a fé, 
como se bastasse apenas convicção para que se realize 
serviço determinado.
Comparemos fé e obras com a planta e as construções.
Sem plano adequado, não se ergue edifício em linhas 
corretas.
Note-se, porém, que o aleijão arquitetônico, improvisado 
sem plano, ainda serve, em qualquer parte, para albergar 
os que jornadeiam sem rumo, e o projeto mais nobre, 
sem concretização que lhe corresponda, não passa de 
preciosidade geométrica, setenciada ao arquivo.
Um viajante transportará consigo vasta coleção de cro-
quis pelos quais se levantará tôda uma cidade, mas, se 
não dispõe de uma tenda a que se abrigue durante o 
aguaceiro, decerto que os desenhos, conquanto respei-
táveis, não impedirão que a chuva lhe encharque os os-
sos.
Possuir uma fé será reter uma crença religiosa; no en-
tanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontu-
alidade, na execução de um compromisso.
Ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar o 
credor.
À vista disso, não nos iludamos.
Asseguremo-nos de que não nos faltará a Bondade Divi-
na, mas construamos em nós a humana bondade.
Por muito alta a confiança de alguém no Poser maior do 
Universo, isso, por si só, não lhe confere o direito de re-
clamar o bem que não fêz.

Emmanuel

DIANTE DA JUSTIÇA
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COMUNICAÇÃO

gicas, diferenças de aplicações 
de recursos, tendo-se em vista 
os variados níveis de consciên-
cia que assinalam a sociedade 
terrestre e, em particular, o Mo-
vimento Espírita. Somos um Mo-
vimento ainda em formação. En-
contramo-nos na fase da fixação 
dos valores, quando aprendere-
mos a selecionar aqueles senti-
mentos éticos mais importantes 
para o nosso progresso moral e 
intelectual. É natural, portanto, 
que indivíduos intelectualiza-
dos, mas não necessariamente 
moralizados, ao adentrarem-se 
no conhecimento espírita, inten-
tem aplicá-lo de acordo com a 
sua maneira de pensar e não de 
acordo com a proposta exarada 
pelo Codificador. Disto resultam 
as discrepâncias metodológicas 
que de nenhuma maneira afe-
tam a Doutrina, em seu contex-
to já perfeita, mas gerando algu-
mas dificuldades no Movimento 
que a qualidade das boas apli-
cações terminará por superar.

Os Espíritos que se manifes-
taram na Codificação asseve-
raram a missão do Espiritismo 
como regenerador da Huma-
nidade, idéia que se observa 
também nas comunicações 

Divaldo Pereira Franco pros-
segue na incansável atividade 
de semear as verdades do Es-
piritismo em várias partes do 
mundo. Poucos como ele, por 
isso mesmo, tem uma visão 
clara da evolução das idéias e 
atividades inspiradas na Dou-
trina na atualidade.
Na continuidade, reproduzire-
mos uma entrevista na qual o 
coerente observador Divaldo 
nos oferece algumas de suas 
opiniões.

Ao demonstrar as conseqüên-
cias que resultam de cada um 
dos nossos atos, dando a 
certeza da vida futura, o Es-
piritismo tem por finalidade 
a renovação íntima dos indi-
víduos. O que se observa no 
Movimento Espírita, algumas 
vezes, é que coexistem pers-
pectivas diferentes sobre o 
caminho para se chegar a 
este objetivo. Essas diferen-
ças são prejudiciais à Doutri-
na Espírita?

Divaldo – Em realidade, essas 
diferenças fazem parte do con-
texto das necessidades huma-
nas. Por um largo período ainda 
haverá discrepâncias metodoló-

IMPORTANTES APONTAMENTOS
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mediúnicas de inúmeros ou-
tros Espíritos. O Movimento 
Espírita ao redor do mundo 
caminha nesta direção?

Divaldo – Sem dúvida. Neste 
momento de transição vivemos 
os primórdios da hora de reno-
vação social que tomará conta 
do mundo, assim que passem 
as grandes tribulações e os tes-
temunhos que irão purificar os 
espíritos que se olvidaram da 
Lei de Amor. Em toda parte, as 
entidades venerandas comu-
nicam-se convidando à trans-
formação moral do indivíduo, 
para que, a partir dela, haja a 
renovação social. É muito fácil 
pensar-se num mundo melhor, 
mas para que isto ocorra é ne-
cessário que os espíritos que o 
habitamos sejamos melhores. 
Quando nos tornarmos menos 
agressivos, menos egoístas, 
menos atormentados pelas pai-
xões inferiores, estas heranças 
inevitáveis do nosso processo 
antropossociopsicológico, já 
estaremos melhores e, conse-
qüentemente, constituiremos 
a sociedade melhor para um 
mundo mais feliz e mais tran-
qüilo. Examinando os períodos 
por que passaria a Doutrina Es-

pírita, o Codificador refere-se 
ao período de renovação social, 
que seria o último, indubitavel-
mente, este que agora estamos 
iniciando.

Como avalia os meios utili-
zados para o ensino espírita, 
atualmente, nos Centros Es-
píritas?

Divaldo – Uma conversa so-
bre Espiritismo é uma aula de 
Espiritismo. Em breve, sem dú-
vida, os núcleos espíritas, que 
já são escolas de espiritização, 
transformar-se-ão nos verda-
deiros Centros de ensinamento 
espírita. Pessoalmente, acho 
muito difícil que venhamos a 
criar instituições educacionais 
culminando em Universidades 
eminentemente espíritas. A ex-
periência de outras religiões no 
passado demonstrou que este 
não é o melhor método de divul-
gar o pensamento filosófico de 
Jesus, porque inevitavelmente 
passamos a elaborar separati-
vismos desnecessários. Acre-
dito, pessoalmente, que este 
ensino, conforme se vem dan-
do, não atenderá a tradicional 
metodologia e a pedagogia an-
cestral, que foram trabalhadas 
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com finalidades profanas. Na 
colocação do pensamento espí-
rita, estes ensinos obedecerão 
a outros métodos, que faculta-
rão o melhor entendimento do 
indivíduo sem que haja um tipo 
de currículo, um tipo de disci-
plina, um tipo de classes e, na-
turalmente, as diferenciações 
promocionais, a oferta de títu-
los universitários, teológicos ou 
de outra natureza, aos espíritas 
que deverão primar pela sua 
transformação moral e numa 
abrangência intelecto-moral.

No mundo espiritual, há um 
movimento organizado pelos 
espíritas desencarnadas, se-
melhante ao que desenvolve-
mos na Terra? Dividem-se os 
espíritos entre as tarefas de 
acordo com a sua crença re-
ligiosa?

Divaldo – Segundo tenho podi-
do constatar, a Terra continua 
sendo a cópia da realidade do 
mundo espiritual. Os indiví-
duos reúnem-se não apenas 
pela convicção religiosa, mas 
também nacional, lingüística, 
da última existência ou das pe-
núltimas, aí continuando em 
grupamentos em que se es-

tuda o pensamento do Cristo, 
dentro das suas antigas teolo-
gias, avançando para uma vi-
são cósmica na qual todos se 
amarão, entendendo profun-
damente a palavra do Senhor, 
sem os divisionismos que se 
fizeram necessários em decor-
rência do processo de evolução 
dos indivíduos na Terra. Tenho 
feito viagens espirituais e en-
contrado estes grupos étnicos, 
religiosos, lingüísticos, como se 
estivessem na Terra, mas tam-
bém tenho tido ocasião de visi-
tar lugares onde estas barreiras 
e discriminações foram supe-
radas e os indivíduos amam 
com devotamento a Jesus, sem 
qualquer resquício evocativo 
das características terrenas. Já 
são faixas espirituais mais ele-
vadas.

Observa-se algumas vezes en-
tre os adeptos do Espiritismo 
uma postura tradicionalmen-
te religiosa na maneira de en-
tender e de se relacionar com 
a Doutrina Espírita. Este en-
tendimento dá margem a pro-
blemas dentro do Movimento 
Espírita, como a ritualização 
de certas práticas, abuso de 
poder nas hierarquias, e ou-

COMUNICAÇÃO
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tras dificuldades. Tendo em 
vista os entraves que a cultu-
ra religiosa ancestral criou no 
pensamento humano, é corre-
to buscar compreender o Es-
piritismo em primeiro lugar 
como uma ciência e filosofia, 
muito mais próximo das ou-
tras Ciências do que das re-
ligiões tradicionais? Poderia 
o Movimento Espírita organi-
zar-se segundo esta idéia?

Divaldo – Vivemos um momento 
de ásperas transformações, e o 
Movimento Espírita vem tentan-
do encontrar o melhor caminho 
em um povo como o nosso, com 
tradições místicas, herdadas 
dos nossos ancestrais. A visão 
religiosa da Doutrina colocou-
se como prioritária, por atender 
mais de imediato os grandes 
sofrimentos morais, econômi-
cos, sociais, emocionais, que 
vergastam a nossa sociedade. 
Uma visão de um Espiritismo 
sob o ângulo científico é muito 
válida para aqueles indivíduos 
que têm formação acadêmica 
e que se possam dedicar a ex-
periências que confirmem todos 
os fatos que desde Allan Kardec 
já foram constatados. O que me 
parece deveria prevalecer ao 

invés da ritualística que lenta-
mente vai sendo introduzida e 
aceita por desconhecimento da 
Doutrina, é que se levasse em 
consideração a proposta filo-
sófica de uma visão ampla, de 
uma observação cuidadosa dos 
fatos da vida e de como o Es-
piritismo os explica e os orien-
ta, ensejando, deste modo, um 
comportamento ético-moral 
saudável, no qual a conseqüên-
cia religiosa é inevitável, mas 
não as fórmulas que caracteri-
zam as religiões, apresentan-
do-se como seitas que já estão 
totalmente superadas. Esta pre-
ocupação é muito válida, por-
quanto periodicamente surgem 
indivíduos em torno dos quais 
formam-se grupos, indivíduos 
portadores de mediunidade, no-
bre ou não, mas mediunidade, 
que não poucas vezes tornam-
se líderes esquisitos e esdrúxu-
los, com comportamentos alie-
nados, procurando apresentar 
propostas de exaltação do seu 
ego e gerando à sua volta uma 
mística que infelizmente vem 
desaguando em determinadas 
posturas incompatíveis com o 
Espiritismo, como o casamento 
espírita, etc.
FONTE: MUNDO ESPÍRITA, 6/2006      

COMUNICAÇÃO
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Seguimos apresentando aspec-
tos de mensagens recebidas por 
Francisco Cândido Xavier, que 
revelam a importância da me-
diúnidade bem orientada  neste 
tempo de grande mudança pela 
qual passa nossa sociedade.

Continuando com a série, esco-
lhemos uma mensagem famo-
sa, embora pouco conhecida, 
por ter sido dirigida à querida 
atriz brasileira Nair Bello e seus 
familiares, por seu fi lho Manuel 
Francisco, desencarnado aos 
vinte anos, em acidente de au-
tomóvel.

As circunstâncias que marca-
ram a trágica ocorrência aumen-
taram ainda mais o sofrimento 
da família, pois o mesmo se deu 
no dia 9 de dezembro de 1975, 
justamente quando o clima de 
Natal envolvia a todos, empol-
gando-os ante o próximo e tradi-
cional encontro com os demais 
familiares, na cidade de Limeira, 
para as festividades de fi m de 
ano.

A depressão em que mergulha-
ram todos, especialmente Nair, 
foi enorme, visto que pairava na 
sua mente e coração a dúvida se 

seu querido “Mané”, como era 
tratado por ela, não teria busca-
do voluntariamente a saída da 
vida pois o rapaz tinha uma vi-
são um tanto quanto pessimista 
da realidade e do mundo.

Ademais as convicções religio-
sas da família não eram capaz 
de diminuir a intensa dor que se 
abatia sobre todos que, toma-
dos de surpresa ante o acon-
tecimento, oscilavam entre a 
revolta e o desespero que leva 
muitas vezes pessoas a cogita-
rem até de soluções drásticas 
como o suicídio.

Nos 18 meses que se seguiram, 
muitas foram as tentativas de 
se obter respostas sobre o “por 
quê?” e, dentre as alternativas 
buscadas estava o então famo-
so médium residente na cidade 
de Uberaba, Francisco Cândido 
Xavier.

Como relataria o casal Nair e 
seu marido Irineu, “tinham ido 
diversas vezes à Uberaba e 
participado das reuniões sema-
nais e, como a maioria dos pais 
que lá compareciam, tinham a 
esperança de uma comunica-
ção. Sabiam que esta somente 

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

(2ª parte)
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SERVIÇO

ocorreria quando houvesse con-
dições e oportunidade neces-
sárias ao Plano Espiritual, pois 
como costumava dizer Chico 
Xavier, “este telefone só toca 
de lá para cá”, ou seja do plano 
dos desencarnados para o dos 
encarnados.

Na noite/madrugada de 3 de ju-
nho de 1977, porém, a “ligação 
foi completada” e Chico psico-
grafou uma longa página onde 
Manuel Francisco dava seu tes-
temunho de sobrevivência ilumi-
nando a família com a renova-
ção da fé, na aceitação plena da 
continuidade de vida, da imorta-
lidade da alma e da comunica-
ção dos Espíritos.

OS DETALHES DA MENSA-
GEM

A lucidez na hora do desen-
carne.
“Fiz tudo para levantar o corpo, 
mas eu creio que o choque me 
alterou a circulação. Não es-
tamos na hora de saber se re-
bentei alguma artéria importante 
ou se abri torneiras de sangue 
na cabeça intracrâneo (vamos 
criar uma palavra que me ajude 
a recordar), mas o que é certo 

é que sou trazido até aqui para 
consolar-nos, uns aos outros”. 
Erguer-me não pude, falar muito 
menos, tive apenas a sensação 
de que caía num sono contra 
minha própria vontade. E creiam 
vocês dois que pensei em am-
bos do mesmo modo que pensei 
em Deus naqueles momentos 
em que me apagava devagar. 
Tanto desejo de sair, buscar al-
gum telefone e contar que fora 
vítima de um acidente”.

Allan Kardec no livro “O CÉU 
E O INFERNO” comenta essa 
possibilidade que, além dos de-
poimentos contidos na segunda 
parte da obra, foram amplamen-
te confi rmados pelas mensa-
gens recebidas por Francisco 
Cândido Xavier. Claro que não 
podemos generalizar, porém, 
situações existem que mostram 
ser parte do processo de resga-
te a ser vívido pela criatura pois 
muitos perdem a consciência, 
como num desmaio, no momen-
to da desencarnação.

O Socorro e a hospitalização.
“Caí, sem querer, num sono vio-
lento no qual me pareceu estar 
num poço muito profundo, à 
espera de que me libertassem, 
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conquanto não me fosse possí-
vel gritar por socorro. Por fi m, 
sonhei, como num pesadelo, 
que me carregavam para o hos-
pital e escutei, mamãe, o seu 
choro abafado. As vozes baixas 
no sonho eram ainda mais bai-
xas. Senti o cheiro de remédios 
e escutei o ruído de instrumen-
tos como que penetrando em 
meu cérebro. O sonho era de-
morado, um sonho em forma de 
pesadelo, daqueles que a gente 
quer acordar sem poder mas, 
depois veio um sono silencioso, 
como se tudo houvesse acaba-
do, o mundo e eu”.

O depoimento de Manuel con-
fi rma que a assistência da Es-
piritualidade aos espíritos que 
partem é providência comum 
àqueles que estão concluindo 
programas de resgaste de faltas 
cometidas contra si mesmos em 
outras eras.

O reencontro com persona-
gens marcantes à família.
“Despertei não sei quan-
do até hoje, e me senti à 
vontade,pedindo pela presen-
ça de meu pai para conversar. 
Queria preparar com ele um 
modo de atenuar os sustos em 

casa e sempre com a idéia fi xa 
na viagem do natal. Foi quando 
minha avó Maria e outra senho-
ra, a quem ela deu o nome de D. 
Maria Angélica de Vasconcelos, 
me animaram para o conheci-
mento da verdade. A realidade 
é que eu estava completamente 
boiando no caos. Não conhecia 
ninguém. Elas me apresentaram 
a dois senhores, que se identifi -
caram como sendo o Dr. Trajano 
de Barros e o meu bisavô Souza 
e depois trouxeram um sacerdo-
te amigo e paternal que me dis-
se conhecer-nos a todos. Tive a 
idéia de que o grupo se compa-
decia de minha ignorância, mas 
o sacerdote encontrou um ca-
minho para abordar-me: “ - Pois 
você, Manoel, nunca ouviu falar 
em casa de seu bisavô a história 
de Frei João, aquele que preten-
dia curar febres com o suco de 
limas?” Ele perguntou com um 
sorriso tão luminoso e tão ami-
go que meu espanto diminuiu. 
Se eu estava vendo o frei João, 
de Limeira, eu estava entre os 
mortos ou entre os vivos de ou-
tra espécie e perguntando à mi-
nha avó Maria sobre isso, com 
o olhar, ela me respondeu: – “É 
verdade, meu fi lho, a casa de 
Irineu e de Nair agora é a nos-

SERVIÇO
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sa aqui para você. A morte não 
existe. Você apenas voltou aos 
seus. Tínhamos muitas sauda-
des de você também”.

A Doutrina Espírita confi rma a 
presença de familiares e no ins-
tante da passagem em grande 
número de casos, sobretudo 
dos que souberem conduzir-se 
próximo do roteiro presente em 
seus programas existenciais.

A ligação mental com a mãe.
“Aquilo me cortou o coração. E 
mamãe? Ela me informou que 
você e meu pai, com os irmãos, 
estavam com a bênção de Deus 
e que eu não devia rebelar-me 
contra o acontecido. Mamãe, 
não adiantaria qualquer pes-
soa resposta agressiva de mi-
nha parte... Então chorei como 
se “nunca mais” fosse a situa-
ção em que a morte nos colo-
cava diante daqueles que mais 
amamos. As emoções me agra-
varam a condição de doente e 
debati-me numa febre que per-
durou muito tempo. Febre em 
que a via alucinada de dor, com 
meu pai procurando reconfor-
tá-la. Quem disse que a morte 
liquida tudo estava muito enga-
nado. Nas alucinações ouvia os 

seus pensamentos: “O que terá 
você feito, fi lho? Manoel, conte 
para sua mãe a verdade! Fale 
se você não mais nos quis!”

As ligações emocionais e men-
tais entre mães e fi lhos é fato 
constatado em várias mensa-
gens recebidas da Espiritua-
lidade, o que causa, invaria-
velmente, grandes abalos e 
desconfortos nos que partem os 
quais necessitam de condições 
adequadas e tranqüilidade para 
sua readaptação à nova con-
dição. Daí o impositivo de nos 
equilibrarmos face a partida dos 
entes queridos para que eles 
tenham paz e equilíbrio no seu 
refazimento.

O Socorro dos Amigos Espiri-
tuais aos encarnados.

“Pedi e pedi tanto, que um ami-
go apareceu com a vovó Maria e 
se identifi cou por Oduvaldo. Era 
o nosso amigo Oduvaldo Viana 
que me disse: – “Você pode estar 
sossegado. Nair é mais corajosa 
do que você pensa e nós vamos 
organizar a peça em que sem-
pre desejei ver sua mãe mostrar 
o talento que lhe conheço”.
Depois de algum tempo, passei a 

SERVIÇO
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vê-la no espelho de minha visão 
ocupada com o teatro e Oduval-
do com muitos amigos auxilian-
do-a. Mãezinha, eu sabia que 
isso ia dar certo, porque você 
foi sempre a rainha do trabalho. 
Serviço nunca lhe deu medo e 
foi com muitas lágrimas de ale-
gria que fui levado para abraçá-
la em sua volta ao palco de paz 
e alegria. O trabalho diminuiu 
nossas penas, papai fi cou mais 
calmo ao vê-la mais serena e 
toda a família reanimou-se. Per-
doem-me se me estendi tanto. 
Não tenho pretensões de sinte-
tizar”.
Realmente, no lado de cá da 
vida, Nair tinha sido muito ami-
ga do teatrólogo Oduvaldo Via-
na Filho, desencarnado aos 36 
anos de idade, deixando inúme-
ras peças teatrais entre as quais 
“Alegre Desbum”. Um fato curio-
so ligava em vida, os amigos.

“Quando ainda estava encar-
nado, numa tarde na casa de 
Cidinha Campos, no Rio, Via-
ninha convidou Nair Bello para 
interpretar um dos papéis dessa 
peça, que ele acabara de escre-
ver. Na ocasião, Nair não aceitou 
o convite e a peça foi lançada no 
Rio, com outra intérprete. Dois 

meses depois do desapareci-
mento de seu fi lho, quanto maior 
era a sua depressão e manifes-
to o desejo de abandonar a vida 
artística, Nair foi procurada pelo 
diretor José Renato, que a con-
vidou para interpretar o mesmo 
papel que Vianinha lhe destina-
ra ainda em vida. A instâncias 
de seus familiares, Nair aceitou 
o convite e “Alegre Desbum”foi 
lançada em março de 1976, ha-
vendo permanecido em cartaz, 
só em São Paulo, durante 14 
meses.

PALAVRAS FINAIS

A íntegra desta mensagem pode 
ser lida no livro CORREIO DO 
ALÉM, publicado pelo CEU.

Solicite-o na livraria mais próxi-
ma ou diretamente à editora.

Se preferir ouça-a no programa 
OS MENSAGEIROS DO AR, 
acessando www.radioboano-
va.com.br, no ícone OFFLINE, 
localizando terça-feira, 13:30hs 
ou ainda no site www.revis-
tainformacao.anderung.com.
br, no ícone Audio, no progra-
ma A HISTÓRIA DE UMA MEN-
SAGEM.

SERVIÇO
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CIÊNCIA
FUSÃO ENTRE CHAKRAS

Dr, Ricardo Di Bernardi

Os chamados xifópagos, conheci-
dos a nível popular como gêmeos 
siameses, são aqueles que apre-
sentam seus corpos unidos por um 
segmento físico.
Comumente, observa-se o uso in-
devido do termo “xipófago”, ao invés 
da designação correta “xifópago”. 
A nomenclatura provém de xifóide, 
que é o apêndice terminal do osso 
esterno (com s), situado na frente 
do tórax, onde se unem as costelas 
- isto porque muitos dos xifópagos 
estudados eram unidos por esta 
parte do corpo.
As ligações físicas podem se efetu-
ar por diversos órgãos ou segmen-
tos corporais, inclusive inviabilizan-
do a gestação ou a sobrevivência 
de ambos os recém-natos.
Nas situações onde DUAS ENTI-
DADES ESPIRITUAIS se ligam à 
esfera espiritual materna e, poste-
riormente, ao fl uido vital do óvulo, 
ocorrendo a fecundação, o óvulo fe-
cundado (zigoto) sob a infl uência de 
duas energias espirituais diferentes 
tende a se bipartir. No início da em-
briogênese, quando o ovo inicia sua 
multiplicação pela presença de dois 
espíritos, há a separação em duas 
células que desenvolverão dois or-
ganismos-fi lhos.
No processo normal, quando há 
duas entidades espirituais ligadas 
ao ovo (óvulo fecundado), a dita 
separação determina o surgimento 
de gêmeos univitelineos (idênticos). 
No entanto, no caso dos xifópagos, 
permanecem unidos durante a ges-
tação, originando a ligação física 

entre os dois corpos, ligação esta 
que pode se efetuar, inclusive, por 
órgãos vitais impossibilitando a in-
tervenção cirúrgica, especialmente 
em determinadas áreas do planeta 
onde os recursos são ainda rudi-
mentares na área médica.
Do ponto de vista da CIÊNCIA ES-
PÍRITA, temos a informação que 
as pessoas se vinculam energeti-
camente a outras pela sua postura 
mental. Há casos onde esta fi xação 
atinge níveis patológicos de ligação 
e intercâmbio energético-vibratório, 
como por exemplo, o de espíritos 
que se odeiam mutuamente, por-
tanto, mantêm um fl uxo de energia 
entre si, prendendo-se reciproca-
mente.
Em muitas circunstâncias, não há 
possibilidade, a curto ou mesmo 
médio prazo, de se dissolver estas 
ligações para a recuperação psíqui-
ca dos envolvidos. À medida que 
os anos passam, a imantação se 
acentua, atingindo níveis graves de 
comprometimento do corpo astral 
(perispírito) de ambos.
Não são, portanto, vítimas inocen-
tes de uma lei natural injusta e ar-
bitrária. O reencontro comum pelas 
afi nidades que os atraem por sinto-
nia energética nada mais é o que o 
merecimento ou lei natural de cau-
sa e efeito, a qual se opera automa-
ticamente.
Inimigos que estabelecem vínculos 
expressivos e desequilibrantes re-
tornam juntos e unidos. Não conse-
guem se separar, jungidos pelo laço 
extrafísico que se expressará pela 
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equivalente ligação biológica.
Em outros casos, por exemplo, 
obsessões de naturezas diversas 
onde a dupla se realimenta por vias 
anormais e mútuas, só a drenagem 
para a periferia física dessa ligação 
extrafísica poderá facilitar o rompi-
mento energético estabelecido. Re-
nascem, então, ligados.
Nos casos onde a mútua magneti-
zação patológica entre dois espíri-
tos se opera a nível intelectual, o in-
tercâmbio de forças em desarmonia 
se estabelece entre seus chakras 
(Centros de Força) coronários, que 
se situam no corpo energético no 
alto das cabeças dos espíritos em 
vias de reencarnarem. Tal situação 
ocasiona uma verdadeira fusão de 
energias podendo agir como um só 
modelo perispiritual de crânio.
Assim, a exteriorização física se 
fará como um modelo único de ca-
beça para dois corpos.
Em casos de menor intensidade do 
mesmo fenômeno, observaremos 
uma união entre dois crânios. Te-
remos, portanto, xifópagos ligados 
por dois crânios.
Os casos acima comentados são 
alusivos a ligações a nível mental 
ou intelectual como, por exemplo, 
perseguições intelectuais mútuas. 

Quando observamos órgãos unidos 
a nível torácico, o desequilíbrio cos-
tuma ser em nível dos sentimentos 
e os chakras envolvidos são o car-
díaco e o gástrico (umbilical).
Quando a união é basicamente pelo 
aparelho digestivo ou abdômen, ela 

expressa uma desarmonia mútua 
a nível emocional (paixões patoló-
gicas), as quais determinaram uma 
ligação intensa e desequilibrada em 
nível do chakra gástrico.
A existência de órgãos únicos como, 
por exemplo, no aparelho digestivo 
demonstra a fusão dos chakras gás-
tricos que se comportam como um 
único chakra, fusão esta determina-
da pela intensa troca patológica de 
vibrações em nível das emoções.
A anestesia temporária, pela terapia 
da reencarnação, poderá servir de 
impulso inovador na reconstituição 
da normalidade.
Considerando-se sempre que os 
pais são co-partícipes do processo, 
os vínculos comuns do pretérito é 
que os leva a vivenciar esta situa-
ção.
A visão espiritual do processo, além 
de poder contribuir cientifi camente, 
em futuro próximo, para a compre-
ensão da gênese do problema, ser-
ve desde já, também, para alertar 
com relação às conseqüências das 
fi xações monoideísticas desequili-
bradas.
A terapia da prece, no sentido da doa-
ção energética, é o recurso ideal e in-
dispensável para suavizar as dores, 
bem como para apontar soluções. 
Soluções que em futuro próximo, 
para eles (xifópagos) se descorti-
nará: “a reconciliação, levando a 
união pelo vínculo normal e sau-
dável do amor”.
Observação: Maiores detalhes no livro “GESTAÇÃO 
SUBLIME INTERCÂMBIO”, de minha autoria.
Dr. Ricardo Di Bernardi
Email: ricardo.di.bernardi@terra.com.br
Fonte: ALVORADA DE LUZ, 7/06.

CIÊNCIA
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ele aí se instala, com outros espíri-
tos da mesma espécie, para tornar 
mais segura a posse do obsidiado, 
a tal ponto que “os últimos atos des-
se homem são piores do que os pri-
meiros”.
Nos dois casos aprendemos que a 
causa das dores, afl ições e desequi-
líbrios, quer físicos, quer psíquicos, 
está na ação da criatura, quando em 
desarmonia com as leis divinas.
Por isso, a cura do corpo ou o sim-
ples afastamento de espíritos ob-
sessores são medidas de ajuda em 
caráter precário, que só se conso-
lidarão com o aperfeiçoamento dos 
pensamentos, sentimentos e con-
duta da pessoa benefi ciada.
Outro não é o ensino do Espiritismo, 
revivendo na atualidade a mensa-
gem crística, quando nos fala da Lei 
de Causa e Efeito, regendo todas as 
atividades dos seres, e nos revela 
a ininterrupta e recíproca infl uência 
entre encarnados e desencarnados, 
segundo a Lei da Afi nidade.
Só conhecendo as verdades espiri-
tuais e por elas pautando seus atos 
é que os socorridos estarão defi ni-
tivamente livres dos males que os 
afl igiam.
Mas, se apesar de os socorrermos 
externamente, não lhes ensinarmos 
a se fi rmarem, eles mesmos, no 
Bem, vê-los-emos voltar às portas 
dos nossos Centros Espíritas, viti-
mados talvez por “algo pior” que a 
doença já dominada ou sob a ação 
renovada de obsessores, sendo 

PENSEMOS NISTO
Therezinha Oliveira

Grande é o número de perturbados, 
afl itos e sofredores que acorrem aos 
Centros Espíritas procurando equilí-
brio, alívio e consolo.
Os cooperadores da Seara ali em 
serviço, desejosos de ajudar, en-
tusiasmados com os expressivos 
resultados da prece, do passe, da 
água fl uida, afanosamente se em-
penham no trabalho da cura física e 
do afastamento de espíritos.
Para o necessitado e seus familia-
res, esse é todo o benefício que es-
peram do Espiritismo.
Recordemos, contudo, o procedi-
mento do Mestre, em duas passa-
gens signifi cativas, e aprendamos 
com ele como atender aos que bus-
cam, por nosso intermédio, as bên-
çãos da Vida.
Para exemplo de uma cura física, 
tomemos o paralítico de Betesda 
(João 5 vs. 1 a 15), enfermo há 38 
anos, a quem o Cristo restituiu o 
movimento. Ao encontrá-lo, depois, 
no Templo, que lhe diz Jesus? “Eis 
que já estás são; não peques 
mais, para que não te suceda 
algo pior”.
Quanto ao afastamento de espíri-
tos perturbadores, ensina Jesus, 
em outra ocasião (Mt. 12 vs. 43 a 
45 e Lucas 11 vs. 24 a 28), que o 
espírito expulso, não encontrando 
fácil acesso junto a outras criaturas, 
procura de novo aquela de quem 
fora afastado. E então, se a pessoa 
estiver invigilante, com ambiente 
mental propício à ação do obsessor, 

PANORAMA
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PANORAMA

seus últimos atos “piores que os pri-
meiros”.
Quando a vida de alguém se atra-
palha em dores e problemas, sem-
pre há quem aconselhe: –Você está 
precisando ir a um Centro Espírita 
para resolver tudo isso.
A pessoa vai, recebe passes, en-
sinamentos sobre a infl uência dos 
espíritos e chamamentos à conduta 
cristã. Com a ajuda espiritual e se 
aceita as orientações, vê, de fato, 
seus problemas e dores resolvidos 
ou, ao menos, suavizados.
Depois, como a vida já melhorou, 
acha que não precisa mais continu-
ar indo ao Centro.
Aí é que se engana. Porque Centro 
Espírita não é apenas um pronto-
socorro. É muito mais. Uma esco-
la, em que, a cada dia, aprendemos 
algo mais das leis da vida. Um pos-
to de serviço, em que socorremos 
ao próximo e cooperamos na cons-
trução de um mundo melhor. É um 
lar espiritual, onde comungamos 
com os companheiros encarnados 
e desencarnados o pão do ideal 
cristão.
Conhecer o Centro Espírita e a ele 
não se fi liar, não se engajar em suas 
atividades, é perder oportunidades 
preciosas de evoluir mais e melhor.
Sem dúvida, para conhecer Espiri-
tismo e viver-lhe algumas das idéias 
superiores, em benefício da própria 
existência, não é indispensável ir a 
um Centro.
Mas, para viver em amplitude o ideal 

espírita de fraternidade e construção 
do reino de Deus na Terra, é indis-
pensável, sim, freqüentar o Centro 
Espírita e participar de seus labores. 
Muita gente recebeu de Jesus curas 
e benefícios, lenindo suas dores e 
problemas. Entretando, somente os 
que se aliaram ao Mestre no apren-
dizado e no serviço ao povo chega-
ram a obter a verdadeira salvação, 
por triunfarem de suas próprias im-
perfeições e conseguirem edifi car o 
Bem ao seu redor.
Quando nos fazemos espíritas ape-
nas para nós mesmos e portas a 
dentro do nosso lar, restringimos 
nossas chances de crescimento 
espiritual, pois não aprenderemos 
nem nos exercitaremos tanto espi-
ritualmente como o faríamos junto 
a outros companheiros de ideal, no 
atendimento à dor e carência dos ir-
mãos necessitados.
Como espíritas escondidos, isola-
dos, acomodados, jamais consegui-
remos realizar um serviço expres-
sivo na comunidade, que chegue 
a fermentar e levedar a massa das 
almas terrenas na direção do Bem, 
da Paz, do Amor Cristão.
Se o ideal espírita lhe ilumina a 
alma, procure um Centro Espírita e 
a ele se fi lie, em atuação corajosa e 
decidida, porque, em contrário, será 
como adverte o Mestre: “Quem co-
migo não ajunta, espalha.” (Ma-
teus, 12 v. 30).

Fonte: ESTAMOS UNIDOS, 1ª edição, Ed. ABC do In-
terior.
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CURA E FÉ 
Os Evangelhos contam que Je-
sus fêz muitas curas e que es-
timulou seus discípulos a fazer 
o mesmo. Toda vez que alguma 
pessoa era curada ( um cego, 
um paralítico, um leproso, etc), 
ele dizia “a tua fé te curou”. 
Quando os discípulos não con-
seguiam realizar alguma cura, 
Jesus chamava a atenção deles, 
dizendo que eles não tinham fé. 
Os evangelistas contam também 
que Jesus não conseguiu reali-
zar grandes prodígios na cidade 
onde nasceu, porque as pesso-
as de lá, que o conheciam desde 
criança e conheciam sua família, 
não acreditavam nele: Jesus se 
queixou disso. O que eu gosta-
ria de saber é o seguinte: se a fé 
é causa da cura, então quem se 
cura é o doente e não a pessoa 
que ora por ele, seja ela Jesus 
ou qualquer outro. Estou certo? 
(Anônimo)

Em parte, sim. A fé, como salientou 
Jesus, nesses casos das chama-
das curas espirituais, tem um valor 
decisivo. É ela que cria toda uma 
disposição para que o organismo 
reaja favoravelmente à terapia que 
lhe está aplicada. Está provado 
pela neurofi siologia que o cérebro 
comanda todo o corpo, através 
de uma rede intrincada de neurô-
nios que levam e trazem impulsos 
nervosos do cérebro para todas 

as células do organismo. Quando 
a pessoa tem certeza de que vai 
ser curada, o cérebro produz de-
terminados neurotransmissores 
que começam a agir imediatamen-
te nesse sentido, favorecendo ou 
facilitando o processo terapêutico. 
No entanto, existe,por outro lado, 
a contraparte do perispírito, onde 
estão os centros de força psíqui-
ca, que precisam ser colocados 
em equilíbrio com as necessida-
des do corpo. Todavia, há outras 
condições para que a cura ocorra. 
Uma delas é a doação de certas 
substâncias (conhecidas, no meio 
espírita, como fl uidos) que, se 
associando à disposição do pa-
ciente, vai ajudá-lo. Jesus, como  
Espírito Superior, pleno de amor 
pelas pessoas e muito seguro do 
que estava fazendo, tinha muita 
facilidade em doar esses fl uidos 
restauradores, até mesmo à dis-
tância. Por isso, os pacientes que 
assimilavam suas energias, sen-
tiam-se imediatamente curados, 
com indizível sensação de leve-
za e  bem-estar. Jesus, mais que 
ninguém, conhecia as leis naturais 
que regulam a emissão e o apro-
veitamento de fl uidos terapêuticos. 
Daí a facilidade com que levava a 
pessoa à cura; nunca, porém, sem 
lhe atribuir o mérito da fé, sem o 
qual a cura não seria completada. 
Qualquer pessoa de boa vontade, 
se estiver devidamente preparada 
para amar o semelhante, dispõe de 

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS
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recursos fl uidicos que podem aju-
dar o enfermo; pelo menos, para 
atenuar a sua dor. É o que aconte-
ce nos passes, nos benzimentos e 
nas preces em geral, individuais ou 
coletivas, proferidas em favor do 
doente. A cura está na natureza, 
que dispõe de recursos para tanto. 
Até na terapia médica a fé se faz 
necessário, tanto no médico quan-
to no paciente, porque, no fundo, 
quem reage e vai se curar é sem-
pre o próprio organismo. Mas, em 
se tratando de terapia espiritual, o 
peso da fé é fundamental, mas é 
preciso que haja uma emissão de 
fl uidos de natureza biopsíquica, 
através de alguém para que a te-
rapia se complete com resultado 
satisfatório. Jesus foi um mestre 
nesse sentido.

DESOBSESSÃO E DESENCAR-
NAÇÃO
“ A desobsessão pode causar a 
desencarnação do obsidiado?” 
(C R A – Vera Cruz-SP)

Primeiramente, vamos  retomar o 
conceito de obsessão. A obses-
são espiritual, como sabemos, é a 
ação nociva do  Espírito desencar-
nado sobre o encarnado. É claro 
que essa ação pode ser desenca-
deada por mais de um Espírito e 
também pode se dar sobre mais 
de uma pessoa ao mesmo tempo 
– sobre uma família, por exemplo. 
E o que mais caracteriza a obses-

são é a existência de um confl ito 
não-resolvido entre obsessores e  
obsidiados, confl ito esse que pode 
ter surgido nesta mesma existên-
cia ou até em existências passa-
das.  O que vem a ser desobses-
são? É o processo ou o meio pelo 
qual se põe termo à obsessão, re-
solvendo o problema ou afastando 
os motivos que a geraram, para 
alívio das duas partes. Existem vá-
rios recursos que contribuem para 
a desobsessão: desde a simples 
mudança de comportamento por 
parte do obsidiado (acabando com 
o domínio que o obsessor tinha so-
bre ele), até as reuniões mediú-
nicas que possibilitam um contato 
direto com o obsessor, para que 
ele desista de seu intento e com-
preenda que a vingança pessoal 
é mais danosa que o próprio deli-
to anteriormente praticado. O que 
você coloca, nesta primeira ques-
tão, é se podem  existir situações 
em que, afastando-se o obsessor, 
o obsidiado vem a morrer. Ele está 
perguntando, portanto, se a deso-
bsessão pode causar a morte da 
vítima. Com certeza, não podemos 
generalizar a questão, Cristiano. 
Mas na literatura espírita existem 
alguns relatos sobre situações em 
que o afastamento do obsessor 
põe em risco a vida do obsidiado. 
Contudo, não é uma regra. É o 
caso, por exemplo, em que obses-
sor e obsidiado estão unidos por 
um vínculo tão forte – geralmente 

JUVENTUDE
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de ódio entre eles – que um acaba 
sustentando a vida psíquica do ou-
tro. Nestes casos, é o confl ito que 
os alimenta. O livro LOUCURA E 
OBSESSÃO, de Manoel Philome-
no de Miranda, conta o caso de 
Carlos, vítima do autismo. Na ver-
dade, o autismo se misturara a um 
processo obsessivo. O obsessor, 
por sua vez, na vida anterior, fôra 
o pai de uma jovem que se suici-
dara por causa do Carlos. Tomado 
por intenso sentimento de culpa, 
Carlos se suicidara também. Por 
isso mesmo, ao reencarnar, trans-
feriu para o corpo os comprometi-
mentos que causara no perispírito 
por causa do suicídio, nascendo 
autista. Mas, na presente exis-
tência, além da doença, mantinha 
uma ligação estreita com o pai da 
jovem suicida, de quem despertara 
o ódio. O obsessor perseguia o ra-
paz, unindo-se a ele por sentimen-

to de vingança. E, Carlos, por sua 
vez, sofrendo de remorso, buscava 
inconscientemente essa punição, 
como meio de reparar sua falta. 
Essa interação era tão intensa que, 
entre obsidiado e obsessor, criou-
se uma relação de dependência, 
que Marlene Severino Nobre cha-
ma de simbiose espiritual ou 
vampirismo recíproco. Se, de um 
lado, o obsessor se comprazia em 
vingar a morte da fi lha, do outro, o 
obsidiado, absorvia sua presença 
como uma necessidade de repara-
ção. Criou-se um vínculo psíquico 
muito forte por isso, de tal sorte 
que o encarnado já dependia in-
teiramente do desencarnado e, no 
caso de separação, Carlos pode-
ria desencarnar. A morte de Carlos 
não aconteceu, porque a natureza 
da obsessão foi revelada a tempo: 
nesse caso a desobsessão não 
era solução para o problema.

JUVENTUDE



19

JAN 07

EDUCAÇÃO

Em toda família equilibrada os pais 
desejam que os fi lhos cresçam sau-
dáveis e assumam atitudes coerentes 
e independentes na vida. Determina-
das atitudes e decisões repercutem 
pelo resto da vida. Para podermos 
argumentar e debater, devemos ter 
conhecimento para um diálogo saudá-
vel e amistoso. Brigas, proibições ou 
imposições não é uma solução. Hoje 
é muito comum o adolescente querer 
colocar tatuagens e “piercing”, viven-
do o modismo da época, pensando 
somente no momento. Os pais fi cam 
inseguros e receosos de preconceitos 
e retaliações que seus fi lhos poderão 
ter com esta atitude. Muitas vezes o 
adolescente toma esta atitude no sen-
tido de diferenciar ou se impor ao gru-
po que pertence, ou por “status” entre 
os amigos. Para alguns, tatuagens e 
“piercing” são sinais de marginalidade, 
para outros embelezamento. Colocar 
“piercing”, fazer uma tatuagem, tingir o 
cabelo de uma cor extravagante para 
ele é uma demonstração de autono-
mia e individualidade no seu meio. 
Devemos com paciência e segurança, 
fazer ponderações e colocação que os 
façam refl etir sobre seus desejos.
A tatuagem é a aplicação de uma 
substância na superfície da pele, de 
tinta colorida de origem vegetal ou 
mineral, através de agulhas. O ado-
lescente ignora que este processo de 
aplicação seja dolorido, e que neces-
sita de muitos cuidados na aplicação e 
mesmo após para prevenir infecções. 
Quando não se emprega técnicas 
estéreis podem-se pegar bactérias e 
vírus na corrente sanguínea (como 
hepatite B que pode levar a hepatite 
crônica e ao câncer hepático, e o ví-

rus do HIV=AIDS). Eles também não 
têm noção das técnicas e difi culdades 
de sua remoção, caso no futuro se 
arrependa, o que geralmente ocorre. 
Obrigatoriamente necessitam da per-
missão dos pais para serem tatuados, 
caso tenham menos de 18 anos. Em 
alguns lugares, como tornozelos e 
pescoço, o processo da tatuagem é 
extremamente doloroso. Devem sa-
ber que no ínicio a tatuagem fi ca co-
lorida e bonita, mas com o tempo ela 
tende a escurecer e as cores perdem 
a tonalidade. Alguns tatuadores usam 
tinta indiana para que o brilho e a cor 
durem mais tempo. Só que a tinta in-
diana tem em sua composição uma 
substância que age como veneno em 
nosso organismo, não em quantida-
de sufi ciente para matar uma pessoa, 
mas com possibilidade de deixar a 
pessoa doente ou que no futuro quan-
do engravidar tenha a possibilidade 
de gerar fi lhos com malformações. O 
adolescente é muito instável em suas 
decisões. Ele jura que não vai se arre-
pender, mas ocorrem várias situações 
que ele muda de opinião em poucos 
meses. Com a mesma freqüência que 
ele procura para realizar a tatuagem, 
no futuro ele deseja retirá-la. A pessoa 
amadurece e se sente desconfortá-
vel com a marca, com problemas na 
inserção na sociedade e no mercado 
de trabalho. A retirada da tatuagem 
não é de modo fácil, usando-se vários 
métodos e depende da localização e 
extensão, às vezes é necessária a re-
tirada com bisturi e enxertos de pele 
ou laser. Nem sempre o resultado é 
satisfatório e acaba deixando cicatriz. 
Se a tatuagem já nos preocupa, e mui-
tas vezes são discretas ou está em 

OS JOVENS, AS TATUAGENS E OS “PIERCING”
Dr. Draúzio Openheimer
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partes encobertas que não vemos no 
dia a dia, preocupa mais o “piercing” 
que surgiu como um adorno feminino 
nas orelhas. Primeiro um, depois vá-
rios, e a partir dos anos 80 também 
os homens aderiram na colocação 
e em várias partes do corpo: língua, 
sombrancelhas, umbigo, mamilo e até 
genitais. Também sua aplicação é do-
lorosa, com riscos de infecção e aler-
gias. Geram cicatrizes para o resto da 
vida como a que ocorre no umbigo, e 
que após as mulheres engravidarem, 
a pele distende e a cicatriz fi ca enor-
me, toda irregular e hipertrófi ca. O 
processo da realização também é pior 
que a tatuagem, pois várias pessoas 
sem habilitação acabam fazendo a co-
locação, aumentando os riscos de in-
fecção e cicatrização mal feita. Ocor-
re a lesão de órgãos importantes. O 
metal do piercing deve ser nobre e ser 
limpo diariamente. Também há a pos-
sibilidade de rejeição, principalmente 
no umbigo (50%).
Na tentativa de dissuadí-los do intui-
to de fazer tatuagem ou “piercing” 
podemos levar aos nossos jovens a 
possibilidade de fazer uma tatuagem 
temporária ou “piercing” falso que 
não provoque a formação de orifí-
cio no corpo, fi xado com clips e que 
será removido quando quiser. A acu-
puntura preconiza a estimulação de 

pontos energéticos na orelha para o 
tratamento de várias doenças. Com a 
colocação de brincos, “piercing” ou ex-
pansores, estes objetos cruzam com 
estas zonas de forças, levando distúr-
bios orgânicos e o surgimento de en-
fermidades.
Tatuagens e “piercing” não afetam nos-
so espírito e nem o perispirito, mas a 
vaidade exacerbada está intimamente 
ligada a lesões com repercussão pe-
rispiritual. Nosso corpo físico é uma 
extensão de nosso espírito.
Hoje muitos pais não conseguem 
estabelecer limites aos fi lhos. Deve-
mos lembrar que até a maioridade o 
pai tem a responsabilidade, inclusive 
penal, em relação aos fi lhos. Temos 
que formar em nossos fi lhos a idéia 
que o carinho, respeito e admiração 
se conquistam por qualidades da per-
sonalidade e não pelo aspecto físico. 
Devemos levar aos nossos jovens a 
refl exão de que devem agir com segu-
rança e não motivados por impulsos e 
modismos.
O engrandecimento do espírito e sua 
evolução devem estar ao lado com os 
cuidados do corpo físico, que deve es-
tar disposto e saudável.
“Amai a vossa alma, mas também 
cuidai igualmente de vosso cor-
po”. 
Fonte: PÁGINAS DE LUZ, nº 33.

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

site:
www.revistainformacao.anderung.com.br

Se quiser copiar a série “INFORMAÇÃO ESPÍRITA”, em DVD, acesse 
www.dominiopublico.org.com.br, clicando documentário e vídeo.
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Certa vez, Chico nos disse que, em uma de suas existências ma Espanha, foi Joana,
a louca, quando ficou quarenta anos reclusa, por conta da loucura. Um dia, em
conversa, ele falou que o preparo para mediunidade vem de longe. “A reclusão já
era um preparo”.

Eu estava próximo do Chico, nos atendimentos e ele me disse: “nessa hora em que
estou aqui, a mediunidade se amplia e, às vezes, tem uma criança no colo, na
fila, eu já sei que ela tem uma cardiopatia congênita”.Certa vez, ele viu um
homem esperando atendimento, andando de um lado para outro. Como se fosse um
filme, Chico pôde ver aquele homem, mais moço, cometendo um assassinato, com
detalhes das cenas do crime. Emmanuel então orientou: “Se ele não tocar no
assunto, você fala. Quando foi atendê-lo, o homem estava muito nervoso, Chico
disse: “Já sei e não precisa falar. Sei de onde o senhor é, sei seu nome e tudo”.
Chico descreveu parte do que viu, diante do homem que chorava muito. “Mas Chico,
ninguém, sabe, só eu. Faz mais de trinta anos, a polícia não descobriu e eu
tenho um remorso tremendo. Matei um amigo por suspeitar que tivesse um
caso com minha esposa. E eram inocentes”. Chico o orientou para que se
dedicasse à caridade, para atenuar a sua culpa.

Algum dos funcionários que trabalhavam com o Chico estava tirando indevidamente
dinheiro de sua carteira, quando o médium não estava por perto. Chico escreveu um
bilhete e colocou-o dentro.”Sei quem você é. Não faça mais isso!” Junto, deixou
uma pétala de rosa. Encontrou-a fora do lugar, quando pegou novamente a carteira.
O fato nunca mais aconteceu.

Na ocasião em que o Chico estava hospitalizado, me disse: “Olha, seu avô tá aí do
seu lado”. E falou que ele estava acompanhado por um negro. Eu logo me lembrei
que ele tinha uma estima muito grande por um ex-escravo, Amaro, para quem deu a
carta de alforria. Quando meu avô veio para cá tentar a vida, esse Amaro disse:
“Sinhozinho, se o senhor permite, vou junto, pois só a morte há de nos
separar”. Chico me disse ainda que Amaro lhe falou que em outra encarnação,
como pai de meu avô, ele colocou o filho para fora de casa. No Plano Espiritual,
pediu para vir como escravo. Nem a morte os separou.

Havia um capitão que tirou férias e, em passeio, ao chegar perto de um rio, encontrou
uma espada e levou-a para casa. Mas ele não teve mais sossego. Sonhava direto
que estava lutando com ela. Resolveu, então, ir contar para o Chico. Ele, através da
mediunidade de psicometria, viu algo e começou a narrar: “Capitão, essa espada
sempre lhe pertenceu. No século passado, por perto do rio, houve uma batalha.
O senhor lutou e a espada ficou lá. Chegando em casa, raspe-a e vai ser sua
insígnia”. Ele fêz o recomendado e achou sua insígnia escrita em latim. Como não
bastasse, fêz uma pesquisa e viu que a batalha havia mesmo acontecido. E ele fora
coronel.

(de depoimento do Dr. Oswaldo de Castro ao jornal CORREIO FRATERNO DO ABC)
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"Na caridade eu sempre encontrei mais conforto para
mim mesmo do que o possível conforto que pudesse
ter proporcionado a alguém. O Espiritismo sem a
caridade viva e atuante, por parte dos companheiros
de ideal, seria um corpo filosófico de bela expressão,
no entanto, destituído de vitalidade e completamente
vazio de espírito..."

"Segundo admitimos, o padrão ideal para a
convivência pacífica entre as criaturas da Terra, está
contido naquele inesquecível mandamento de Jesus
Cristo: "Amai-vos uns aos outros, como eu vos
amei". Quando este preceito for praticado,
certamente usufruiremos a felicidade do mundo
melhor com que todos sonhamos."

"Não sou homem de ciência... Respeito
profundamente os homens de ciência, mas sou um
homem de fé. Nada sei do átomo e do Cosmos... Sei
que precisamos de Deus no coração, pois, caso
contrário, vamos incendiar a Terra..."

"... tenho a vida de um médium mais imperfeito que
os outros, lutando constantemente contra as falhas e
defeitos, de que sou portador, na condição de criatura
humana, sem qualquer predicado especial."

"O meu objetivo, realmente, será sair melhor da vida
física do que entrei. Isso demanda um
aperfeiçoamento individual de que me reconheço
muito distante."

(de compilações feitas por Carlos A. Baccelli)
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