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Em “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, questão 
862.

Há pessoas para as quais nada sai 
bem, e que um mau gênio parece 
perseguir em todas suas emprei-
tadas; não há nisso o que se pode 
chamar fatalidade?

Há fatalidade se a queres chamar assim; 
ela porém, se prende à escolha do gêne-
ro de existência, porque essas pessoas 
quiseram ser experimentadas por uma 
vida de decepção a fim de exercitar sua 
paciência e sua resignação. Entretanto, 
não creias que essa fatalidade seja ab-
soluta; frequentemente, ela é o resulta-
do de um caminho falso que tomaram, e 
que não está em relação com sua inteli-
gência e suas aptidões. Aquele que quer 
atravessar um rio a nado, sem saber 
nadar, tem grande chance de se afogar; 
assim é na maior parte dos aconteci-
mentos da vida. Se o homem não empre-
endesse senão coisas compatíveis com 
suas faculdades, ele teria êxito quase 
sempre; o que o perde, é seu amor pró-
prio e sua ambição que o fazem sair de 
seu caminho e tomar, por uma vocação, 
o desejo de satisfazer certas paixões. 
Ele fracassa e a culpa é sua’mas, em lu-
gar de tomá-la sobre si, prefere acusar 
sua estrela. Tal seria um bom operário 
e ganharia honradamente sua vida, que 
seria um mau poeta e morreria de fome. 
Haveria lugar para todos se cada um 
soubesse se colocar no seu lugar.

“O coração tem mil caminhos 
para a felicidade quando pro-
curamos aceitar a vontade de 
Deus”.

Emmanuel.
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CONVERSA BREVE

O trigésimo aniversário da revista “INFORMA-
ÇÃO”, trouxe surpresas muito estimulantes aos 
que se encontram interessados na difusão do Es-
piritismo.
A maior delas foi a transposição da série INFOR-
MAÇÃO ESPÍRITA EM VÍDEO para o formato DVD, 
posteriormente sua disponibilização na INTERNET 
através do site YOU TUBE e no da própria revis-
ta no endereço eletrônico: www.revistainforma-
cao.anderung.com.br.
Praticamente dois meses depois, ao apagar das 
luzes de 2006, uma outra excelente notícia para os 
que pretendem utilizar tais programas como mate-
rial de apoio para aulas e palestras: basta copiar 
(download) da própria INTERNET.
Tal possibilidade está viabilizada através do ende-
reço www.dominiopublico.gov.br. Interessando, 
acesse o portal, clique em documentário e depois 
vídeo, adotando os procedimentos normais para 
gravar o DVD.
Dos itens já disponíveis neste outro endereço, 
falta acrescentar mais três programas que acre-
ditamos em breve estarão no hiperespaço da IN-
TERNET.

A EQUIPE.

ERA O QUE FALTAVA
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tência de mais de uma emissora 
dedicada à tarefa da teledifusão 
nas esferas espirituais:
“Daí a instantes, começou ele a 
falar: - Emissora do Posto Dois, 
de ‘Moradia’. Continuamos a ir-
radiar o apelo da colônia, em 
benefício da paz na Terra.”
Outros relatos do autor permitem, 
da mesma forma, perceber a im-
portância da televisão no dia-a-dia 
da colônia espiritual Nosso Lar, 
favorecendo não só o intercâmbio 
entre os habitantes do lugar, mas 
igualmente com as esferas espi-
rituais mais distantes, auxiliando 
ainda nos trabalhos de socorro à 
crosta terrestre, como descrito no 
capítulo 16 de “NOS DOMÍNIOS 
DA MEDIUNIDADE”:
“(...) um grande espelho fl uídi-
co foi situado junto da médium, 
por trabalhadores espirituais 
da instituição e, na face dele, 
com espantosa rapidez, cada 
pessoa ausente, nomeada nas 
petições da noite, surgia ante o 
exame dos Benfeitores que, à 
distância, contemplavam-lhe a 
imagem, recolhiam-lhe os pen-
samentos e especifi cavam-lhe 
as necessidades, oferecendo a 
solução possível aos pedidos 
feitos. (...) – É um televisor, ma-
nobrado com recursos de nos-
sa esfera.”
Ainda em André Luiz há uma curio-
sa referência que dá a entender a 

Imaginar a vida moderna sem a 
televisão se tornou algo pratica-
mente impossível para a grande 
maioria das pessoas. A presença 
da TV dentro dos lares, levan-
do informação e entretenimento, 
conquistou tamanha expressão 
que, no caso do Brasil, por exem-
plo, é considerada legalmente 
como artigo de necessidade bási-
ca familiar. O que talvez não seja 
conhecimento geral é que esse 
aparelho – que chegou ao Brasil 
na década de 50 e que a cada dia 
está mais leve e cheio de tecnolo-
gia – há muito já existia no Plano 
Espiritual. É o que atestam várias 
passagens contidas na vasta lite-
ratura mediúnica.
Algumas dessas narrativas po-
dem ser encontradas nos livros 
do Espírito André Luiz, recebidos 
pela psicografi a reveladora de 
Francisco Cândido Xavier. Den-
tre eles fi gura clássica “NOSSO 
LAR”, publicado em 1944 pela 
Federação Espírita Brasileira e o 
primeiro da lavra do autor. No ca-
pítulo 24, conta André:
“Ligado o receptor, suave me-
lodia derramou-se no ambien-
te, embalando-nos em harmo-
niosa sonoridade, vendo-se no 
espelho da televisão a fi gura 
do locutor, no gabinete de tra-
balho.”
Na seqüência da mesma narrati-
va, André Luiz deixa claro a exis-

 A TV NO PLANO ESPIRITUAL
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existência, já naquela época, de 
uma invenção que somente hoje 
começa a se materializar na Ter-
ra, a TV de plasma. A citação é 
encontrada nos capítulos 3, de 
“NOSSO LAR”:
“(...) Contendo a custo numero-
sas indagações que me esfervi-
lhavam na mente, notei que ao 
fundo, em tela gigantesca, de-
senhava-se prodigioso quadro 
de luz quase feérica. Obede-
cendo a processos adiantados 
de televisão, surgiu o cenário 
de templo maravilhoso.” E no 
capítulo 48 da mesma obra: “(...) 
havia um grande globo crista-
lino, da altura de dois metros 
presumíveis, envolvido, na par-
te inferior, em longa série de 
fi os que se ligavam a pequeno 
aparelho, idêntico aos nossos 
alto-falantes. (...) Às derradei-
ras notas da bela composição, 
notei que o globo se cobria, 
interiormente, de substância 
leitoso-acizentada, apresen-
tando, logo em seguida, a fi gu-
ra simpática de um homem de 
idade madura.”
Além de todas as funções já men-
cionadas, a televisão, nas esferas 
da Espiritualidade, também serve 
como meio de levar alento àque-
les que ainda estão se debatendo 
nos processos de recuperação 
dolorosa, somo mostra Camilo 
Castelo Branco, através de mé-

dium Yvonne do Amaral Pereira, 
no também clássico “MEMÓRIAS 
DE UM SUICIDA”, capítulo 4:
“Existia em cada dormitório 
certo aparelhamento delicadís-
simo, estruturado em substân-
cias eletromagnéticas, que (...) 
estampava em região espelha-
da, que lhe era parte integrante, 
quaisquer imagens e sons que 
benévola e carinhosamente 
nos fossem (aos suicidas) diri-
gidos. Quando um coração ge-
neroso, pertencente às nossas 
famílias ou mesmo para nós 
desconhecido, arremessas-
se vibrações fraternas pelas 
imensidões do Espaço, ao Pai 
Altíssimo invocando mercês 
para nossas almas enoitadas 
pelos dissabores, éramos ime-
diatamente informados por lu-
minosidade repentina, que, tra-
duzindo o balbucio da oração, 
reproduzia também a imagem 
da personalidade operante.”
Mais referencias sobre a TV e 
aparelhos similares, no Plano Es-
piritual, podem ser encontradas 
também na introdução do livro 
“CIDADE NO ALÉM”, de André 
Luiz e Lucius, recebido por Hei-
gorina Cunha e Chico Xavier; no 
capitulo 32, do “NOSSO LAR”; e 
no capítulo 18 do livro “AÇÃO E 
REAÇÃO”, de André Luiz, psico-
grafi a de Chico Xavier.
FONTE: SEI, nº 2016
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Seguimos apresentando aspec-
tos de mensagens recebidas 
pelo médium Francisco Cândi-
do Xavier, que além de mostrar 
a importância da mediunidade 
bem orientada, representa a 
certeza defi nitiva da continuida-
de da vida após a morte.
A página de hoje surgiu após 
as homenagens feitas, por um 
grupo de mães lideradas por 
Dona Yolanda Cezar a seu fi lho 
Augusto, desencarnado na dé-
cada de 70 e que, através de 
Chico Xavier, trouxe o conforto 
e uma nova visão da vida à sua 
mãe e muitas outras.
As comemorações consistiram 
na distribuição de gêneros ali-
mentícios, roupas e cobertores 
à parte da população carente 
assistida por Chico em Ubera-
ba.
Após a conclusão dos trabalhos, 
o médium predipôs-se à psi-
cografar os recados do Mundo 
Espiritual e, entre outras men-
sagens, surgiu a de Maria Célia 
que, por sua vez, homenageava 
à sua mãe Maria José, que ani-
versariaria dois dias depois.
Dona Maria José, além da que-
rida primogênita que vivera 
pouco mais de vinte e três anos 
na Terra, tendo renascido num 
corpo totalmente limitado, não 
podendo falar, fazer qualquer 

movimento, nem mesmo das 
mãos, perdera também Maria 
Helena, outra fi lha, de apenas 
22 anos, num acidente de trân-
sito, na rodovia Mogi Dutra.
Abatida pela dor, integrou-se a 
um grupo espírita de São Paulo, 
que mantinha vínculos estreitos 
com Chico Xavier e suas ativi-
dades na cidade do triângulo 
mineiro.
Tornou-se eventual visitante do 
Grupo Espírita da Prece, parti-
cipando das atividades sociais 
mantidas pelo grupo de São 
Paulo em Uberaba, evidente-
mente, ansiando pelo dia em 
que, possivelmente, ocorresse 
uma manifestação que pudesse 
informá-la ou confortá-la sobre 
a situação de suas fi lhas.
E esse momento estava pro-
gramado para acontecer justa-
mente naquela noite e para sua 
surpresa, a carta era de Maria 
Célia, que demonstrava ter re-
cuperado sua integridade física 
depois de liberta do corpo ma-
terial, abandonado após sua 
desencarnação.

DETALHES DA MENSAGEM

A Situação no Plano Espiritu-
al.

“Começarei por dizer que, em 

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

(3ª parte)
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meados deste século, peregri-
nava no Plano Espiritual, com 
cinco irmãos, junto dos quais 
era eu a irmã doente que eles 
suportavam. Lutas enormes 
de passado recente me ha-
viam retirado os movimentos. 
Chorava com a minha inutili-
dade. Pedia em preces a Deus 
me suprimisse a condição in-
ferior. Um dos irmãos, o mais 
forte de todos, quase que me 
carregava, sozinho, tão gran-
de o amor com que me dese-
java o reequilíbrio espiritual. 
Percorremos longas exten-
sões de Espaço, alimentando 
esperanças e sonhos. Querí-
amos um pouso. Precisava 
encontrar um refúgio em que 
me tratasse e os companhei-
ros me auxiliavam.”
 Como ressalta o Espiritismo, o 
chamado Além nada mais é que 
continuação do Aquém.
Neste mundo, (invisível para a 
maioria das pessoas), experi-
mentamos as repercussões dos 
registros efetuados ao longo da 
permanência da pessoa no cor-
po físico.
Sobretudo aquelas situações 
mais marcantes ou traumati-
zantes.
As sensações e impressões 
conservadas após o processo 
da desencarnação geralmente, 

estão vinculadas ao nível de lu-
cidez ou consciência na hora da 
passagem ou, às necessidades 
espirituais da pessoa por vezes 
muito comprometida com as 
Leis Harmônicas de Deus.
Somos sempre herdeiros (ou 
escravos) de nossos atos.

O Acompanhamento no Mun-
do Invisível.

“Benfeitores e amigos genero-
sos nos visitavam na jornada 
em que as pausas periódicas 
para descanso se faziam pre-
cisas. Prometiam-nos apoio e 
doavam-nos recursos sempre 
renovados para que avançás-
semos algo mais...”

A Misericórdia de Deus não 
abandona nenhum de seus fi -
lhos.
A situação que o Ser enfrenta 
na Vida Espiritual, está associa-
da às atitudes adotadas na fase 
vivenciada no Plano Físico.
Apesar disso, a Espiritualidade 
mantem ações constantes que 
infundem na criatura esperança 
e fé até que se alcance o mo-
mento ideal para seu resgate e 
encaminhamento para outras 
experiências.
O médico conhecido como An-
dré Luiz, autor de uma série de 
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livros conhecido como NOSSO 
LAR recebidos por Chico Xa-
vier, contando o que lhe suce-
deu após sua desencarnação e 
a interação entre os diferentes 
planos existenciais, permane-
ceu por aproximadamente oito 
anos do calendário terrestre na 
região de transição entre nosso 
Plano e os níveis menos den-
sos, até que foi recolhido e in-
ternado numa Colônia Espiritual 
conhecida como NOSSO LAR, 
situada segundo o médium ao 
norte da cidade do Rio de Ja-
neiro, em seu Plano Astral.

O Momento do Socorro.

“Houve, um dia, Mãezinha que-
rida, em que chegamos a um 
local de grande encantamen-
to e encontramos um tronco 
de luminosa beleza. Flores 
despontavam dele prometen-
do maravilhoso futuro. Sábio 
amigo da Vida Superior veio 
a nós e nos disse que vague-
ávamos nas imensidões da 
vida maior, à maneira de pás-
saros fatigados e infelizes. E 
aconselhou-nos uma parada. 
Seria aquele tronco robusto 
a morada de Deus para nós. 
Faríamos um ninho para vi-
ver e renovar-nos. Ficamos 
todos contentes.Entretanto, 

precisávamos de alguém que 
viesse a fi m de amparar-nos 
na construção.”
Na Criação Universal, tudo obe-
dece a planejamento e ordem.
Vivemos num mundo de cau-
salidades e não de casualida-
des.
Nada é feito de improviso so-
bretudo no que se refere aos 
programas educativos da reen-
carnação.
Muitas vezes é necessário criar-
se as condições adequadas 
para a defl agração dos planos 
regenerativos.
Buscam-se voluntários, loca-
lizam-se criaturas comprome-
tidas com o problema que se 
objetiva corrigir, entre outras 
providências.
É exatamente o que confi rma 
Maria Célia neste trecho da sua 
carta.

 O Sonho.

“Esse mesmo sábio veio de-
pois com uma jovem tão ge-
nerosa e tão linda que, mesmo 
sem ver-nos, de todo, encon-
trou-nos em sonho e decidiu 
socorrer-nos. Foi assim que 
esse iluminado coração de 
menina e moça começou a 
trabalhar, amparando-nos a 
todos.”

SERVIÇO



8

FEV 07

Maria Célia cita o encontro ocor-
rido no Plano Espiritual através 
de um sonho daquela que viria 
a recebê-la e aos irmãos como 
fi lhos em nova encarnação.
A Doutrina Espírita em “O LI-
VRO DOS ESPÍRITOS”, ca-
pítulo 8, questões, 400 a 412, 
explica que o sono físico produz 
uma parcial libertação do Espí-
rito encarnado, independente 
de ser um simples cochilo ou o 
sono profundo.
Neste período de repouso, a 
personalidade vivencía experi-
ências nos diferentes níveis es-
pirituais, tudo condicionado ao 
estado mental ou emocional no 
momento do relaxamento pro-
vocado pelo sono.
Alguns destes registros só afl o-
ram no nível consciente quando 
despertamos, às vezes espon-
taneamente, outras por indu-
ção de nossos protetores, de-
pendendo da utilidade que isso 
possa ter em nossas vidas.
Se a pessoa fi xa-se de modo in-
tenso em determinada idéia, ela 
não apenas atrai entidades de-
sencarnadas mas pode também 
estar vulnerável à infl uências 
que se tornarão recíprocas pela 
sintonia que se estabeleceu.
Nascem aí não apenas as vi-
vências no período compreen-
dido entre o adormecer e o des-

pertar nas muitas infl uências 
espirituais que podem resultar 
em perturbações obsessivas.
Claro que existem exceções 
resultantes não apenas dos 
méritos pessoais mas também 
das necessidades verifi cadas 
pelos Benfeitores Espirituais 
incumbidos da consumação de 
determinados compromissos 
assumidos por aqueles que es-
tão encarnados, quando ainda 
estavam no Plano Invisível.

 Um Detalhe Curioso.

“Primeiramente, recebeu a 
mim e ao irmão que me ofe-
recia ombros fortes na cami-
nhada para que nos detivés-
semos, de modo a valorizar 
o tempo e a vida. Os outros 
igualmente foram acomoda-
dos por ela em ninhos forma-
dos com imenso amor. En-
tretanto, Mãezinha, cheguei 
primeiro aos braços da jovem 
querida por ser doente, con-
quanto escoltada pelo irmão 
que me protegia.”
Maria Célia em certa passagem 
de sua mensagem cita o fato de 
ter sido praticamente carrega-
da por um irmão durante todo o 
tempo que vagaram pelo Mundo 
Espiritual, face às desarmonias 
estampadas em seu corpo pe-

SERVIÇO
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rispiritual, o elo de ligação entre 
o corpo físico e o espírito.
 Curiosamente, por certo, em 
face das profundas ligações nu-
tridas pelos dois, renasceram 
gêmeos nesta existência.
E apesar de serem gêmeos 
e dela ter renascido primeiro, 
apenas Maria Célia, apresen-
tava lesões e limitações físicas 
que haveriam de restringir seus 
movimentos e ações durante o 
tempo de permanência no Plano 
Material, já que seu irmão teve 
um desenvolvimento normal.

A Força do Amor.

“Creia que os sacrifícios 
dela foram feitos heróicos. 
Ela dedicou-se inteiramente 
ao ninho em que me achava. 
Sabendo que não me movia, 
era ela meus braços e minhas 
mãos. Porque eu nada pu-
desse falar, pela enfermida-
de que trazia, ela própria me 
contava lindas histórias, que 
eu ouvia em silêncio, dando 
a ela o sinal de que compre-
endia quanto me comunica-
va em seu amor. Nunca mais 
essa jovem querida me aban-
donou. Saiu das festas em 
que fora rainha. Esqueceu as 
alegrias da juventude para 
ser minha proteção e minha 

própria vida. Nunca a vi irri-
tar-se porque eu lhe exigisse 
o trabalho constante de uma 
enfermeira que nunca desa-
nimasse.”
Os que verdadeiramente se 
amam são criaturas que esque-
cem de si mesmos, renunciam, 
às vezes, aos prazeres mais 
íntimos em favor dos que são 
objetos da sua afeição.
Esse o aspecto que se destaca 
do relato da Maria Célia em re-
lação à sua mãe.
Aliás, as mães são os instru-
mentos que Deus coloca no ca-
minho das criaturas humanas 
para que tenham uma amostra 
do que é o Amor.

O Remédio Chamado Tempo.

“O tempo corria para os ou-
tros e para a jovem querida e 
eu mesma, o relógio parecia 
caminhar devagarinho, mas 
tanto amor entre nós duas, no 
tronco maravilhoso, não nos 
dava tempo para registrar 
qualquer dor. Amparei-me a 
esse coração juvenil por lon-
gos dias, à maneira da hera 
numa planta de Deus que nun-
ca se lastimou por suportar-
me. Até que, um dia, as forças 
da vida me trouxeram curada 
à Vida Maior, depois desse 

SERVIÇO
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tratamento de amor, entre as 
paredes do lar.”
Vinte e três anos são aproxi-
madamente 8395 dias, 201480 
horas, mais de 12 milhões de 
minutos.
Não é pouco tempo.
No caso em questão, quantas 
conquistas puderam ser alcan-
çadas nesse período. A principal 
delas foi a cura de Maria Célia 
que sob o efeito das radiações 
intensas do amor que a envol-
veu a vida inteira, rearmonizou 
sua forma perispiritual.
Como explicam os Espíritos, 
as fortes provas, são qua-
se sempre o indício de um 
fim de sofrimento e de um 
aperfeiçoamento do Espírito, 
quando são aceitas por amor 
de Deus”.

 A Verdadeira Gratidão.

“E por mais que esplendo-
res de natureza cósmica me 
chamem a atenção, por mais 
tentadores os convites para 
seguir além, à busca de co-
nhecimentos superiores, não 
mais pude esquecer a jovem 
abençoada que me acolheu 
e curou com bondade. Essa 
jovem, Mãezinha querida, 
é você mesma que tudo me 
deu de bom e belo sem que 

eu pudesse retribuir”.
Extraordinários os elos que o 
amor desinteressado e incon-
dicional formam.
Como bem sintetiza Exupéry, 
somos eternamente respon-
sáveis por aqueles que cati-
vamos. E vice-versa.
O amor vence barreiras apa-
rentemente intransponíveis. E 
a gratidão é sua melhor res-
posta.
É o que revela Maria Célia em 
se referindo à sua mãe.

 PALAVRAS FINAIS

A íntegra desta mensagem 
pode ser lida no livro FELIZ 
REGRESSO, publicado pela 
editora IDEAL – Instituto de 
Divulgação e Editora André 
Luiz.

Solicite-o na livraria mais pró-
xima ou diretamente à editora.

Se preferir ouça-a no progra-
ma OS MENSAGEIROS DO 
AR, acessando www.radio-
boanova.com.br, no ícone 
OFFLINE, localizando terça-
feira, 13:30hs ou ainda no site 
www.revistainformacao.an-
derung.com.br, no ícone Au-
dio, no programa A HISTÓRIA 
DE UMA MENSAGEM.

SERVIÇO
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O PODER DAS PAIXÕES
Wilson Czerski

A primeira defi nição do dicionarista Au-
rélio Buarque de Holanda explica que 
paixão é o sentimento ou emoção leva-
dos a um alto grau de intensidade, so-
brepondo-se à lucidez e à razão. Mais 
abaixo dirá que é arrebatamento ou có-
lera, disposição que contraria a lógica; 
fanatismo e cegueira. Talvez por isto 
Aristóteles teria afi rmado que as pai-
xões são como bestas selvagens.
Para Descartes ela serve para fortale-
cer e conservar na alma os pensamen-
tos convenientes e só se torna prejudi-
cial quando dura mais do que deve ou 
por conservar outras inúteis. Rousseau 
e Diderot concordavam que as paixões 
são úteis porque se deseja conhecer o 
que se usufrui, mas Fénelon e Pascal 
resumiam o grande drama humano: a 
luta da razão contra as paixões.
Como se vê, os fi lósofos antigos divi-
diam-se quanto ao papel reservado às 
paixões na vida do Ser humano. Des-
cartes reconhecia suas manifestações 
no ódio, no amor, na alegria e na triste-
za. Via nestes sentimentos a ocorrên-
cia de experiências passivas. Ninguém 
delibera experimentá-las. Sofre-se sua 
ação. São percepções e conhecimen-
tos do exterior. O contraponto da von-
tade e da razão está não em sentí-las, 
mas em conhecê-las e exercer controle 
sobre elas. Se até os animais podem 
ser adestrados, coloca o positivista, 
com mais razão o homem, que é racio-
nal, pode dominá-las.
Temos paixão por pessoas, pelo fute-
bol; pelo trabalho ou por uma profi s-
são em especial; pelos animais, pela 
natureza, por uma arte, por roupas, 
jóias, automóveis, por política, dinhei-
ro, livros, por uma ciência ou religião. 
As paixões podem ser motivadoras 
da criação, das conquistas, da reali-
zação dos sonhos. E podem conduzir 
ao abismo dos vícios, à destruição das 

amizades, ao fanatismo, aos crimes, à 
própria morte.
As quatro principais “perturbações” 
da alma, de acordo com Santo Agosti-
nho – alegria, tristeza, desejo e medo 
-, constituem os quatro fundamentos da 
psicologia moderna. Há muitas outras. 
Allan Kardec cita o orgulho, a ambição, 
a avareza, o ciúme e a inveja. Leibniz 
entende que as inquietações ou per-
cepções confusas da alma somam-se 
e criam desejos de prazer. Levados ao 
excesso, formam as paixões.
A mais conhecida paixão é o sentimen-
to de arrebatamento e posse nutrido 
por outra pessoa. A ciência fornece 
explicações que contrariam as teses 
românticas. Os apaixonados apresen-
tam níveis de alguns hormônios e neu-
rotransmissores mais elevados. Dopa-
mina, noradrenalina, feniletilamina e 
ocitocina, entre eles. Finda a crise que 
dura de 18 a 30 meses, predomina a 
endorfi na, responsável pela sensação 
de segurança e tranqüilidade. É a esta-
bilidade do amor e da amizade. A pai-
xão afetiva, com seu forte compenente 
sexual, cria uma dependência química 
mais potente que o vício da heroína. 
Palavra de especialistas.
Note-se que, espiritualmente, podemos 
atribuir as próprias variações hormo-
nais citadas não como causas em si, 
mas como efeitos da ação da própria 
alma e da matriz energética sobre o fí-
sico. A presença do Ser amado provo-
ca reações emocionais na alma e de-
sencadeia reações orgânicas capazes 
de expressar o sentimento de neces-
sidade afetiva exacerbada e felicidade 
quando atendido o desejo.
Perscrutado o cérebro, detectou-se que 
as paixões ativam áreas mais primiti-
vas, encontradas até em répteis, como 
o núcleo caudal e a região tegmentar, 
normalmente ativadas no prazer da 

CIÊNCIA
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fome e da sede quando saciadas, ou 
pelo uso de drogas no viciado. Um es-
tudo apontou que os níveis de seroto-
nina dos apaixonados é idêntico ao dos 
pacientes que sofrem de transtornos 
obsessivos-compulsivos.
Assim, as paixões se nos afi guram 
como algo negativo e perigoso. Espi-
ritualmente falando, elas se opõem às 
virtudes. A quantidade e intensidade 
delas tornam ou mantêm o corpo es-
piritual mais denso, determinando os 
retornos ao palco terreste, via reen-
carnação, pela atração que mundos 
grosseiros como a Terra exercem so-
bre ele.
As paixões também constituem o pon-
to nevrálgico dos chamados processos 
obsessivos em que seres encarnados 
e desencarnados, em fl agrante dese-
quilíbrio emocional, interagem entre si, 
causando enfermidades físicas e men-
tais, fracassos pessoais, difi culdades 
profi ssionais, discórdias familiares e 
uma infi nidade de desconfortos.
Aspecto muito infl uenciável pelas pai-
xões é a transição da morte, incluindo 
muitas vezes o antes e seguramente, 
também, o depois. As paixões prendem 
o espírito ao corpo e ao mundo material, 
aumentam-lhe as incertezas e temores 
e agravam, quando não as provocam, 
as enfermidades. O momento da de-
sencarnação transforma-se em agonia. 
Debate-se o indivíduo que não quer se 
separar de seus bens e afeições. Após, 
a duração da chamada “perturbação”, 
para ele é mais longa e penosa. Levará 
mais tempo até que perceba o amparo 
dos amigos e Benfeitores Espirituais e 
alcance o mínimo de equilíbrio e paz.
Voltando aos fi lósofos, Demócrito dizia 
que a medicina cura as doenças do 
corpo e a sabedoria livra a alma das 
paixões. Aristóteles ensinava que a vir-
tude era o hábito de moderar as pai-

xões pela razão. Já Rousseau entendia 
que um povo sem moral fi ca à mercê 
das paixões para as quais existem as 
leis, porém, estas só funcionam algu-
mas vezes para deter os maus, sem 
jamais torná-los bons.
Mesmíssima idéia de Kardec em 
OBRAS PÓSTUMAS, quando afi rma 
que até as boas leis só coíbem as 
más paixões, sem destruí-las. Valio-
sa abordagem está no tópico intitula-
do “Das Paixões”, em O LIVRO DOS 
ESPÍRITOS. Das questões 907 a 912, 
resumimos: as paixões têm seu prin-
cípio na natureza e não são um mal 
em si mesmas; são como alavancas 
que decuplicam as forças do homem 
e o ajudam na realização dos obje-
tivos da Providência. O mal está no 
seu abuso. Reaparece ali também a 
idéia aristotélica ao afi rmar que as pai-
xões são como um cavalo, útil quando 
dominado, mas perigoso quando des-
controlado.
A paixão real – segue o texto – é o 
exagero de uma necessidade ou 
sentimento. Está no excesso e não 
na causa e, assim, aproxima o ho-
mem da natureza animal. Para ven-
cer as paixões o que falta é vontade, 
mesmo naquelas que parecem irre-
sistíveis. Quando consegue êxito, 
representa triunfo do espírito sobre 
a matéria.
Para fi nalizar, refl itamos sobre o con-
teúdo da questão 191 da mesma obra. 
Comparando os homens civilizados e 
os primitivos, declara-nos que as pai-
xões – inexistentes nos animais, 
mas já presentes nos selvagens 
– são um sinal de progresso, pois 
indicam atividade e consciência do 
EU, enquanto na alma primitiva, a in-
teligência e a vida estão em estado 
de germe.
Fonte: COMUNICA AÇÃO ESPÍRITA 9 e 10/2006  
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se destacaram singularmente, apesar 
de ter negado a Jesus por três vezes, 
no momento mais difícil da missão do 
Mestre, quando os acontecimentos se 
encaminhavam para o epílogo, culmi-
nando com a sua crucifi cação, de ma-
neira infamante.
O discípulo, com as negações, de-
monstrou fraqueza, debilidade...Os 
preconceitos da Boa-Nova, que esta-
vam no seu coração, não haviam al-
cançado a robustez necessária aos 
grandes eventos. Pedro não  cometeu 
uma falta premeditada. Após a tercei-
ra negação, o galo cantou, e o após-
tolo lembrando o que o Messias havia 
dito: “Antes que o galo cante hoje, 
me negarás três vezes”, arrependido 
chorou amargamente. (João 13:38)
Daí para o futuro foi dentro do Cris-
tianismo uma verdadeira rocha. Pos-
teriormente à crucifi cação de Jesus, 
Pedro na Casa do Caminho, institui-
ção edifi cada por ele, deu exemplos 
vivos do seu empenho na difusão das 
verdades evangélicas, atendendo aos 
necessitados física e espiritualmente, 
em nome do Senhor, de quem se fi zera 
servo prestativo.
O Cristianismo é um campo fértil, e 
todos nós temos tarefas a cumprir 
em favor de obras relevantes que 
nos competem realizar, com vistas ao 
aprimoramento moral e espiritual da 
Humanidade. Quantas vezes, na ati-
vidade do dia-a-dia, com os nossos 
semelhantes, não negamos o Senhor, 
dando uma demonstração de fragili-
dade aos preceitos da Boa-Nova, que 
têm sido a luz do nosso caminho em 
busca da redenção?
Pedro, após a negação, arrependeu-
se, transformando-se num trabalhador 
diligente e sincero, jamais olvidando 
aos ideais elevados do reino de Deus. 

A LIÇÃO DE PEDRO
Armando Fernandes de Oliveira

Todos nós temos uma tarefa peculiar 
a desempenhar no curso da nossa 
existência, em consonância com o de-
grau evolutivo a que pertencemos. O 
progresso de cada um exige esforço 
próprio, constituindo óbices a supera 
a inércia e a falta de interesse ao tra-
balho edifi cante. Valorizemos as horas 
que passam, aproveitando as oportu-
nidades de servir, construir, aprender, 
trabalhar. Na coletividade em que vive-
mos há tarefas a serem cumpridas de-
pendendo da cooperação de todos, na-
turalmente, na medida da capacidade 
individual da criatura. Não é admissí-
vel atribuir tarefas intelectuais, a quem 
ainda está encontrando difi culdade em 
aprender as primeiras letras. Cada um 
terá que desempenhar encargos com-
patíveis com o seu aprendizado.
O que não se compreende é a inativi-
dade de certas criaturas que, dispon-
do de recursos bastante signifi cativos, 
preferem fi car estagnadas a se mobili-
zarem em favor de atividades edifi can-
tes, alegando–se incapazes da execu-
ção de tarefas sublimes. Entendemos 
que todos nós estamos carentes de 
evolução, e somente poderemos con-
quistá-la através do trabalho notada-
mente no campo espiritual, onde não 
se admite omissão, pois as obras das 
coletividades necessitadas, reclamam 
trabalhadores incansáveis, como ocor-
reu, há quase dois milênios, dentro das 
hostes do Cristianismo nascente.
Simão Pedro, abandonando o serviço 
de pesca, juntamente com seu irmão 
André, seguiram a Jesus para serem 
pescadores de homens, ou seja, tornar 
conhecimento das claridades evangé-
licas e transmiti-las  aos seus seme-
lhantes na edifi cação do Reino de 
Deus entre os homens. Nesse trabalho 
sublime, Simão Pedro foi um dos que 

PANORAMA
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E nós, porventura, agimos da mesma 
forma? Apresentamos o mesmo des-
prendimento do apóstolo em prol do 
bem comum, em obediência à fi delida-
de que se impõe no cumprimento das 
tarefas evangélicas?
O assunto é de suma importância 
merecendo, portanto, acurado exame 
para a nossa própria edifi cação. A na-
tureza nos dá exemplos que devem 
ser observados. As árvores dão frutos 
no tempo certo, de conformidade com 
a respectiva espécie. As fontes pela 
mesma fenda não dão água amargosa 
e doce. Cada fl or tem o perfume que 
lhe é característico, não mudando ja-
mais. Os animais igualmente desem-
penham papel específi co dentro das 
coletividades a que pertencem. Não 
há de modo algum falta de equilíbrio, 
e nem poderia deixar de ser, pois a 
natureza é obra de Deus, e nela o Pai 
celestial se refl ete de maneira inequí-
voca e marcante, principalmente para 
aqueles que tem “olhos de ver e ou-
vidos de ouvir”, conforme acentuou o 
divino Mestre.
Assim, cada um de nós precisa de-
sincumbir a tarefa que lhe está afe-
ta, buscando a perfeição até nos de-
talhes, retribuindo com o pouco que 
pode realizar o muito que recebe de 
Deus, a todo o instante, com vista ao 
processo evolutivo específi co a cada 
criatura.
Como a natureza apresenta infi nita 
variedade de vida e beleza, espelhan-
do sempre a magnitude de Deus, nós 
também em obediência aos precei-
tos elevados contidos no Evangelho 
do Mestre, precisamos, a exemplo 
do apóstolo Pedro, jamais olvidar as 
oportunidades de serviço, dentro da 
seara do Cristo. Ë bem verdade, que 
as tarefas a executar são bastante di-

versifi cadas, porém todas dignifi can-
tes, exigindo, acima de tudo, despren-
dimento e boa vontade de cada um.
Todos são chamados da edifi cação do 
reino de Deus (João 10:16) entre os 
homens. Quando isso ocorrer, haverá 
“um só rebanho e um só pastor”. 
Nesse dia todas as mentes estarão 
voltadas para a mesma fi nalidade, o 
engrandecimento comum, sem omis-
são de responsabilidade, cujo fi m é 
alcançar  o desenvolvimento do senti-
mento e adquirir a sabedoria indispen-
sáveis aos eventos sublimes, que nos 
cabem edifi car no decurso das nossas 
jornadas, como fi lhos de Deus, susce-
tíveis de progresso.
A lição de Pedro deve ser imitada 
por todos aqueles que já receberam 
a luz do Evangelho do Mestre in-
comparável, não só como tema de 
estudo, mas principalmente como 
norma de conduta, pois somente 
assim estaremos atendendo o ensi-
namento do Senhor, quando escla-
receu: “Bem-aventurados os que 
ouvem a palavra de Deus e as 
guardam”. (Lucas 11:28). No caso 
presente, guardar não quer dizer 
recolher egoisticamente os ensina-
mentos e, sim, fazer com que des-
pontem sempre dos nossos pen-
samentos, palavras e atitudes, 
para nossa própria edificação moral 
e espiritual. Se guardarmos apenas, 
acabaremos esquecendo-nos. É na 
repetição da conduta aconselhada 
pela Boa-Nova, que os princípios 
elevados de que trata, passarão a 
ser valor inestimável para as cria-
turas que procuram as pegadas do 
Messias, desejosa de conquistar o 
mérito de usufruir, mais tarde, da 
felicidade que jamais morre.
Fonte: ESTAMOS UNIDOS, 2º edição, Ed. ABC do Interior
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EQM E DIMENSÃO ESPIRITUAL 

Nos casos de experiência de qua-
se- morte ( isto é, no caso daquelas 
pessoas que voltam da morte), ge-
ralmente elas percebem que estão 
atravessando um túnel, mas elas 
não chegam ao fi nal do mesmo. 
Chegar ao fi nal do túnel signifi ca 
morrer. Será esse túnel a passagem 
do Espírito para a outra dimensão, 
para o Plano Espiritual? Todos nós 
vamos passar por esse túnel e va-
mos sentir as mesmas sensações 
quando tivermos que desencarnar? 
(Alexandre Silsinho– Garça)

Quer nos parecer, Alexandre, que 
esse túnel não é algo real, mas ape-
nas uma representação simbólica 
de um momento de passagem -  um 
símbolo do inconsciente, do qual a 
pessoa se recorda quando volta da-
quela experiência. O que vem a ser 
um túnel? Um túnel nada mais  é que 
uma passagem por dentro de um obs-
táculo para se chegar ao outro lado, 
como acontece nas estradas. É isso 
que ele representa: a transposição de 
um obstáculo que, no caso da desen-
carnação, seria o próprio corpo que 
está morrendo. Do ponto de vista do 
Espírito, como diz Kardec, o corpo é 
um obstáculo, pois o espírito possui 
propriedades muito mais amplas que 
o corpo e sua tendência é ir além. Por 
que dizemos isso? Porque, na verda-
de, o espírito não passa para outra 
dimensão: o espírito já se encontra 
na outra dimensão. Vamos repetir: o 
Espírito não passa para outra di-
mensão; ele já se encontra na outra 
dimensão. Quem participa desta di-
mensão física em que vivemos é so-

mente o corpo, não o espírito. Nós, 
seres humanos, enquanto encarna-
dos na Terra, somos Espíritos (não 
podemos nos esquecer disso!...) e, 
portanto, participamos das duas di-
mensões ao mesmo tempo – da di-
mensão física e da dimensão espiri-
tual. O que nos liga a esta dimensão 
física é o corpo e o que nos faz parti-
cipar da dimensão espiritual é o espí-
rito. Somos seres interexistentes ( ou 
seja, participamos das duas dimen-
sões). Estamos lá e aqui, ao mesmo 
tempo. Enquanto encarnados, os 
nossos sentidos físicos não perce-
bem o espírito, pois o espírito se acha 
nessa outra dimensão. Em O LIVRO 
DOS ESPÍRITOS e em A GÊNESE, 
vemos Kardec tratar com pormeno-
res sobre o assunto. Por ali, vamos 
compreender que estamos perma-
nentemente em contato com essa di-
mensão espiritual, infl uenciando nela 
e sendo infl uenciados por ela, a todo 
momento. O pensamento é o veícu-
lo de comunicação entre um plano e 
outro; os Espíritos percebem os nos-
sos pensamentos e nós percebemos 
os deles, mesmo que por via incons-
ciente. Além do mais, podemos ter 
contato espiritual mais direto com os 
desencarnados, enquanto dormimos. 
Entretanto, no caso dos sonhos, não 
vemos túnel, porque nesse momento 
não nos desprendemos totalmente do 
corpo, apenas nos afastamos parcial-
mente dele. Logo, neste caso, não há 
possibilidade de ocorrer essa passa-
gem. Atualmente, Alexandre, existe 
uma teoria científi ca que poderá nos 
levar, daqui a alguns anos, à compre-
ensão melhor desse fenômeno. É a 
chamada Teoria das Supercordas. 
Trata-se de uma tentativa de unifi car 

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS

JUVENTUDE
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a Teoria da Relatividade de Einstein 
e a Teoria Quântica para explicar os 
fenômenos que ocorrem com as par-
tículas do interior do átomo. Segundo 
os autores da Teoria das Supercor-
das, no Universo devem existir, pelo 
menos, 11 diferentes dimensões, das 
quais nós (seres humanos, viven-
do aqui na Terra) ocupamos apenas 
uma. Desse modo, o estudo da Física 
Quântica está nos levando a conce-
ber a matéria como algo muito mais 
amplo e complexo do que se pôde 
imaginar em todos os tempos. É pos-
sível que a questão do Espírito seja 
elucidada ou, pelo menos, tornada 
mais compreensível a partir do enten-
dimento dessa nova teoria científi ca, 
que apresenta o Universo com muitas 
dimensões. André Luiz, na obra NO 
MUNDO MAIOR diz que a comple-
xidade no Universo não nos permite 
entrever onde termina a matéria e 
começa o espírito. Todavia, as expe-
riências quase-morte, constituem um 
fenômeno interessante que, com cer-
teza, suscitará ainda muitos estudos 
sobre a alma. O que acontece, nesse 
desprendimento (no caso de morte 
clínica) é a busca inconsciente do Es-
pírito por outra dimensão. Trata-se de 
um fenômeno natural e uma tendên-
cia natural do Espírito. No entanto, 
cada pessoa, que passa por esse tipo 
de experiência, vai percebê-la à sua 
maneira, de acordo com seu mundo 
cultural e com suas crenças – como 
na vida: o mundo, que percebemos, 
é primeiramente o mundo que traze-
mos dentro de nós.

OS ESPÍRITOS E NÓS

Gostaria de saber se um espírito da 

família pode entrar em nossa casa 
e observar tudo o que nós faze-
mos?  (Lucia)

Isso é relativo. Pelo que sabemos, 
depende das condições do Espírito 
e da relação mental entre ele e seus 
familiares. Quanto das relações são 
íntimas, o Espírito tem mais facilida-
de de penetrar no seu meio familiar, 
da mesma forma como permitirmos 
que nossos entes queridos penetrem, 
porque damos fácil acesso à eles. 
Mas podemos também dar acesso a 
estranhos, quando nosso modo de 
vida, nossos valores e conduta se 
compatibilizam com os dele. Segun-
do a lei da natureza, os semelhan-
tes atraem os semelhantes. De um 
modo geral, podemos dizer, no entan-
to, que os Espíritos não entram onde 
eles querem, mas onde podem entrar. 
Isso vai depender de suas condições 
e das condições mentais do ambien-
te.  Outro aspecto é a percepção dos 
Espíritos. Eles só percebem aquilo 
em que estão atentos e podem, neste 
caso, captar até nossos pensamentos, 
quando se ligam a eles. Evidentemen-
te, não é uma percepção exatamente 
como a nossa: é parecida. Eles podem 
perceber mais ou perceber menos do 
que nós percebemos numa determina-
da situação. Eles apreendem essa si-
tuação, que é percebida como se eles 
estivessem utilizando os sentidos do 
corpo. Evidentemente, a percepção 
se dá pelo perispírito, que é o seu 
corpo espiritual.

ESPÍRITO E VELÓRIO

O  Espírito está presente no seu ve-
lório ou ele já foi recolhido. (Lucia)

JUVENTUDE
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Há Espíritos que podem estar pre-
sentes no seu velório. Alguns, cons-
cientemente, porque sabem o que 
está acontecendo e, de certa forma, 
estavam preparados para a mor-
te. Estes, por vezes, até confortam 
seus familiares com a sua presença. 
Outros, porém, podem perceber as 
pessoas, a situação, mas não enten-
dem o que acontece. Vivem como se 
fosse um sonho ou até um pesadelo, 
pois é muito comum que, nas horas 
que se seguem à morte física, o Es-
pírito permaneça num estado de per-
turbação mental, assim como alguém 
que se encontra sob efeito de uma 
droga. Uma grande parte dos Espí-
ritos fi cam inconscientes durante o 
processo da desencarnação. As ho-
ras, que antecedem o sepultamento 
(que, costumeiramente, chamamos 
de velório) são muito delicadas e 
importantes para quem está desen-
carnando. Na verdade, o Espírito 
não sai do corpo como um passari-
nho que sai de uma gaiola – explica 

Kardec. O processo do desencarne 
é mais ou menos longo, dependendo 
das condições íntimas de cada um e 
também do clima mental criado pe-
los familiares. Ambiente tumultuado 
pelo desespero ou demasiado apego 
ao desencarnante retèm o Espírito 
e difi cultam a desencarnação.  Ge-
ralmente, o desencarne é preparado 
por Espíritos familiares, protetores  
ou socorristas, que se encontram em 
condições de prestar esse tipo de 
atendimento. Desse modo,  a visão 
que a família tem sobre a morte, se 
for resignada e serena, porque en-
tendem que a vida continua para o 
ente querido, vão ajudar muito para 
que o desencarnado encontre paz e 
tranqüilidade, naquele momento e 
depois. Por isso é que se recomenda 
que,ao visitarem um velório, as pes-
soas procurem manter uma atitude 
de respeito, de recolhimento ou de 
prece, facilitando assim a ação da 
Espiritualidade na recepção do Espí-
rito que está deixando o corpo.

JUVENTUDE
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Refl exões sobre a literatura espírita

A cada dia que passa, mais aumenta 
nossa admiração diante da expressiva 
quantidade de títulos espíritas expos-
tos nas livrarias que comercializam li-
vros especializados nessa área e nas 
diversas áreas do conhecimento hu-
mano. Já não são apenas as livrarias 
espíritas que divulgam obras doutri-
nários; as livrarias, de um modo geral, 
têm feito isso também.
É impressionante que a cada semana 
que visitamos editoras e distribuido-
ras, bancas e livrarias, defrontamo-nos 
com lançamentos, sejam novos títulos 
ou reedições aprimoradas, sobretudo 
no aspecto da forma de apresentação. 
Os livros ganham “embalagens” reno-
vadas que modernizam a aparência e 
agradam aos leitores.
São mais de três mil títulos correntes 
de livros espíritas disponíveis no mer-
cado editorial, comercializados em di-
versos pontos de venda nos grandes 
centros e no interior do País.

Romances espíritas
A maior parte desses títulos é compos-
ta por romances mediúnicos. O roman-
ce, quando bem escrito, apresenta ca-
racterísticas literárias que possibilitam 
transmitir um conteúdo moral, evan-
gélico, educacional, instrutivo e/ou de 
entretenimento, por meio de um enre-
do que envolve o leitor, prendendo-o à 
trama dos personagens e das circuns-
tâncias criadas pelo autor.
A literatura mediúnica foi enriquecida 
por obras-primas emanadas da sabe-
doria de Emmanuel e psicografadas por 
Francisco Cândido Xavier. Romances 
espíritas, como HÁ DOIS MIL ANOS, 
50 ANOS DEPOIS, RENÚNCIA, AVE, 

CRISTO!, PAULO E ESTEVÃO são 
referenciais de excelência doutrinária 
cultural, histórica e estilística a autores 
espirituais ou encarnados, dedicados à 
preparação de originais que se trans-
formarão em livros para acesso públi-
co. Os referidos romances, editados 
pela Federação Espírita Brasileira, um 
dia ainda serão apresentados pela ma-
gia do cinema, para mais ampla difu-
são da mensagem que registram.

Facilidades e conforto ao leitor
As editoras estão aprimorando o traba-
lho quanto aos cuidados na forma de 
apresentação de seus livros. Vemos 
capas bonitas, atraentes, que desper-
tam o interesse do leitor, convidando-o 
a uma “leitura sensorial”, isto é, a ma-
nusear o livro. A utilização dos recur-
sos de editoração eletrônica propor-
ciona aos arte-fi nalistas exporem seu 
talento na apresentação de trabalhos 
belíssimos. Um livro também é vendido 
ou comprado por sua capa. Ela é a em-
balagem do produto, cuja arte não se 
deve limitar à primeira capa. Há tam-
bém a chamada “quarta-capa” que, em 
trabalhos bem concebidos e concreti-
zados, é aproveitada para informar, su-
cintamente, sobre o conteúdo da obra. 
Esse cuidado é indispensável, pois 
agiliza ao leitor localizar dados básicos 
do livro que tem em mão, dispensan-
do-o de folhear várias páginas.
O registro das informações em senti-
do ascendente (de baixo para cima) 
na lombada do livro é um erro comum, 
ainda cometido por várias editoras. O 
correto, conforme orientação técnica, é 
que o título e o nome do autor sejam 
anotados de cima para baixo, em sen-
tido vertical descendente. Isso parece 
irrelevante, todavia, facilita a identifi ca-

ESTUDAR NUNCA É DEMAIS!
Geraldo Campetti Sobrinho

EDUCAÇÃO
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ção da obra quando esta é colocada 
sobre algum objeto.
Três outros aspectos que considera-
mos relevantes quanto à forma de apre-
sentação do livro são o tipo e tamanho 
de letra, além do espaçamento entreli-
nhas. Há textos cujo tamanho de letra 
é tão pequeno que quase exigem o uso 
de uma lupa para sua leitura e outros 
que apresentam fontes exageradas. 
Preferível é que a tipologia e tamanho 
da fonte permitam uma leitura fácil e 
confortável ao leitor. Essa facilidade e 
conforto são proporcionados também 
pelo espaçamento de uma linha para 
outra. Na maioria dos livros, ainda é 
utilizado o espaçamento simples entre 
as linhas, o que difi culta a leitura.
O formato do livro, a dimensão da 
mancha gráfi ca, o tamanho da letra e o 
espaçamento entrelinhas são caracte-
rísticas fundamentais para possibilitar 
que o texto seja lido fl uentemente, com 
facilidade e conforto. A leitura ideal é 
aquela realizada sem esforço, que fl ui 
naturalmente, pois além de um texto 
bem escrito, a boa apresentação tor-
na-o agradável.
Não nos esqueçamos, ainda, de res-
peitar a faixa etária para a qual o  livro 
é destinado, pois a forma de apresen-
tação será diferenciada de acordo com 
o seu público, seja ela infantil, juvenil, 
adulto ou formado de pessoas que já 
estão na terceira idade ou próxima 
dela.

E as revisões?
Até parece que algumas editoras es-
tão se esquecendo desse “detalhe”, ou 
não estão se preocupando com ele: a 
revisão ortográfi ca, semântica e gra-
matical dos textos. Os preparadores de 
uma edição sabem o quanto a revisão 

é trabalhosa. São aspectos variados 
que não podem ser executados apres-
sadamente. Quanto mais se revisar 
um texto, mais aprimorado ele fi ca. O 
leitor merece esse respeito e agradece 
quando lê um texto fl uente e correto.
O primeiro passo para todo e qual-
quer “candidato a autor” é aprender a 
escrever. Não há outro jeito. E nesta 
condição, incluem-se igualmente os 
médiuns.
Portanto, a pressa em se publicar um 
texto, seja mediúnico ou resultado do 
esforço intelectual de um encarnado, 
há que ser substituída pela preparação 
adequada dos autores, revisão deta-
lhada e exaustiva do conteúdo, além 
de minucioso estudo quanto à apre-
sentação do texto ao público. Tudo 
isso, antes da publicação.

Conteúdo dos livros
Toda obra doutrinária, incluindo-se 
nessa categoria o romance espírita, 
deve ser elaborada e editorada com 
zelo, carinho e atenção. Autores espiri-
tuais e encarnados, médiuns, editores 
e demais envolvidos na publicação de 
um livro são responsáveis, direta ou in-
diretamente, pelo conteúdo registrado 
em tais veículos de comunicação. Não 
se pode admitir que qualquer obra, dita 
espírita, contrarie em uma linha sequer 
os princípios básicos do Espiritismo. 
Se isso acontecer, o livro não será 
espírita. Os cuidados diante de idéias 
personalistas, sistemas exclusivistas, 
“novidade”, devem ser redobrados. Há 
diversos autores espirituais e encarna-
dos querendo atualizar Allan Kardec, 
fundamentados na falsa premissa de 
que o Codifi cador está superado!

Estudar Allan Kardec
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Quanto mais nos debruçamos no estu-
do das obras básicas e na leitura aten-
ta da Revue Spirite, constatamos que o 
trabalho de Allan Kardec não se limitou 
à sua época. Na seleção e compilação 
cuidadosas das mensagens oriundas 
de diversas localidades, bem como nas 
anotações judiciosas do Codifi cador, 
sempre estiveram presentes o bom 
senso e a seriedade que resultaram na 
organização de uma Doutrina que veio 
ao mundo com a missão de promover 
a renovação social da humanidade.
Estudar não signifi ca meramente ler. É 
analisar, entender, refl etir, ponderar... 
É, principalmente, apreender o conte-
údo lido para aplicação diária em opor-
tunidades de ação no bem que a vida 
nos oferece.

O primeiro livro
Pergunta freqüente dos iniciantes no 
estudo do Espiritismo e dúvida comum, 
também, aos que já conhecem a Dou-
trina: qual o primeiro livro espírita a ser 
lido? Esta questão pode ser respondi-
da com outra pergunta: qual foi o pri-
meiro livro espírita publicado?
Não resta a menor dúvida de que a 
obra basilar, principal do Espiritismo, 
é e continuará sendo O LIVRO DOS 
ESPÍRITOS. Entretanto, raramente é o 
primeiro a ser lido. O neófi to “adquire 
conhecimento” ou desperta seu inte-
resse para o estudo espírita pela leitu-

ra, geralmente, de um romance.
Na leitura sucessiva de romances, seu 
conhecimento poderá limitar-se aos 
assuntos de tais livros ou fi car direcio-
nado para os aspectos abordados nas 
obras que leu.
É importante que os romances espíri-
tas destaquem os princípios básicos do 
Espiritismo, fazendo, inclusive, sempre 
que possível, referências diretas às 
obras principais da Doutrina. Assim, o 
leitor iniciante será incentivado à leitu-
ra das obras de Allan Kardec.
Ideal mesmo é que o estudo da Dou-
trina Espírita seja iniciado pelas obras 
básicas: O LIVRO DOS ESPÍRITOS, 
O LIVRO DOS MÉDIUNS, O EVAN-
GELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO, 
O CÉU E O INFERNO e A GÊNESE, 
que constituem o Pentateuco karde-
quiano. Estes livros não podem ser es-
quecidos pelos principiantes no estudo 
doutrinário nem por aqueles que já 
apresentam níveis mais aprofundados 
de conhecimento do Espiritismo. Aliás, 
quando desejamos estudar minuciosa-
mente uma questão sob a visão espí-
rita, iniciamos com a consulta às obras 
de Kardec e encerramos, igualmente, 
fundamentados nas assertivas do Co-
difi cador, permeando a pesquisa com 
bibliografi a complementar, constituída 
de obras subsidiárias que enriquecem 
o estudo. Ou você faz diferente?
FONTE: BRASÍLIA ESPÍRITA, nº 140

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

www.revistainformacao.anderung.com.br
Caso queira copiar qualquer ou todos os programas da série INFORMAÇÃO 
ESPÍRITA no formato DVD, basta acessar o portal www.dominiopublico.

gov.br, clicando em vídeo e documentário, seguindo as demais instruções lá 
existentes.




