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Em o ”O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, ques-
tão 663.

As preces que fazemos por nós mes-
mos, podem mudar a natureza de nos-
sas provas e desviar-lhes o curso?

Vossas provas estão entre as mãos de 
Deus e há as que devem ser suportadas 
até o fi m, mas, então, Deus tem sempre 
em conta a resignação. A prece chama 
para vós os bons Espíritos que vos dão 
forças para suportá-las com coragem, 
e elas vos parecem menos duras. Já o 
dissemos: a prece não é jamais inútil 
quando ela é bem feita, porque forta-
lece, e já é um grande resultado. Aju-
da-te e o Céu te ajudará, sabes isso. 
Aliás, Deus não pode mudar a ordem 
da Natureza ao capricho de cada um, 
porque aquilo que é um grande mal sob 
o vosso ponto de vista mesquinho e a 
vossa vida efêmera, é, frequentemente, 
um grande bem na ordem geral do Uni-
verso. Depois, quantos males não há de 
que o homem é o próprio autor por sua 
imprevidência ou por suas faltas! Ele 
é punido pelo que pecou. Entretanto, 
os pedidos justos são mais frequente-
mente atendidos, como não pensais. 
Credes que Deus não vos tem escutado 
porque ele não fêz um milagre por vós, 
enquanto ele vos assiste por meios tão 
naturais que vos parecem o efeito do 
acaso ou da força das coisas. Freqüen-
temente, o mais freqüentemente mes-
mo, ele vos suscita o pensamento para 
vos tirar da confusão.

“Não use a crítica, nem a reprovação, faça 
o bem que estiver ao seu alcance, porque o 
problema não é o de repetir - “se fosse co-
migo, faria assim...” - mas de imprimirmos 
nossas obrigações pessoais, a frente do 
Cristo”.

André Luiz
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CONVERSA BREVE

“E vós também, pondo nisto mesmo tôda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude e à virtude a ciência...” 
- Pedro  (II Pedro, 1:5.)

Milhões de criaturas possuíram a fé no passado, revelando ex-
tremada confiança em Deus, mas, porque a bondade lhes deser-
tasse dos corações, ergueram suplícios inomináveis para quan-
tos não lhes comungassem o modo de sentir e de ser.
Diziam-se devotadas ao culto do Supremo Senhor; entretanto, 
alçavam fogueiras e postes de martírio, perseguindo ou extermi-
nando pessoas sensíveis e afetuosas em seu nome.
Milhões de criaturas evidenciaram admirável bondade no preté-
rito, demonstrando profunda compreensão fraternal no trabalho 
que foram chamadas a desenvolver entre os homens; no entan-
to, porque a educação lhes escasseasse no espírito, caíram em 
terríveis enganos favorecendo a tirania e a escravidão sobre a 
Terra.
Denotavam obdediência a Deus, no exercício da própria genero-
sidade, entretanto, compraziam-se na ignorância, estimulando 
delitos e abusos, a pretexto de submissão à Providência Divina.
Nesse sentido, porém, a palavra do apóstolo Pedro é de notável 
oportunidade em todos os tempos.
Procuremos alicerçar a fé na bondade, para que a nossa fé não 
se converta em fanatismo, mas isso ainda não basta.
É forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento 
edificante.
Todos necessitamos esperar no Infinito Amor, todavia, será jus-
to aprender “como”; todos devemos ser bons, contudo, é indis-
pensável saber “para quê”.
Eis a razão pela qual se nos impõe o estudo em todos os lances 
da vida, porquanto, confiar realizando o melhor e auxiliar na ex-
tensão do Eterno Bem, realmente demanda discernir.

EMMANUEL

CONVITE AO ESTUDO
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INTERNET, cada vez mais os conteú-
dos do conhecimento, da ciência e da 
cultura dos povos se transformarão em 
textos digitais. Essas páginas invisí-
veis serão mais úteis, efi cientes, e bem 
mais rápida será a sua manipulação. 
As ferramentas da Informatização al-
tamente sofi sticadas interferirão de for-
ma crescente nos processos de ensino, 
aprendizagem e formação cultural das 
pessoas, seja nos estabelecimentos de 
ensino, empresas, universidades, ativi-
dades de ensino religioso nas igrejas, 
templos, casas espíritas, residências...
O computador pessoal está chegando 
aos poucos também às classes menos 
favorecidas, através das escolas primá-
rias públicas nos bairros mais pobres 
da comunidade. O progresso tecnoló-
gico vertiginoso exige também a parti-
cipação e atualização dos alunos mais 
pobres das escolas de periferia das 
cidades. Essas crianças não poderão 
fi car excluídas dos grandes benefícios 
dos processos culturais da Informatiza-
ção Globalizada no mundo atual.
Os estabelecimentos de ensino do Bra-
sil estão apenas dando os seus primei-
ros passos na utilização dos imensos 
benefícios da Informática, promovendo 
aos poucos as profundas mudanças 
nas atividades educacionais impulsio-
nados pela era eletrônica e das teleco-
municações via satélite.
O ESPIRITISMO é imenso processo 
educacional de libertação das consci-
ências. Movimento grandioso de cul-
tura moral e espiritual, sobrecarregado 
de enorme material doutrinário, distri-
buído em centenas e centenas de livros 
(cerca de cinco mil títulos!) de todos os 
gêneros literários que engloba a Ciên-
cia, a Filosofi a e a Moral Cristã. Este 
magnífi co cabedal doutrinário e extre-

“O que vos digo às escuras, dizei-o 
a plena luz; e o que se vos diz ao ou-
vido, proclamai-o dos eirados.” (Ma-
teus, 10:27)
O progresso acelerado da ciência hu-
mana e o ingresso contínuo de novas 
tecnologias da Informática é proces-
so fi rme, incessante e profundamente 
transformador de hábitos e costumes. 
Este movimento modifi cador atinge e 
benefi cia a sociedade como um todo: 
os intelectuais e estudantes, empresá-
rios e empregados, das crianças me-
nores até as pessoas mais idosas, das 
pessoas que sofrem defi ciência física 
até as que se encontram analfabetas.
Ninguém fi cará fora da aplicação inten-
sa ou simplifi cada dessas novas fer-
ramentas tecnológicas da Eletrônica e 
da Informática. Essas mudanças estão 
chegando muito rápidas, a fi m de aten-
derem as necessidades comerciais, 
científi cas e intelectuais da atualidade. 
Observam-se mudanças fi rmes e defi -
nitivas, com o ingresso das tecnologias 
da Informatização nas instituições do 
Governo, nas grandes e pequenas em-
presas, nos processos de compra, ven-
da e pagamento nas pequenas, médias 
e grandes lojas, as caixas eletrônicas 
das agências bancárias de uso gene-
ralizado por todas as classes sociais, 
o uso do computador pessoal pelas 
crianças nos lares e nas escolas de ní-
vel fundamental, a Informatização nas 
escolas de nível médio e, principalmen-
te, nas universidades federais e parti-
culares.
O processo de melhorias tecnológicas 
em toda a extensão da sociedade é 
contínuo e de forma crescente: NÃO 
PODERÁ MAIS PARAR. Com as es-
tupendas possibilidades de interação 
globalizada, através dos recursos da 

 O ESPIRITISMO NA ERA DO LIVRO ELETRÔNICO
Walter Barcellos
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mamente valioso não pode fi car au-
sente dos avanços tecnológicos e das 
facilidades da era da eletrônica que es-
tão sendo oferecidos pelo mercado da 
Informática e Internet.
No versículo do Evangelho de Mateus 
(Mt, 10:27) referido acima, Jesus roga 
aos discípulos fi éis pregarem a plena 
luz do dia e em cima dos eirados [terra-
ços, espaço descoberto sobre um edifí-
cio ou ao nível de um pavimento dele], 
a verdade espiritual que assimilaram 
nos diálogos instrutivos com o Divino 
Senhor. A luz divina não poderá fi car 
escondida nas estantes empoeiradas 
do comodismo egoísta dos espíritas 
intelectualizados e indiferentes.
A força mais poderosa de divulgação 
da Doutrina Espírita é a sua exuberan-
te diversidade de livros com excelente 
conteúdo doutrinário e evangélico. Os 
espíritas devotados à divulgação do 
Espiritismo com idealismo e abnegação 
estão, aos poucos, aplicando os recur-
sos avançados da Informática para a 
divulgação, os estudos e exposições 
doutrinárias. Esta tendência propende 
a crescer cada vez mais, fazendo com 
que o imenso acervo doutrinário do Es-
piritismo não fi que somente registrado 
nos livros, nas apostilas, nos jornais, 
nos boletins, nas pastas, nos panfl e-
tos, nas mensagens avulsas...
Que o extraordinário repositório de Ci-
ência, Filosofi a e Moral Cristã da Dou-
trina Espírita seja também transferido 
para os arquivos eletrônicos: O TEX-
TO VIRTUAL, A PÁGINA DIGITAL, O 
LIVRO ELETRÔNICO. Segundo a im-
prensa especializada, assim se defi ne 
o livro eletrônico: “É a versão digital 
de um livro impresso, e é adquirido 
por meio de download para ser lido 
no monitor do seu micro e impresso 

na sua impressora”. E esta outra: “O 
livro eletrônico [e-book], que pode 
ser lido na tela do computador ou 
num aparelho portátil”.
Estes registros digitais, embora invisí-
veis, imperceptíveis e que não ocupam 
lugar e nem volume, estarão, sem dú-
vida nenhuma, cada vez mais presen-
tes na vida de cada cidadão, de cada 
aluno, de cada criança, de cada aluno, 
de cada criança, de cada estudante, de 
cada profi ssional liberal, de cada em-
pregado e também de todas as pesso-
as que lidam mais intensamente com 
a pregação religiosa, muito especial-
mente o espírita que ame a divulgação 
do Espiritismo.
Com essa nova e fabulosa ferramen-
ta cultural da atualidade, aumentam 
de forma magistral as facilidades para 
manusear o imenso e complexo edifí-
cio do conhecimento espírita, através 
dos delicados aparelhos eletrônicos e 
sofi sticados programas de registro, lei-
tura e pesquisa de dados.
Nós, espíritas, podemos e devemos 
nos interessar, buscar, aprender e apli-
car estas novas ferramentas da Infor-
mática, transferindo, pouco a pouco, 
todo o celeiro doutrinário do Espiritis-
mo contidos nas obras doutrinárias 
para os ARQUIVOS DIGITAIS. Este 
trabalho deverá começar pelas obras 
do Codifi cador Allan Kardec: as bases 
doutrinárias inamovíveis e inquestioná-
veis do Espiritismo.
No mundo acelerado de hoje, a infor-
matização da cultura está acontecen-
do nas universidades, empresas, bi-
bliotecas, cartórios e fóruns, escolas 
primárias e de segundo grau. POR 
QUE TAMBÉM NÃO INFORMATIZAR 
DE MODO INTELIGENTE, RACIONAL 
E LÓGICO A EXTENSA BIBLIOGRA-
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FIA ESPÍRITA? Não será o bastante 
simplesmente copiar integralmente os 
livros espíritas para os textos digitais. 
Este trabalho exige uma montagem 
digital bem inteligente, para que o lei-
tor se sinta estimulado a ler, estudar e 
pesquisar com maior facilidade e agi-
lidade.
O LIVRO IMPRESSO não vai ser des-
prezado, não vai ser esquecido, não 
vai ser deixado de lado, não vai ser 
substituído pelo livro eletrônico portátil 
ou de mesa. Ele vai sempre continu-
ar no seu lugar, na nossa estante, na 
nossa mesa, contudo os progressos 
vertiginosos da era eletrônica não vão 
ser abandonadas pelas universidades, 
escolas, empresas e organizações re-
ligiosas.
O LIVRO ELETRÔNICO ainda não é 
uma realidade generalizada no Brasil, 
todavia estejamos certos de que o será 
no futuro bem mais próximo do que se 
imagina.
Os livros de papel existentes em nos-
sas estantes e bibliotecas, na verdade, 
não vão ser extinguidos: vão continuar 
tendo o ser valor de manuseio e apli-
cação, contudo, com o passar célere 
dos anos, vão diminuir progressiva-
mente o seu manuseio e aplicação, a 
começar pelos compêndios didáticos 
e técnicos das escolas, faculdades, 
universidades. O dinâmico e estudioso 
intelectual, professor ou cientista, da 
atualidade, assoberbados de estudos 
e pesquisas, vão muito facilmente se-
lecionar as dezenas de seus mais im-
portantes livros e trabalhos e os trans-
portarão num microcomputador, sem 
sofrer os problemas de peso, volume 
e outros incômodos. O homem da era 
eletrônica, telecomunicações e da In-
formática não terá muita paciência e 

nem muito tempo para ler dezenas ou 
centenas de livros, a fi m de formar a 
sua própria cultura. Estudará os BONS 
LIVROS, QUE TAMBÉM EXIGEM SE-
REM MUITO BEM APRESENTADOS 
NA FORMA DE LIVRO ELETRÔNICO, 
no sentido de oferecerem o máximo de 
informações, muitas facilidades e ra-
pidez para ler, estudar, pesquisar, ca-
talogar, montar trabalhos e planos de 
aula.
O LIVRO DIGITAL ESPÍRITA não po-
derá ser, de maneira alguma, simples-
mente a cópia exata do livro impresso, 
pois deste modo não obteremos nada 
de novo a não ser a sua cópia fi el e 
nada mais de novo. Somente a cópia 
fi el do livro não basta! O LIVRO ELE-
TRÔNICO ESPÍRITA, para ter vanta-
gem sobre o livro impresso, deverá ser 
muito bem trabalhado e montado na 
sua editoração digital. Oferecer uma 
série de vantagens quando na simples 
leitura ou no estudo mais acurado. 
Vantagens que o leitor encontrará pelo 
simples acionar de uma tecla abrindo 
novas janelas, trazendo índice temáti-
co e informações melhores sobre pa-
lavras, dados de História, Geografi a, 
Filosofi a e todas as ciências humanas 
relativas aos textos, trazendo explica-
ções específi cas. Tudo isso dependerá 
do trabalho de registros dos conteúdos 
digitais das obras impressas a ser efe-
tuado pelas EDITORAS ESPÍRITAS 
responsáveis por determinado número 
de livros.
A informatização do conhecimento veio 
facilitar o estudo, agilizar a leitura, as-
similar melhor o grande acervo de co-
nhecimentos, absorver com maior ra-
pidez resumos e sinopses de enorme 
conteúdo de informações com desen-
volver melhor a aprendizagem, pois 

COMUNICAÇÃO
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buscará o essencial para APRENDER 
COM PROVEITO E EFICIÊNCIA.
O livro eletrônico veio para fi car! As 
conquistas culturais com o uso do com-
putador são enormes e não teremos o 
retorno para os costumes antigos de 
leitura e estudo. Os países mais ricos 
já estão digitalizando suas bibliotecas 
com milhares de livros de papel, trans-
ferindo-os para páginas digitais.
Na revista VEJA - Especial Tecnologia, 
nº 71, julho de 2006, encontramos este 
interessante texto do especialista Kevin 
Kelly: “Transformar letras impressas com 
tinta em pontos digitais é apenas o pri-
meiro – e essencial – passo a caminho 
da nova biblioteca. A real mágica acon-
tece no ato seguinte, quando cada pala-
vra de cada livro estiver linkada a outras, 
agrupada, citada, indexada, analisada, 
anotada, misturada novamente, reunida 
mais uma vez e entrelaçada de forma 
profunda. Nesse novo mundo de textos, 
cada pedaço, cada bit informa o outro 
sobre sua existência; cada página vê to-
das as outras páginas”. Os livros digitali-
zados vão fi car profundamente conecta-
dos um ao outro, enlaçando uma idéia a 
outras idéias congêneres, explorando na 
sua totalidade os conteúdos dos livros.
O hábito de ler um LIVRO IMPRESSO 
é agradável, é cômodo, é saudável, é 
belo, é gostoso, é romântico, é inspira-
dor, é prazeroso, é muito intimista e par-
ticular...
O LIVRO ELETRÔNICO não vai su-
perar o fantástico prazer do leitor que 
manuseia o livro de papel. Ele vem 
facilitar e agilizar a informação, o co-
nhecimento mais amplo e rápido dos 
assuntos.
O LIVRO DIGITAL será mais o PRA-
ZER DE CONHECER com mais am-
plos recursos para estudar, pesquisar, 

catalogar e comparar para assimilar e 
memorizar, interagir os vários ramos 
do conhecimento e preparar estudos 
específi cos. Será para a aprendizagem 
mais ampla, de melhor pesquisa e apro-
fundamento da temática, a visão mais 
vasta do saber através dos conteúdos 
virtuais. O livro impresso será sempre a 
base segura e a fonte para a formação 
do livro eletrônico.
Quando todos os acervos de livros do 
mundo e documentos importantes es-
tiverem informatizados, mesmo assim, 
o livro de papel não vai acabar, toda-
via irá diminuir bastante sua vendagem 
nas livrarias. Os bons leitores guarda-
rão menos livros nas estantes e sua bi-
blioteca particular será bem menor.
O leitor e o estudante do Terceiro Milênio 
manipularão as sofi sticadas ferramentas 
tecnológicas da Eletrônica: estas serão 
bem mais inteligentes, práticas e objeti-
vas. Aprenderão a selecionar o que vão 
ler com prazer (livro impresso) e o que 
vão ler com a necessidade de estudar 
e aprender (livro digital) para participa-
rem do grande mercado da competição 
profi ssional, a fi m de penetrarem o vasto 
conhecimento, através da visão de sín-
tese de muitos assuntos que têm a obri-
gação de conhecer [síntese: exposição 
abreviada de uma sucessão de aconte-
cimentos, das características gerais de 
alguma coisa, etc., tendente a favorecer 
sua visão global], possibilitando adentra-
rem com inúmeras facilidades o domínio 
das idéias e do saber.
Os espíritas estudiosos da Doutrina 
farão uso dessas nossas ferramentas 
tecnológicas, estudando e pesquisando 
também o livro digital espírita, além dos 
livros doutrinários estocados em suas 
estantes particulares.
FONTE: A FLAMA ESPÍRITA, nº 2763

COMUNICAÇÃO
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Prosseguimos contando a história 
de páginas psicografadas por Chi-
co Xavier que não deixam qualquer 
dúvida sobre a continuidade da vida 
após a morte.
A história de hoje começa nos pri-
meiros meses de 1979.
A vida da família Muskat seguia 
seu curso normal, em meio a muita 
alegria pelo fato de Roberto, o fi lho 
mais velho, de pouco mais de 19 
anos, ter ingressado na Faculdade 
de Medicina, atividade através da 
qual procurava seguir os passos do 
pai, um bem sucedido médico da ci-
dade de São Paulo.
Na segunda semana de março, 
precisamente no dia 14, por suges-
tão da mãe, submeteu-se a uma 
pequena cirurgia, objetivando a 
correção de um problema no sep-
to nasal, intervenção considerada 
bem sucedida.
Naquela noite, todavia, o inusitado 
ocorreria.
Ao aplicar um simples desconges-
tionante nasal, o jovem desencar-
naria poucos minutos depois.
Causa: parada cardíaca em conse-
qüência de um choque anafi lático 
por reação ao medicamento inala-
do.
O impacto do inesperado não po-
deria ter efeito mais devastador na 
harmonia e equilíbrio reinante no 
grupo familiar.
A palavra desespero é insufi ciente 
para descrever o estado em que to-
dos mergulharam.
Inconformação, revolta, clamores a 
Deus, se sucediam na mente e co-
ração dos Muskat. 

Cinco meses depois, porém, novas 
perspectivas começaram a animá-
los, a seiscentos quilômetros do 
ponto onde se instalara a dramática 
situação.
Justamente na cidade de Uberaba, 
Minas Gerais, onde no dia 10 de 
agosto, através do médium Fran-
cisco Cândido Xavier, chegava uma 
carta do querido fi lho, ainda um 
tanto quanto abalado ante a com-
pulsória mudança.
Três meses se passaram e, na noi-
te do dia 16 de novembro, uma sex-
ta-feira, nova manifestação, a que 
reproduziremos a seguir, na qual o 
jovem Roberto, já se mostrava mais 
conformado e reintegrado à dimen-
são de onde saíra quase duas dé-
cadas antes para reencarnar no lar 
que o recebeu.

DETALHES DA MENSAGEM

Ligação Mental.

A Mãezinha Sonia, para a nossa feli-
cidade tomou a veste branca, após 
o luto de tantos meses de sauda-
de e quase desolação. Os irmãos 
esvaziaram as poupanças para me 
presentearem na pessoa de nossos 
companheiros menos felizes. 

Roberto revela ter pleno conheci-
mento sobre a rotina de seus fami-
liares. Enaltece, neste trecho o fato 
da mãe ter dispensado as vestimen-
tas de cor escura com que cumpria 
o hábito consagrado pelas tradi-
ções, por ocasião da morte. Dado 
curioso e comum nos relatos dos 

SERVIÇO
Série: A HISTÓRIA DE UMA MENSAGEM

“A certeza definitiva de que a vida continua”
(4ª parte)
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espíritos comunicantes é o da liga-
ção mental mantida com os entes 
queridos, como se telepaticamente 
captassem informações pertinentes 
aos mesmos.

Por Dentro de Tudo.

“E o Céu, segundo esperamos, 
nos proporcionará no entardecer 
de amanhã uma festa brilhante, 
de corações, como nunca pensei 
conseguir presenciar”.

Tencionando comemorar aquele 
que seria o vigésimo aniversário 
de Roberto, caso estivesse encar-
nado, seus pais e irmãos resolve-
ram homenageá-lo promovendo 
uma distribuição de mantimentos, 
roupas e brinquedos no Hospital do 
Fogo Selvagem e num dos bairros 
pobres de Uberaba.
Roberto refere-se a isso nes-
te trecho de sua carta aos pais, 
pois a festa preparada ocorreria 
no sábado e, na sexta-feira que 
o antecedia, chovia muito na ci-
dade. Para alegria de todos, na 
tarde do dia seguinte, o Sol se 
fêz presente e a reunião festiva 
foi das mais belas.
Não apenas nesta mas noutras 
mensagens de Roberto ou de 
outros espíritos que se manifes-
taram por Chico, fica evidente a 
importância atribuída por eles a 
estes eventos, em função de seu 
alcance social e dos exemplos de 
solidariedade humana que bene-
ficiavam centenas de pessoas.
Como afirma o espírito Emma-

nuel, “O próximo é uma ponte 
que nos liga a Deus”.

Um desencarne consciente.

“Horas antes, nada previa com 
relação ao acontecimento signifi -
cativo que me aguardava. Prepa-
rava-me para o descanso depois 
de haver medicado o trato nasal, 
quando senti no peito algo seme-
lhante a uma pancada que me al-
cançou todas as redes nervosas”. 
Tentei falar mas não consegui. Um 
torpor suave se seguiu ao fenôme-
no e notei que um sono compulsi-
vo me invadia a cabeça. Percebi, 
intuitivamente que me deslocava 
do corpo, embora permanecesse 
vinculado a ele, quando em meio 
ao esforço para defi nir o que sen-
tia para a análise de meu próprio 
raciocínio, ouvi nitidamente sobre 
mim, a voz inesquecível de alguém 
pronunciando as santas palavras: 
“Baruch Dayan Emet”e reconheci 
que a frase não partia dos nossos 
de casa... Busquei identifi car-me 
com a sublime expressão de lou-
vor, mas o torpor aumentava. O 
frio nas extremidades me compe-
lia a admitir a presença da liber-
tação física e rendi-me aos desíg-
nios do Eterno, tentando seguir o 
rumo em que a voz se expressara, 
qual se me houvesse transforma-
do num pássaro ansioso por saber 
a direção do meu novo ninho, já 
que não mantinha mais qualquer 
dúvida sobre a ocorrência que me 
separava da moradia corpórea, à 
maneira do inquilino que se vê ex-
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pulso da própria habitação, aten-
tendo a infl uências compulsivas; 
no entanto, entre aquela voz e eu 
mesmo estava o desmaio que me 
consumia o discernimento... Foi 
quando tomado de estranha sen-
sação de bem-estar, escutei ain-
da as palavras: “Leshaná Habaá 
bi-Yerushalyim”. Compreendi que 
era um adeus e dormi com a tran-
qüilidade de uma criança. Mais tar-
de, soube que o meu avô Moszek 
Aron ditara em meu favor aqueles 
vocábulos santos para que me 
aquietasse contando com os im-
perativos do Mais Alto.”
Impressiona esta parte de sua car-
ta, onde Roberto recorda todos os 
detalhes do processo de desencar-
nação.

O Despertar no Mundo Espiritual.

“Quando acordei, me via num leito 
alvo com a Vovó Rachel velando 
por mim. Dias se passaram, sem 
que eu lhes saiba da conta. Enten-
di sem relutância que já não mais 
me encontrava em nossa casa e, 
sim, numa “outra vida”, que se 
fazia surpresa e deslumbramen-
to para os meus pensamentos de 
moço. Depois de algum tempo, o 
Vovô Moszek veio ao meu encon-
tro. Reanimou-me. Restabeleceu-
me o auto-controle e a auto-con-
fi ança. Quando me buscou para 
encontrar outros amigos no recin-
to dedicado à oração, no amplo 
educandário-hospital, chorei de 
emoção ao observar que formosa 
turma de pessoas amigas que eu 

não conhecia, pronunciava as pa-
lavras: “Boi Beshalom”. Em segui-
da, cantaram, esses novos compa-
nheiros, o hino Shalom Aleichem. 
Terminado o cântico, meu avô 
Moszek achegou-se a mim e assi-
nalando-me com o “Maguem Da-
vid” falou, abençoando-me: - Deus 
te faça igual a Efraim e a Menashés! 
As lágrimas banharam meu rosto, 
enquanto o avô promovia o Seder, 
em cuja reunião pude fazer muitas 
perguntas..”

Morrer e desencarnar são coisas 
absolutamente diferentes, como re-
velam os Amigos Espirituais.
Para morrer basta a falência dos 
órgãos físicos e a chamada parada 
cerebral.
Já desencarnar, consiste no des-
pertar na nova realidade, aceitar 
essa situação e adaptar-se a ela..
Essas três condições não são ad-
mitidas com facilidade pelos que 
morrem.
Tudo está condicionado ao grau de 
ignorância, preconceito, fanatismo, 
culpa, medo entre outros fatores 
restritivos.
No caso de Roberto, a naturalidade 
com que tudo aconteceu, se deve 
ao fato dele não estar preso a ne-
nhuma das barreiras citadas.
Como já comentamos em progra-
ma anterior a passagem desta vida 
para outra é registrada de forma di-
ferente por indivíduo.
Nem sempre essa fase é gravada e 
conservada de forma tão clara pelo 
desencarnante.
 Allan Kardec já fi zera uma descri-
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ção dos pontos comuns ao chama-
do passamento na obra “O CÉU E 
O INFERNO” ou a Justiça Divina 
Segundo o Espiritismo.
Apresenta inclusive, na segunda 
parte da obra, mais de seis deze-
nas de depoimentos de espíritos 
que, manifestando-se na Socieda-
de Espírita de Paris, contaram de 
suas experiências na desencarna-
ção.
Detalhe curioso também é que o 
Codifi cador agrupou esses relatos 
conforme a forma como eles de-
sencarnaram, nas mortes naturais, 
acidentais, provocadas, etc...
Um trabalho pouco conhecido den-
tre as obras básicas do Espiritismo 
que precisa ser estudado e me-
ditado, até pelos esclarecedores 
comentários que precedem ou se-
guem as comunicações espirituais 
obtidas.

As muitas moradas da casa do 
Pai.

“Vim a saber então que me achava 
em Erets Israel, ou Terra do Re-
nascimento, cuja beleza é indes-
critível. Ali, naquela província do 
Espaço Terrestre, se erguia uma 
outra cidade luminosa dos Profe-
tas. Os que choraram no mundo, 
os que sofreram torturas, os que 
foram martirizados e queimados, 
perseguidos e abatidos por amor 
à Vitória do Eterno e Único Cria-
dor da Vida operavam repousan-
do ou descansavam trabalhando 
pela edifi cação da Humanidade 
Nova. Com estes apontamentos 

não quero dizer que estava, tanto 
quanto prossigo, numa cidade pri-
vilegiada, porque outras nações as 
possuem nas esferas que cercam 
o Planeta, mas aquele recanto era 
o meu coração pulsando com mi-
lhares ou milhões de outros cora-
ções, consagrados ao Pai Único”.

A natureza não dá saltos como lem-
bra a sabedoria popular. Colônias 
ou cidades inteiras existem nas di-
ferentes regiões que circundam o 
Planeta nos níveis mais sutís.
Aliás, seria inconcebível a criatu-
ra alimentar uma crença em nos-
sa dimensão, às vezes de forma 
radical, e mudar rapidamente sua 
forma de pensar pelo simples fato 
de ter morrido físicamente.
No livro “CARTAS DE UMA MOR-
TA”, do espírito Maria João de 
Deus, pelo médium Chico Xavier, 
ela revela existirem muitos núcle-
os religiosos semelhantes ao de 
nossa dimensão para que os profi-
tentes desta ou daquela fé tenham 
onde prosseguir em suas práticas. 
Na obra “E A VIDA CONTINUA”, 
escrita por André Luiz, através 
de Chico, existe interessante si-
tuação vivida por Evelina Serpa, 
personagem principal da narrativa 
que educada dentro dos princípios 
e idéias do catolicismo resiste du-
rante muito tempo à idéia de que 
havia desencarnado e estava no 
Plano Espiritual.
Roberto, por pertencer a uma ge-
ração mais receptiva confirma a 
existência de núcleos, correspon-
dentes à sua formação religiosa.

SERVIÇO
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Chico não podia saber.

“Veio ele, com um amigo de 
nome Moritz Heiman e, em mi-
nha companhia, está o Moyses 
Zatyrko que saúda os queridos 
pais, Rosa e Boruch”.
Mais um dado comprobatório da 
extraordinária mediunidade de 
Chico Xavier.
O personagem apontado como um 
dos acompanhantes de Roberto, se-
nhor Moritz Heiman, era totalmente 
desconhecido pelos familiares.
Citado como amigo de seu avô, de-
duziram os Muskat, tratar-se de pes-
soa de suas relações no tempo em 
que ainda residia na Polônia, por vol-
ta de 1920.
O outro espírito citado, Moises Sa-
tyrko, desencarnara em fevereiro 
de 1979, em acidente aviatório nas 
proximidades de Bauru – SP, e seus 
pais se faziam presentes naquela 
reunião.

As citações em hebraico.

“...ouvi nitidamente uma voz 
inesquecível pronunciando 
as santas palavras: “Bauruch 
Dayan Emet”...
...“escutei as palavras: “Lesha-
ná Habaá bi-Yerushalayim”...
...”pessoas amigas que eu não 
conhecia, pronunciavam as pa-
lavras: “Boi Beshalom”...
...”cantaram o hino Shalom 
Aleichem”...
..”vim a saber que me achava 
em Erets Israel”...

Chico Xavier nesta existência 
não conseguiu concluir o curso 
primário..
Viveu mais da metade de sua 
vida em Pedro Leopoldo – Minas 
Gerais, uma pequena localidade 
próxima a Belo Horizonte..
Na mensagem de Roberto, contudo, 
existem várias citações de expres-
sões e tradições hebraicas.
 Como explicar isso?
O fato, sem dúvida é uma demons-
tração da autenticidade da mensa-
gem.
A explicação é que o médium na sua 
trajetória evolutiva, através das re-
encarnações já experiênciadas, com 
certeza já viveu em paises ou regi-
ões onde o idioma é usado e conser-
vava em seu inconsciente profundo, 
os conhecimentos adquiridos.
Costuma-se designar tal fenômeno 
como de xenoglassia.

PALAVRAS FINAIS

A íntegra desta mensagem pode ser 
lida no livro “QUANDO SE PRETEN-
DE FALAR DA VIDA”, publicado 
pela editora GEEM - Grupo Espírita 
Emmanuel.
Solicite-o na livraria mais próxi-
ma ou diretamente à editora.

Se preferir ouça-a no programa OS 
MENSAGEIROS DO AR, acessando 
www.radioboanova.com.br, no íco-
ne OFFLINE, localizando terça-feira, 
13:30hs ou ainda no site www.revis-
tainformacao.anderung.com.br, no 
ícone Audio, no programa A HISTÓ-
RIA DE UMA MENSAGEM.
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CIÊNCIA
A REENCARNAÇÃO

Henrique Rodrigues

Correntes expressivas do pensamento reli-
gioso opinam sobre a Reencarnação para 
aceitá-la ou negá-la e a ciência, na atu-
alidade, aproxima-se desta realidade em 
pesquisas que pretendem comprovar se a 
Reencarnação é uma lei da vida.
Muitos que contradizem a Reencarnação, 
o fazem embasados na Bíblia, asseguran-
do que na Bíblia está a Palavra de Deus. 
Muito bem, a Bíblia, que compõe os livros 
do Velho Testamento e do Novo Testamento 
também, tem numa das passagens do Novo 
que ninguém viria ao Pai se não nascesse 
de novo. É verdade que depois criaram teo-
rias a esse respeito, pois cada um interpreta 
as coisas de acordo com a sua vontade ou 
com os seus interesses.
Na Bíblia diz que Deus é amor, portanto, 
eu convidaria aos interessados que leiam 
o Deuteronômio, no V Livro onde está que, 
“se seu fi lho desobedece a você, leve-o 
aos arredores da cidade e apedreje-o até 
que morra”; ali está escrito também que, 
se a mulher não for encontrada virgem no 
casamento que deve também ser apedre-
jada até que morra, apregoando a ira de 
Deus. Desta forma, fi ca muito difícil um in-
divíduo ser Cristão ou ser profi tente de uma 
religião.
Agora, quando analisamos aqueles garotos 
que nascem totalmente sem razão, sem ló-
gica, sem poder pensar, sem poder julgar, 
sem poder se defi nir por religião nenhuma, 
como poderá ser o julgamento de uma cria-
tura dessas? Quais foram as causas disso? 
Só se foi a ira de Deus, como está no Ve-
lho Testamento. Leiam o Deuteronômio e 
digam se é possível ali estar a palavra de 
Deus! Poderia até estar a palavra do diabo 
também, porque só um Ser horroroso po-
deria fabricar criaturas com sofrimento tão 
grande. Dentro das próprias Escrituras po-
demos dizer que existem coisas incompre-
ensíveis e sem a reencarnação esses fatos 
não se explicam.
É claro que o indivíduo que fêz perversida-
des, como aqueles dos campos nazistas 
que mataram e roubaram gente, essas cria-
turas têm que ter as conseqüências do que 

fi zeram. Ou vão fi car dormindo até o dia do 
juízo fi nal? Olha que tem gente que deve 
estar dormindo há milênios e milênios a es-
pera do juízo.
“Toma conhecimento de tudo e toma o 
que for bom”, isso é de Paulo. “Conhece-
reis a verdade e a verdade vos libertará”, 
isso é de Jesus. Então, nós temos que co-
nhecer a verdade. Mas como é que um indi-
víduo que nasce totalmente desprovido de 
qualquer possibilidade de raciocinar como 
um autista, um indivíduo que nasce idiota, 
um que nasce e morre, como é que ele vai 
tomar conhecimento dos ensinamentos de 
Jesus, como é que ele vai encontrar esse 
caminho? Ele vai ser benefi ciado através 
de um milagre, de uma coisa qualquer? Isso 
seria profundamente injusto.
O que nós queremos dizer é que uma re-
encarnação é como um ano letivo em uma 
faculdade; um indivíduo para se formar 
médico ou em engenharia tem que cursar 
vários anos letivos. Cada existência é um 
ano letivo dentro da eternidade para que o 
Ser humano vá evoluindo por seus méritos, 
por seus valores, ele vai aprendendo e as-
sim, ele vai se tornando um colaborador de 
Deus.
Nós temos que ser profundamente deístas. 
Deus está presente em toda a parte e Deus 
está presente na ciência também. A ciência 
não foi uma criação do demônio, a ciência 
tem benefi ciado a Humanidade, como por 
ex., a média da vida dos seres humanos 
que aumentou aqui na Terra graças aos co-
nhecimentos da ciência, que são baseados 
nas leis da vida e é nessas leis da vida que 
Deus se manifesta.
Os seres humanos não sabendo que eles 
foram feitos à imagem e semelhança de 
Deus, fi zeram Deus à imagem e semelhan-
ça do homem, antropomorfi zaram Deus, 
com quase todos os defeitos que o ser hu-
mano tem, com o julgamento que o ser hu-
mano faz. Deus, como se diz, é tudo, Ele 
está presente em toda a parte, nisso que 
nós chamamos de positivo e negativo Deus 
se manifesta – o uso que nós fazemos das 
leis d’Ele é que podem ser construtivas ou 
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destrutivas. O Ser humano tem que ter essa 
noção, compreender um Deus que não está 
aqui na Terra ou apenas no Cristianismo, 
Deus está nas outras religiões também por-
que se Ele é Pai de toda a Humanidade que 
está aqui na Terra, Ele mandou emissários 
para cada uma com as mensagens peculia-
res ao etnismo de cada uma.
A reencarnação é um fato científi co e a 
linguagem dos fatos é um argumento sem 
réplicas. Nós estivemos na União Sovié-
tica ainda no tempo do comunismo e nos 
surpreendemos com a afi rmativa do físico 
Victor Lagodinsck, que era o vice-presiden-
te da Academia de Ciências da União Sovi-
ética, que disse: “Sem a reencarnação o 
Universo desaba”. Aqueles que a negam, 
o fazem por falta de uma compreensão 
científi ca da reencarnação dentro daquela 
lei de Lavoisier quando disse: - “Na vida 
nada se cria, nada se perde, tudo se 
transforma”.
E agora, na atual lei da conservação das 
energias, temos que levar em conta que o 
Ser humano é um amontoado de “vox” ener-
géticos e a acupuntura está mostrando isso 
pelas terapêuticas que faz nos meridianos 
de força. Nós temos que aceitar que o Ser 
humano é eterno e dentro dessa eternidade 
ela vai evoluindo através dos anos letivos 
nessa escola da vida, que se chama cada 
uma das reencarnações porque, somente 
a reencarnação pode explicar a lei da físi-
ca de causa e efeito: não existe efeito sem 
causa e causa sem efeito.
E para explicar a questão da diversidade de 
sorte, porque razão uns vivem 20, 30, 100 
anos, outros às vezes desencarnam com 
1 ano e alguns até no ventre da mãe, uns 
nascem perfeitos, outros imperfeitos, uns 
idiotas e outros sábios – para nós conciliar-
mos esses fenômenos nós temos que acei-
tar que para todos eles existe uma causa, 
que o quadro atual é um quadro de efeitos e 
esses efeitos têm que ter uma razão.
Somente assim o Ser humano pode se apro-
ximar de uma forma mais sólida, de uma fé 
baseada na razão, porque somente uma fé 
baseada na razão pode sustentar o indiví-

duo nos seus momentos de afl ição, para sa-
ber que, se ele passa por difi culdades, por 
sofrimentos, há uma razão, uma causa que 
está nele e não na vontade arbitrária de um 
suposto Deus.
Nós somos profundamente convictos da 
existência de Deus, onipresente, onipo-
tente, onisciente e a única coisa que é oni-
presente dentro da vida são as leis que 
regulam todos os fenômenos e, à propor-
ção que nós vamos evoluindo, nós vamos 
conhecendo essas leis. Quando descobri-
mos mais uma lei, descobrimos mais um 
pedaço de Deus, mais uma manifestação 
de Deus. Estudando essas leis nós vamos 
compreender por que razão os indivíduos 
nascem aleijados, perfeitos, imperfeitos, 
uns vivem mais tempo, outros vivem me-
nos, uns têm inclinações para o crime, ou-
tros para a virtude – tudo tem uma causa.
O que não podemos aceitar é que haja um 
criador arbitrário que faz um perfeito e faz 
o outro imperfeito e depois estabelece um 
julgamento. Como? Se as oportunidades 
não foram iguais? Se muitas vezes há re-
voltas, movimentos e até mesmo o ateís-
mo é porque não se encontra uma razão 
para essas injustiças, não encontraram ra-
zões racionais, científi cas dos fenômenos 
da vida.
Atualmente, a ciência, através da regressão 
da memória, pode dizer que consegue pe-
netrar em vidas passadas. Eu tenho um pa-
ciente, por exemplo, um garoto de seis anos 
que em regressão de memória fala inglês e 
alemão e ele não têm nenhum ascendente 
que tenha sido alemão ou inglês. Ora, essa 
questão de atribuir tudo ao inconsciente, 
esse inconsciente fi ca parecendo um fundo 
gigantesco, contra o qual pode se emitir qual-
quer cheque que terá sempre cobertura.
A ciência merece um pouco mais de res-
peito. É necessário que se prove a mecâ-
nica física de um pensamento e onde pode 
se encontrar no DNA, como diz, Schowdri-
ck, um físico premiado com um Nobel, os 
arquivos desses conhecimentos que vie-
rem de seus antepassados. 
FONTE: ALVORADA DE LUZ, nº 46.

CIÊNCIA
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PANORAMA

considerável tempo), muitos espíritos 
vêm recebendo aquilo que se deno-
mina de “derradeira chance”(não no 
sentido estrito, total, mas em termos 
de acompanhamento, por parte deles, 
da progressão do mundo em que coa-
bitam), no sentido de que o aproveita-
mento da existência poderá represen-
tar para aqueles que lograrem êxito, a 
permanência na Terra, enquanto que 
os que, infelizmente, ainda sucumbi-
rem aos próprios desacertos, repre-
sentará a transferência compulsória 
(em face do mecanismo de Justiça 
Universal) para plano compatível com 
sua estatura espiritual, mesmo que em 
estágio cultural e tecnológico inferior 
ao da conjuntura terrena de agora.
Isto porque, ao serem convidados à 
reencarnação, os indivíduos recebem 
como incumbência derivada do plane-
jamento encarnatório, o compromisso 
de superação, readequando com-
portamentos e condutas, resgatando 
débitos pretéritos e experimentando 
provas capazes de, quando bem reali-
zadas, credenciarem o Ser a dias me-
lhores.
Por isso, mesmo que muitos sucum-
bam - e há quem diga, espiritualmente, 
que a “promoção” espiritual dos “can-
didatos” só alcançará, no máximo, um 
terço do número total de seres que, 
atualmente, pertecem à conjuntura 
populacional da Terra (considerando 
os mais de 6 bilhões de encarnados 
e os quase 12 bilhões de desencar-
nados) -, constata-se que as prisões 
reúnem um número limitado de seres 
que, não sabendo conviver em Socie-
dade, são dela privados, em função de 
sua periculosidade ou novicidade às 
comunidades em que conviviam, até 
que, teoricamente reabilitados (ou, na 
prática, cumprida a pena a que foram 

A MINORIA É QUE DELINQÜE
Marcelo Henrique

Quando nosso olhar repousa sobre a 
observação do conturbado meio social 
em que vivemos, na constância dos 
problemas de inter-relacionamento hu-
mano, seja na proximidade dos meios 
em que freqüentamos, seja, de modo 
geral, na descrição de fatos através 
dos meios de comunicação, em luga-
res distantes de nós, pode-se chegar 
a uma conclusão (diríamos, apressada 
e parcial) do panorama mundial, que 
nos levaria à seguinte conclusão: que 
planeta difícil e complicado o nosso!
No meio acadêmico, quando questio-
namos nossos alunos acerca das leis, 
da justiça e dos atos jurídicos, costu-
mamos afi rmar: “A minoria é que de-
linqüe, necessitando ser afastada 
do convívio social, em estabeleci-
mentos peninteciários. A maioria 
(das pessoas) que forma a Socieda-
de é formada por indivíduos bons!
Antes que o leitor possa alinhar um 
“rosário” de exemplos de situações 
fáticas em que o mal esteja presente 
e atuante, gerando confl itos, dissabo-
res e sofrimentos, seja por exemplos 
pessoais ou, até, pela descrição do 
noticiário policial de todos os dias, de-
vemos descortinar um horizonte mais 
amplo e, por conseguinte, se possível, 
desejável seria uma acurada refl exão 
e, como consequência a revisão de 
nossos “conceitos”.
O mundo não é tão ruim assim e, con-
forme já acentuaram os Emissários 
Espirituais, o bem é tímido e o mal, 
ruidoso e insinuante, parece dominar 
nosso orbe.
Na prática, o que acontece tem relação 
direta com o estágio de trânsito por-
que passa o planeta, salientado pelos 
Espíritos de Escol, como de condução 
para o plano regenerativo. Em nosso 
presente ( e isto já vem ocorrendo a 



15

MAR 07

condenados), possam retornar ao ce-
nário social. Em paralelo, em número 
marcantemente maior, fi guram as cria-
turas que, em tese, não cometeram 
delitos (dizemos em tese, porque há, 
como se sabe, fugitivos da Justiça e 
pessoas que, mesmo processadas, 
têm o direito de responder processos 
em liberdade, por força de diversos 
expedientes processuais) e, portanto, 
a priori, podem ser enquadradas como 
“corretas”e justas (até prova em con-
trário, claro).
No prisma espiritual, todavia, exsurge 
um tópico que merece de nós acurada 
percepção e entendimento: a condu-
ta na atual experiência encarnatória. 
Não basta, assim, não ser mau, não 
agir negativamente, em prejuízo do(s) 
direitos(s) do próximo. É preciso fazer 
mais!
Se à vida social interessa, primeira-
mente, que os “inocentes” estejam li-
vres, à vida espiritual pertine que os 
Espíritos “aproveitem” a atual trajetória, 
adiantando-se em progressão, rumo à 
plenitude. Lembrando o Carpinteiro de 
Nazaré, devem os “homens de bem” 
deixarem de lado o padrão “morno” de 
conduta, aquele que se materializa no 
“talvez”, no “não sei”, no “pode ser”, 
no “tanto faz”, quando, do contrário, a 
conduta do ser espiritualizado deve ser 
“quente”ou “fria”, no sentido de seu fa-
lar ser “sim, sim”e “não, não”, quando 
cabível esta ou aquela manifestação.
O que mais vemos, desafortunada-
mentes são comportamentos “insos-
sos”, “indiferentes” ou “neutros”, que 
confi guram (demonstram) a estagna-
ção ou o estacionamento do Ser, que 
não avança, deixando de galgar impor-
tantes e decisivos degraus à frente na 
trajetória evolutiva, e, embora não aja 
maliciosamente, prejudicando seus 

patrícios, nada opera de positivo tanto 
em relação a si mesmo quanto aos se-
melhantes, e, no contexto global, nada 
acrescenta à melhoria da atmosfera 
do plano em que vive.
E, se não delinqüem, pelo menos não 
agravam (ainda mais) seus débitos en-
carnatórios com novos erros, embora 
sua existência possa, no conjunto, ser 
considerada imotivada ou, até, fútil, 
por não atingir, o indivíduo, o desidera-
to de progressividade que caracteriza 
cada encarnação.
Finalmente, se nos é possível apor 
um conselho útil, que procuremos 
olhar o mundo “com outros olhos”, 
para perceber, ainda que timidamen-
te expostos, atos que configurem 
exemplos a serem seguidos e enal-
tecidos. Em verdade, nos acostuma-
mos tanto a perceber os pontos ne-
gativos, os defeitos das coisas, que, 
às vezes, nos tornamos indiferentes 
ao Bem que opera a nosso visão e 
nossa atenção estão voltadas,  ape-
nas e tão-somente para nossos inte-
resses individuais, ou, ainda, em vir-
tude de que, envoltos nos problemas 
e nas dificuldades inerentes à nossa 
condição de experimentação, deixa-
mos passar ao largo algumas opor-
tunidades de observação de outros 
indivíduos, buscando neles a inspi-
ração para as mudanças qualitativas 
de que tanto necessitamos.
Então, amigo, mãos à obra! Não 
é bom nem adequado perder tem-
po! Nossa mora no processo de 
transformação,em termos espiritu-
ais, representará, com certeza, a 
deliqüência de não-aproveitamento 
da vida material para o fim de evo-
lução espiritual! Cuide-se e vença a 
si mesmo!
FONTE: HARMONIA, nº 138

PANORAMA
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ESPÍRITOS ERRANTES

N’o LIVRO DOS ESPÍRITOS, eu encon-
trei a expressão “espíritos errantes”. 
Achava que espíritos errantes são os 
que vagam sem rumo, que não tem um 
destino certo, mas parece que nesse 
livro tem outro sentido. Gostaria que 
vocês dissessem alguma coisa sobre 
isso e respondessem também porque 
o Espírito só evolui quando encarnado. 
(Ana Valéria)

A expressão “espíritos errantes”, utilizada 
por Kardec, servia para designar os Es-
píritos desencarnados em geral. O verbo  
errar, originalmente, também tem o senti-
do de vagar, andar sem rumo, andar sem 
direção, perder-se; mas , na acepção usa-
da por Kardec, o sentido é outro. Como 
dissemos, ela serve para designar apenas 
e tão somente o Espírito, enquanto está 
desencarnado – ou seja, no intervalo en-
tre uma vida e outra, entre uma encarna-
ção e outra. Atualmente, mesmo no meio 
espírita, não se costuma utilizar mais essa 
expressão, que foi traduzida do idioma 
francês, ao pé da letra.  As palavras, com 
o passar do tempo, muitas vezes, mudam 
de sentido ou deixam de ser utilizadas por 
não traduzirem tão bem o sentido que lhe 
queremos dar. Atualmente, falamos ape-
nas em espíritos desencarnados, quando 
queremos nos referir aos que se acham 
no Plano Espiritual, entre uma e outra en-
carnação. Por outro lado, respondendo à 
segunda parte de sua pergunta, sabemos 
que a encarnação faz parte do processo 
evolutivo do Espírito. Trata-se de uma lei 
biológica, que tem por fi nalidade estimu-
lar o princípio espiritual a fi m de que ele 
se desenvolva. Veja o caso da semen-
te: ela não se desenvolve por si mesma. 
Para desenvolve-la, você precisa colocá-
la na terra, sob determinadas condições, 
onde ela vai germinar, crescer, tornar-se 
planta e dar frutos para formar novas se-
mentes. O mecanismo da reencarnação, 

em relação ao Espírito, é semelhante. É 
nesse mergulho no mundo físico, que ele 
encontra os elementos necessários para 
dar-lhe o impulso em direção ao seu aper-
feiçoamento. Desse modo, a evolução se 
verifi ca na experiência física, onde somos 
suscetíveis de maiores estímulos ou, pelo 
menos, de estímulos mais grosseiros. 
Mas, não podemos deixar de considerar 
que esse processo de renascimentos não 
ocorre apenas na espécie humana. Antes 
disso, o espírito já vinha passando por 
múltiplas experiências (fase pré-humana), 
conforme você pode ler em O LIVRO DOS 
ESPÍRITOS. Foram as experiências no 
plano físico que vieram estimulando o es-
pírito no seu desenvolvimento emocional e 
intelectual. Mas, elas não param por aqui: 
continuam sempre, nos encaminhando 
para estágios de progresso mais avança-
dos. Quando o Espírito volta para o mun-
do espiritual (isto é, quando desencarna), 
tendo cumprido seu tempo na Terra, ele 
se submete a um processo de avaliação 
pelas leis da natureza, passando, então, 
a preparar-se para experiências futuras, 
visando ao seu progresso. Todavia, foi na 
Terra que ele viveu experiências mais in-
tensas, experiências que penetraram mais 
fundo suas estruturas íntimas – principal-
mente os episódios mais sofridos, emo-
cionalmente mais marcantes – e isso vai 
ter efeito depois – às vezes, imediatamen-
te, já no Plano Espiritual, onde ele pode 
mostrar-se moralmente mais elevado; de 
outras vezes, mais no futuro, se as expe-
riências que viveu na encarnação anterior 
ainda não foram sufi cientes para ajuda-lo 
a desenvolver determinadas qualidades.

FASES CRITICAS  

Há momentos na minha vida em que 
tudo dá errado – um problema atrás 
do outro. Como é que vocês explicam 
isso? É uma atuação espiritual, talvez 
mandada por pessoas que me querem 

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS
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fazer mal ou se trata de provações que 
tenho de passar? (Selma Janete Senho-
rino Silva)

A -  Não há única explicação para isso, 
Selma. Cada caso precisa ser analisado 
particularmente. Mas podemos lhe dizer 
que, de uma maneira geral, todos nós 
passamos por períodos mais difíceis e por 
períodos mais fáceis na vida. Seu caso 
não é único – é apenas uma regra geral 
em que se enquadra toda a humanidade. 
A vida é constituída de altos e baixos. In-
felizmente, nós somos muito exigentes no 
que se refere aos nossos interesses. Que-
remos que tudo dê certo sempre, e logo 
na primeira vez. Mas isso é impossível. 
Se a vida fosse tão fácil assim, pergun-
taríamos: o que estamos fazendo aqui? 
Na verdade, há muitos momentos bons 
e agradáveis: nós é que não valorizamos 
muito os bons momentos: preferimos valo-
rizar o que é ruim. Fazemos muito alarde 
da dor que sofremos e prestigiamos muito 
pouco a alegria.  Observe com atenção. 
Quando tudo está bem, difi cilmente lem-
bramos de Deus, difi cilmente lembramos 
de agradecer por aqueles momentos, difi -
cilmente lembramos de levar um pouco de 
alegria e de paz aos que estão em difi cul-
dade. Quando estamos bem, queremos o 
mundo só para nós. E muitas vezes, nem 
damos conta do valor desses momentos. 
Contudo, basta que algo desagradável 
aconteça, lá vamos nós reclamar da vida, 
queixar de tudo e de todos, questionar 
diante de Deus e proclamar aos quatro 
ventos que estamos sendo vítimas de 
uma grande injustiça. Só pelo fato de não 
valorizarmos o que é bom e de darmos 
muito destaque ao que é mal, só por isso, 
sofremos muito – aliás, sofremos mais do 
que deveríamos sofrer. Como você vê, 
é uma questão de saber viver, de saber 
conviver com as alegrias e com as triste-
zas, com os momentos mais fáceis e com 
os momentos mais difíceis.  Desse modo, 
não devemos atribuir as difi culdades, que 

passamos, senão a nós mesmos. Emma-
nuel afi rma que o nosso maior sofrimen-
to não é causado pelo problema em si, 
mas pela forma como reagimos diante 
dele. Evidentemente, existem problemas 
relacionados com obsessores – tanto 
encarnados como desencarnados – mas 
devemos considerar, sobretudo, as nos-
sas próprias difi culdades de lidar com as 
situações mais difíceis, favorecendo a in-
terferência de forças negativas em nossa 
vida. A verdade é que as adversidades nos 
ensinam: temos de ter fé em Deus e con-
fi ança em nós mesmos. Se soubéssemos 
aproveitar melhor as oportunidades que 
os obstáculos nos oferecem, sairíamos 
deles mais fortalecidos e com mais ex-
periência para a vida. A Doutrina Espírita 
procura nos ajudar a compreender melhor 
a vida, principalmente através da Lei da 
Reencarnação: é a melhor forma de nos 
compreendermos a nós mesmos. Quando 
entramos, de fato, nesses conhecimen-
tos, passamos a contemplar os momentos 
difíceis de outro ângulo, o que já nos tira 
das costas o peso da inconformação e da 
revolta. É nesse momento que, analisan-
do friamente o problema, descobrimos o 
que a vida quer de nós, onde precisamos 
mudar. Toda crise contribui para o nosso 
crescimento espiritual. É através desses 
degraus mais difíceis que galgamos uma 
condição espiritual melhor e nos tornamos 
senhores do próprio destino. Para você 
recomendamos uma leitura vagarosa e 
atenta do livrinho “UMA RAZÃO PARA VI-
VER” de Richard Simonetti.

GUIA ESPIRITUAL

Eu gostaria de saber por que algumas 
pessoas sabem o nome de seu guia 
espiritual e outras não. Não é impor-
tante saber quem cuida de nós para fi -
car mais fácil se comunicar com eles? 
(Cleide Maria Amador Ferreira)

Esta mesma questão está formulada na 

JUVENTUDE
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pergunta 503 de O LIVRO DOS ESPÍRI-
TOS. Kardec fêz praticamente a mesma 
pergunta aos Espíritos, e eles responderam 
que, na verdade, o nome de nosso protetor 
ou de nossos protetores, não faz nenhu-
ma diferença em nossa vida. No Plano do 
Espírito o que importa é a consciência 
de que não estamos sozinhos e a nos-
sa ligação com os protetores se faz pelo 
pensamento, principalmente pelos nossos 
sentimentos. Sempre vai haver quem, do 
outro lado, se preocupe com a nossa vida 
e queira nos ajudar a superar os obstá-
culos. São Espíritos que, antes de nossa 
encarnação, assumiram compromisso co-
nosco, como um pai ou uma mãe aqui na 
Terra. Além disso, precisamos considerar 
que o Espírito, que nos assiste, pode não 
ser conhecido de nossa atual existência, 
de modo que qualquer nome que desse 
seria válido. É evidente que sempre há 
uma natural curiosidade nesse sentido 
– de sabermos quem são nossos prote-
tores. No meio espírita essa questão não 
tem importância alguma, a não ser em 
casos de tarefas mediúnicas muito espe-
ciais ( como a do Chico Xavier e do Dival-
do Franco, por exemplo), e isso por dois 

motivos principais: primeiro, porque esses 
médiuns têm contato com muitos Espíritos 
ao mesmo tempo – geralmente os vêem, 
trata-nos diretamente como se eles esti-
vessem encarnados e, por isso, precisam 
saber seus nomes para identifi cá-los. Em 
segundo lugar, porque esses contatos são 
constantes e passam a ter um caráter mui-
to familiar. Algumas pessoas dizem que 
têm como protetores Espíritos conhecidos 
ou que se destacaram aqui na Terra; por 
exemplo, Bezerra de Menezes. Na ques-
tão 505, Kardec pergunta se esses Es-
píritos protetores realmente são quem 
eles dizem ser. E a respostas é que mui-
tos desses Espíritos, que se identifi cam 
com nomes conhecidos ou importantes, 
na verdade, não são quem dizem ser. Às 
vezes, eles assim se apresentam para sa-
tisfazer a necessidade íntima da pessoa, 
que quer ter determinado Espírito como 
seu protetor; e isso eles fazem para não 
decepcioná-la e para que elas, de fato, se 
sintam protegidas. Nesses casos, esse 
Espírito, que é realmente um protetor, 
pede autorização para usar o nome sob 
o qual se apresenta e, de outras vezes, 
pode atuar a pedido.

JUVENTUDE
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A adolescência é uma etapa muito bo-
nita no crescimento do Ser humano, 
O jovem vai montando sua personali-
dade e a sexualidade faz parte deste 
desenvolvimento. Falar sobre sexo 
não pode ser mais um tabú, mas nem 
sempre é facil falar sobre isto. Na fase 
da puberdade, quando os hormônios 
começam a agir no corpo e vão ocor-
rendo as transformações, muitas dúvi-
das vão sendo formuladas.
Como pais, amigos, irmãos e educa-
dores temos que estar preparados para 
abordar este assunto, para que a busca 
por informações não seja fora de casa, 
frequentemente de maneira errada, com 
pessoas despreparadas, e que podem 
acarretar sérias consequências como 
a gravidez na adolescência ou adqui-
rir graves doenças sexualmente trans-
missíveis. Por isto temos que abordar 
de uma forma transparente e correta 
a sexualidade, e não como ocorre de 
uma forma abusiva e errada. Nossa 
formação cultural ainda nos impõe bar-
reiras e difi culdades sobre este tema, 
mas que na atualidade, em decorrência 
do alto índice de gestação na adoles-
cência, temos que procurar transpor 
e informar. A ignorância traz males ao 
Ser humano, mas a informação errada 
também acarreta consequências.
No passado, o tema fi cava escondido 
na ignorância e hipocrisia. À medida 
que os conceitos se atualizaram, liber-
tando os preconceitos, ocorreu a liber-
tinagem sem um período de amadure-
cimento emocional entre o proibido e 
o liberado, o que era sujo e vergonho-
so para o biológico e normal. Surgiu 
a busca desenfreada pelo prazer se-
xual a qualquer preço e sem preparo. 
A sociedade atual encontra-se num 
momento crucial em relação ao sexo, 

principalmente na adolescência.
Da ignorância no passado passou aos 
desastres morais no presente e com 
conseqüências irreparáveis para o 
futuro. Começamos a debater a ques-
tão, porém as soluções ainda não se 
fazem satisfatórias, principalmente 
frente à visão materialista da vida. O 
sexo faz parte da vida física, mas tem 
implicações profundas na alma. Não 
somos somente um amontoado de cé-
lulas que constitui nosso corpo físico, 
nosso espírito também se faz presen-
te. Nossas experiências vividas em 
encarnações anteriores também irão 
refl etir na nossa vida atual. E também 
nosso corpo físico refl etirá as experi-
ências anteriores imprimindo necessi-
dades, anseios, confl itos e harmonias 
que irão refl etir no comportamento. 
É importante o conhecimento do cor-
po físico, mas também os anseios do 
espírito devem estar em harmonia. 
O físico irá impelir o adolescente aos 
instintos, impetuosidade e impulsos, 
colocando-o em riscos como a promis-
cuidade, perversão, frustação, doen-
ças e gravidez.
O jovem se acha invulnerável e acha 
que uma gravidez ou doença sexual-
mente transmissível nunca irá aconte-
cer com ele.
A melhor forma de previnir é a informa-
ção. Os jovens que se tornaram ativos 
devem ser orientados e informados 
quanto à prevenção de doenças se-
xualmente transmissíveis ou gestação 
precoce. Pela grande exposição do 
sexo, principalmente nos meios de co-
municação, a idade de início da ativi-
dade sexual está diminuindo cada vez 
mais, e muitas gestações ocorrem no 
primeiro cilco menstrual das adoles-
centes e a metade das adolescentes 

ADOLESCÊNCIA: SEXUALIDADE E GRAVIDEZ
Dr. Dráuzio Openheimer
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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.

brasileiras sexualmente ativas não uti-
liza nenhuma maneira de prevenção 
de doenças ou gestação.
A gravidez na adolescência também 
surge por outras causas, como a de-
sagregação familiar, maturidade se-
xual  mais precoce, maior pressão 
do grupo social, infl uência dos meios 
de comunicação, baixa escolarida-
de, despreparo familiar e ignorância 
do verdadeiro signifi cado da sexua-
lidade. A gravidez precoce trará vá-
rias consequências: complicações 
da gestação, do parto e do recém 
nascido, interrupção dos estudos e 
conseqüentemente trabalho de baixa 
qualifi cação profi ssional e com remu-
neração inferior. Muitos, frente a uma 
gravidez não planejada recorrem ao 
aborto clandestino e criminoso. Deste 
ato terão graves consequências tanto 
físicas quanto espirituais.
Devemos, na orientação sexual sadia, 
buscar o equilíbrio na adolescência. A 
gravidez na adolescência muda radi-
calmente os planos de vida, com mui-
tas renúncias, abandono de estudos, 
trabalho precoce sem qualifi cação, 
limitação de planos futuros.
Muitos sonhos serão interrompidos. 
Aos pais cabe a tarefa da educação 
moral e não deixar que procurem o 
aprendizado com colegas também 
desinformados. O Ser humano não é 
um animal sexual e sim racional, e o 
sexo requer tratamento e signifi cado 

dispensado a todos os órgãos e prin-
cipalmente em se tratando do apare-
lho reprodutor.
Devemos nortear o sexo nos estímu-
los do amor, levando a solucionar to-
dos os problemas que possam surgir. 
Esta força não canalizada leva a dese-
quilíbrios, destrói e danifi ca o espírito. 
A sexualidade faz parte da evolução 
do Ser humano e do seu amadureci-
mento, e, portanto deve ser tratada de 
forma correta e sem tabus ou precon-
ceitos. Equilibrada, não causa danos 
ao psiquismo. A imensa maioria vive 
a sexualidade na busca do prazer. O 
Ser humano tem que ter conhecimen-
to das forças e da energia espiritual 
que podem ser canalizados para uma 
permanente vitalidade. E a energia do 
espírito pode ser extravasada para: 
atividade sexual, exercício sexual, 
exercício espiritual, atividade física, 
atividade intelectual ou afetividade.
A forma de utilizar esta energia de-
monstra o grau de perfeição de cada 
Ser humano. Temos que saber orga-
nizar em nossa vida esta distribuicão 
energética com racionalidade. O ho-
mem deve procurar, no seu aperfei-
çoamento, se distanciar da animali-
dade, Vivemos num mundo de provas 
e expiações, temos muitas limitações 
morais, mas caminhamos para uma 
compreensão mais clara das Leis Di-
vinas.
FONTE: PÁGINA DA LUZ, nº 32.




