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Em “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, ques-
tões 868, 869, 870.

- O futuro pode ser revelado ao ho-
mem?
Em princípio, o futuro lhe é oculto e não 
é senão em casos raros e excepcionais 
que Deus permite a revelação.

- Com que objetivo o futuro está 
oculto ao homem?
Se o homem conhecesse o futuro, ne-
gligênciaria o presente e não agiria 
com a mesma liberdade, porque seria 
dominado pelo pensamento de que, 
se uma coisa deve acontecer, não tem 
que se ocupar dela, ou então, procu-
raria dificultá-la. Deus não quis que 
fosse assim, a fim de que cada um 
concorresse para a realização das coi-
sas, mesmo às quais gostaria de se 
opor. Assim, tu mesmo, frequentemen-
te, preparas, sem desconfiar disso, os 
acontecimentos que sobrevirão no cur-
so da tua vida.

- Visto que é útil que o futuro seja 
desconhecido, por que Deus, algu-
mas vezes, permite a sua revela-
ção?
Ele o permite quando esse conhecimento 
prévio deve facilitar a realização da coi-
sa em lugar de difi cultá-la, obrigando a 
agir de modo diverso do que se faria sem 
esse conhecimento. Aliás, frequentemen-
te, é uma prova.

“Não basta iniciar a edifi cação 
para que o trabalho se realize. É 
indispensável saber prosseguir e 
saber terminar”.

André Luiz
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CONVERSA BREVE

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o sei Filho unigênito, para que todo aquêle que nêle crê 
não pereça, mas tenha a vida eterna”- Jesus (João, 3:16.)

Não amaldiçoes o mundo que te acolhe.
Nêle encontras a Bênção Divina, envolvente e incessante, 
nas bênçãos que te rodeiam.
O regaço materno...
O refúgio do corpo...
O calor do berço...
O conforto do lar...
O privilégio da oração...
O apoio do alfabeto...
A luz do conhecimento...
A alegria do trabalho...
A riqueza da experiência...
O amparo das afeições...
Do mundo recebes o pão que te alimenta e o fi o que te 
veste.
No mundo respiraram os heróis de teu ideal, os santos de 
tua fé, os apóstolos de tua inspiração e as inteligências 
que te traçaram roteiro.
O Criador não  nô-lo ofertou por exílio ou prisão, mas por 
escola regenerativa e abrigo santo, qual divino jardim a 
pleno céu, esmaltado de Sol, durante o dia, e envolvido de 
estrêlas, durante a noite.
Se algo nêle existe que o tisna de lágrimas e empesta de 
inquietação, é a dor de nossos erros...
Não te faças, assim, causa do mal no mundo, que, em 
tôdas as expressões essenciais, consubstancia o Bem 
Maior em si mesmo.
Lembra-te de que “Deus amou o mundo de tal maneira que 
deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê 
não pereça, mas tenha a vida eterna.”

Emmanuel

TERRA - BÊNÇÃO DIVINA
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meio da mediunidade de Chico Xa-
vier.
 O livro “PROCESSO DE COMU-
NICAÇÃO MEDIÚNICA: MECA-
NISMOS DA MEDIUNIDADE”, de 
nossa autoria, publicado pela Edito-
ra CPDoc, é fruto da pesquisa me-
diúnica que desenvolvemos por um 
longo período no CENTRO ESPÍRI-
TA ALLAN KARDEC (Santos-SP), 
procurando retomar o método de 
investigação formulado por Kardec. 
Nele apresentamos as conclusões 
a que pudemos chegar no sentido 
de decifrar os mecanismos envolvi-
dos no PCM.
O PCM trata-se, em essência, de 
uma transmissão de pensamentos, 
emoções e/ou sensações mente a 
mente, entre um espírito desencar-
nado e um encarnado, o médium. 
Contudo, não é um processo me-
ramente mecânico; ao contrário, é 
fortemente afetivo. Uma operação 
de ajustamento entre aquele que 
quer comunicar-se e o canal que se 
oferece por fazê-lo. Tal ajuste se faz 
necessário, uma vez que o Espírito 
comunicante se serve do sistema 
físico e psíquico do médium, inse-
rindo-se em seu campo energéti-
co, contando com o consentimento 
dele. O PCM desencadeia uma sé-
rie de reações e defesas, envolven-
do mecanismos mentais, afetivos, 
cognitivos e somáticos, caracteri-
zando-se fundamentalmente pela 
vontade do médium em representar 
uma outra personalidade que não a 
sua, a representação de uma per-
sonalidade real, extracorporal.

A prática da mediunidade desen-
volveu-se no Brasil à margem do 
método e dos referenciais instituí-
dos por Kardec em sua vasta obra 
(em particular, n’O LIVRO DOS 
MÉDIUNS). Após quase 150 anos 
de disseminação da mediunidade, 
temos convicção de que a compre-
ensão de seus mecanismos ainda é 
muito incipiente.
No início da década de 1970, um 
grupo de estudiosos ligados ao 
CENTRO ESPÍRITA “LUZ ETER-
NA”, de Curitiba – PR, elaborou e 
difundiu nacionalmente o COEM 
– CENTRO DE ORIENTAÇÃO E 
EDUCAÇÃO MEDIÚNICA, forman-
do médiuns e dirigentes de reuni-
ões e reformulando a prática mediú-
nica, sem o escopo de instituir um 
processo de investigação e ampli-
fi cação do conhecimento sobre os 
temas relacionados à mediunidade. 
Deve-se destacar, ainda, o trabalho 
de formulação teórica desenvolvido 
por J. Herculano Pires, em especial 
em sua excelente obra “MEDIUNI-
DADE (Vida e Comunicação)”, em 
que trata das questões  conceituais 
relacionadas à comunicabilidade 
entre os mundos material e espi-
ritual e alguns aspectos práticos 
envolvidos nessa relação. De uma 
maneira geral, os autores que se 
propuseram a investigar o processo 
de comunicação mediúnica (PCM), 
em número reduzidíssimos, restrin-
giram-se a reproduzir as reporta-
gens e análises ( de inegável qua-
lidade e profundidade) que compõe 
a obra do espírito André Luiz, por 

 MECANISMOS DE MEDIUNIDADE
Ademar Arthur Chioro dos Reis
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Discutimos no livro diversos temas 
que de alguma forma permanecem 
obscuros do ponto de vista teórico, 
muito embora condicionem diver-
sas práticas – e algumas distorções 
– no entendimento e trato da mediu-
nidade. Entre estes, destacamos: o 
papel do perispírito, a participação 
ativa do médium e o conjunto de 
repercussões que nele ocorrem, a 
relação comunicante-médium e as 
alterações resultantes do proces-
so de justaposição que se forma, 
os diferentes tipos de transmissão 
pesquisados, os resultados obtidos 
e as limitações do PCM. A concre-
tização do processo, a infl uência, o 
preparo e a proteção do ambiente e 
as difi culdade e limitações do pro-
cesso de comunicação mediúnica.
Condicionamos as conclusões e 
resultados obtidos ao desenvol-
vimento de estudos e pesquisas 
realizadas por outros grupos. Não 
propugnamos uma versão pronta e 
acabada. Não temos uma “verda-
de” para oferecer ao leitor que por 
comodidade espera que alguém 
apresente um ponto fi nal sobre o 
assunto. Oferecemos, com a maior 
clareza e honestidade possível, os 
resultados de anos de pesquisas, 
que nos fi zeram confi rmar convic-
ções, formular novas hipóteses e 
admitir a possibilidade de que nos-
so juízo sobre o tema pudesse ser 
modifi cado a partir da investigação 
desenvolvida.
Um dos objetivos explícitos do livro 
é fomentar o debate, a análise crí-
tica e o estudo sobre o tema. Caso 

este trabalho consiga estimular ou 
introduzir de alguma forma outros 
grupos espíritas a desenvolverem 
pesquisas mediúnicas, intercam-
biar resultados e retomar a pers-
pectiva epistemológica do método 
Kardeciano, teremos atingido ple-
namente nossos objetivos.
Esperamos receber críticas cons-
truídas a partir do estudo e do ma-
nejo da mediunidade que tenham 
sido acumuladas em anos de expe-
riência no intercâmbio com os espí-
ritos e, em particular, fruto de pes-
quisa com outros espíritos e grupos 
mediúnicos.
Esse livro se destina àqueles que 
praticam e estudam a mediunida-
de, interessados em compreen-
der o fenômeno mediúnico e seus 
mecanismos. Para aqueles que se 
dedicam ao desenvolvimento, es-
tudo e formação de médiuns. Aos 
dirigentes de reuniões mediúnicas. 
É também no trabalho de refl exão 
e aprofundamento para os que já 
conhecem a melhor e mais com-
pleta obra básica sobre a mediuni-
dade experimental e a prática me-
diúnica cotidiana: O LIVROS DOS 
MÉDIUNS, de Allan Kardec. Para 
adquirir o livro acesse: www.ca-
deianet.com.br Aguardamos suas 
críticas e sugestões.
Maiores informações, ou contri-
buições para esta pesquisa, favor 
entrar em contato com o CPDOC: 
http://br.geocities.com/cpdoces-
pirita/ ou pelo email alcionem@
uol.com.br
Fonte: OPINIÃO ESPÍRITA, nº 100
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Prosseguimos comentando detalhes 
de mensagens recebidas por Francisco 
Cândido Xavier  que não deixam qual-
quer dúvida sobre a continuidade da 
vida após a morte.
A história de hoje começa no dia 16 de 
dezembro de 1975.
Aquele domingo tinha sido de muita 
desconcentração e alegria para a famí-
lia Ayres, momentos vividos no clube de 
campo dos funcionários do Banco em 
que Valdir, o chefe da família, trabalha-
va.
Já era noite quando resolveram retornar 
à cidade paulista de Jardinópolis, onde 
moravam e deram carona a um amigo, 
sua esposa e fi lha de apenas 8 meses, 
casal que haviam conhecido 15 dia an-
tes.
A viagem seguia em meio à animada 
conversação entre os adultos, quando 
por volta das vinte e duas horas e trinta 
minutos, na pista oposta em que tran-
sitavam, Valdir observou que um cami-
nhão carregado de refrigerantes apro-
ximava-se em alta velocidade, dando 
mostras de desgoverno..
Rapidamente, Valdir tentou algumas 
manobras e mesmo como último recur-
so procurando fugir para o acostamento, 
não conseguiu impedir que o imenso ve-
ículo praticamente atropelasse o carro 
que dirigia.
Todos tiveram morte instantânea: Valdir, 
a esposa Maria das Graças, grávida de 
8 meses, suas duas fi lhas de 3 e 1 ano, 
os amigos e seu bebe.
A consternação se abateu não só sobre 
os entes queridos dos ocupantes do veí-
culo, mas também sobre a população de 
Jardinópolis e cidades circunvizinhas, 
onde todos tinham muitos amigos e pa-
rentes.
As mães de Valdir e sua esposa, Maria 
das Graças, embora não fossem espí-
ritas, passaram a buscar em Uberaba 
(MG), em Chico Xavier, o alívio para a 

imensa dor que traumatizou-lhes o co-
ração, recobrando a esperança sempre 
que viam a emoção dos pais que rece-
biam pelo médium, cartas ou recados de 
seus fi lhos ou familiares.
Quase três anos depois, na noite de 4 
de agosto de 1978, em meio a outras 
mensagens recebidas, chegou um bi-
lhete ligeiro de Dona Maria das Graças, 
dando testemunho de sua sobrevivência 
e prometendo à sua mãe voltar em outra 
oportunidade para notícias mais porme-
norizadas.
Afi rmava Maria das Graças que ela e os 
demais integrantes da família estavam 
quase bons, pedindo à família que nin-
guém fi zesse reclamações nem repre-
sálias ao causador da tragédia, que “um 
dia, saberemos como tudo está certo 
nas leis de Deus”..
Dado curioso é que sua família estava 
prestes a entrar com um processo na 
justiça contra o motorista do caminhão 
que teria dormido ao volante no momen-
to do acidente.
Chico Xavier desconhecia completa-
mente essa intenção dos parentes das 
vítimas.
Nove meses se passaram e, ao fi nal 
da reunião de 17 de maio de 1979, fi -
nalmente era lida a tão esperada carta, 
dirigida à sua mãe, dando maiores in-
formações sobre a situação dela e dos 
familiares no Plano Espiritual.

OS DETALHES DA MENSAGEM.

Momentos Dramáticos.

“Descrever, Mamãe, o que foi o cho-
que dos veículos, quando nos apro-
ximávamos daquele Natal que se des-
fez em lágrimas, é muito difícil para 
a sua fi lha. Creia que o Waldir tudo 
fêz para que pudéssemos fugir ao 
caminhão enorme que se abeirava 
de nós. Acredito que a senhora terá 

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

(5ª parte)
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sabido que até mesmo nos retiramos 
da estrada para o chão que a margi-
nalizava, ignorando a que perigo nos 
expúnhamos, entretanto, a grande 
máquina parecia visar-nos. Não digo 
isso para inculpar o motorista que su-
ponho estivesse talvez magnetizado 
por uma força de que não conseguia 
se desvencilhar. Se ele dormia ou era 
ocupado por uma vontade estranha à 
dele, sinceramente não sei e nem es-
tamos em ocasião ou na disposição 
de averiguações descaridosas e inú-
teis”.
Realmente não deve ser fácil a criatura 
reviver os detalhes de uma experiência 
da intensidade vivida por Dona Maria 
das Graças e seus familiares.
As leis de Causa e Efeito tão claramen-
te expostas pela Doutrina Espírita são a 
única justifi cativa para que as criaturas 
humanas passem por situações tão vio-
lentas.
O livro “AÇÃO E REAÇÃO” transmitido 
por André Luiz através de Chico Xavier, 
contém farto material educativo a res-
peito dos processos determinantes das 
grandes expiações e provas presentes 
na vida da criatura humana.
Nada é por acaso na Criação Divina.

O Socorro Imediato.

“De momento, não tive muita certeza 
do que acontecia. Pensava nas crian-
ças. Acredito que cheguei a gritar 
e a chamar por Deus, mas tudo foi 
questão de um pedacinho de minuto. 
Ana Paula, Alessandra e o resto de-
sapareceu de meus olhos. Não mais 
vi o esposo, porque uma energia es-
quisita me selou as pálpebras para 
um sono que não poderia evitar. Foi 
um sono indescritível, porque me vi, 
como num pesadelo, arrastada para 
fora de um turbilhão de destroços e 
acomodada em grande maca, na idéia 

de que continuava em meu corpo físi-
co, a caminho de um hospital”.
O depoimento de Dona Maria das Gra-
ças revela a intensidade das impressões 
no lapso de tempo em que se deu o aci-
dente.
Conta ela “que uma energia esquisita 
lhe selou as pálpebras para um sono 
que não poderia evitar” afi rmando ter 
sido um sono indescritível, o que con-
fi rma mais uma vez as informações de 
Kardec no capítulo “o Passamento” de 
“O CÉU E O INFERNO” quando descre-
ve o torpor da morte, uma espécie de 
desmaio experimentado pelos que de-
sencarnam.
A exemplo de outras mensagens recebi-
das por Chico Xavier, nesta percebe-se 
que a assistência aos desencarnantes 
geralmente se faz imediatamente como 
se as equipes de resgate já estivessem 
preparadas para a ocorrência, que com 
certeza estava marcada para aconte-
cer.
Evidente que cada caso é um caso e 
nem em todas as situações os procedi-
mentos são iguais.

Cesariana no Plano Espiritual.

“Por mais estranho que possa pa-
recer, o meu pesadelo-realidade era 
feito de impressões e dores condicio-
nadas de um parto prematuro. Acha-
va-me dopada por medicamentos ou 
forças que até hoje não sei explicar, 
e senti perfeitamente que uma cesa-
riana se processava. Sentia-me fora 
do desastre, entre o reconforto de ser 
mãe novamente e a dor da dúvida so-
bre o Waldir e sobre as crianças que 
fi cavam na retaguarda. Depois disso, 
veio o sono de verdade”. 
Este trecho da carta de Dona Maria 
das Graças, revela um dado curioso a 
respeito da passagem desta para outra 
vida.
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Grávida de 8 meses, experimentou a 
comunicante as impressões de uma ce-
sariana acontecendo após o choque dos 
veículos.
Trata-se de um fato anteriormente não 
comentado dentre aqueles apresenta-
dos pelo Espiritismo acerca das realida-
des que interligam os diferentes planos 
de vida.
Já se sabia por outras comunicações re-
passadas a nós através de Chico Xavier, 
sobre a ocorrência de até mesmo de ci-
rurgias reparatórias da estrutura peris-
piritual pelas seqüelas resultantes das 
lesões experimentadas no corpo físico.
O primeiro registro, salvo engano, foi 
incluído no livro “JOVENS NO ALÉM”, 
publicado em 1974, pelo GEEM, onde o 
espírito da jovem Volquimar que desen-
carnou no incêndio do edifício Joelma, 
naquele ano, informa ocorrerem cirur-
gias plásticas reparatórias à muitas das 
vítimas da tragédia.
No livro “GABRIEL” publicado pelo IDE, 
o autor confi rma haver sido submetido 
até o momento da comunicação através 
do Chico, a duas intervenções cirúrgicas 
objetivando tratar seu cérebro perispiri-
tual lesado no corpo físico por um pro-
cesso de meningite.
Ainda no livro “VIDA NO ALÉM”, publi-
cado pelo GEEM, há a mensagem do 
Sr. Hilario Sestini, recebida cento e nove 
dias após a sua desencarnação, por en-
farte do miocárdio por Chico Xavier, ao 
fi nal da sessão publica de 17 de Julho 
de 1976.
Na referida carta, o Espírito revive mo-
mentos de sua transferência para o 
Mundo Espiritual, detendo-se no seu 
despertar, dizendo: 
“Acusava-me perplexo, doente. Recea-
va fazer perguntas. Guardava o medo 
de readquirir a dor que me abateria, qual 
se fosse um calhau pontiagudo, no pei-
to, e os amigos me conduziram para a 
Casa da Saúde Santa Terezinha que re-

assumia a forma pela qual a conhecera 
na infância. Um leito alvo e um médico, 
que me disse ser companheiro de nos-
so estimado Dr Maret Descartes Freire 
Gameiro, me cirurgiou o tórax. Estive 
alguns dias acamado”.
Confi rma-se, mais uma vez, a fi xação 
de lesões experimentadas no corpo físi-
co na estrutura perispiritual que por sua 
vez é a matriz dos corpos físicos a se-
rem usados a cada nova reencarnação.

O Despertar para a Realidade.

“Acordei perplexa, perguntando pe-
los meus. A criança repousava junto 
de mim. O aspecto do quarto que me 
abrigava era idêntico ao de uma en-
fermaria espaçosa e arejada, que se 
reservasse apenas para o meu pro-
blema. Chorei e implorei pela vinda 
do Waldir e da senhora, até que al-
guém se aproximou de mim e falou-
me com carinho de toda a extensão 
da ocorrência, esclarecendo-me que 
em meu caso a criança em espírito já 
se achava perfeitamente formada e 
que não poderíamos exigir uma elimi-
nação sumária do companheirinho a 
nascer. O espanto me tomou de todo 
o coração”.
Como lembram vários mentores espiri-
tuais, a natureza não dá saltos.
E a vida espiritual nada mais é que se-
qüência da vida em nossa dimensão.
Dona Maria das Graças experienciara a 
sua terceira e curtida gravidez até o oita-
vo mês, estando o espírito reencarnante 
quase no momento de ser reintroduzido 
no Plano Material.
Na mensagem ela diz que após ter sido 
cientifi cada da extensão da ocorrência 
que determinara a interrupção da vida 
física dela e dos familiares mais próxi-
mos, surpresa pela presença do recém 
nascido a seu lado, ouviu o esclareci-
mento de que em seu caso “a criança 
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em espírito já se achava perfeitamen-
te formada e que não poderia exigir 
uma eliminação sumária do compa-
nheirinho a nascer”.
Numa informação que se acresce a esta 
contida no livro “IMAGENS NO ALÉM” 
de Heigorina Cunha, publicado pelo 
IDE, o médium Chico Xavier revela que 
não existe concepção material se não 
houver a espiritual.
Nem poderia ser diferente, pois o corpo 
físico, segundo Kardec, a partir da con-
cepção, ajusta-se ao corpo perispiritual 
molécula a molécula, célula a célula e a 
gravidez não é acontecimento isolado a 
se processar apenas no corpo físico.
Aliás, na citada obra, Chico acrescenta 
outros dados importantes a respeito do 
corpo perispiritual que merecem ser co-
nhecidos pelos estudiosos do assunto.

O Apoio dos familiares desencarna-
dos. 

Quem falava era a bisavó Carolina, a 
quem devo hoje o carinho que devia 
tão somente à senhora, e os dias se 
passaram vagarosamente.
A referência era à Dona Carolina Tei-
xeira de Camargo, bisavó paterna com 
quem Dona Maria das Graças nem tive-
ra contato quando encarnada.
Como Chico poderia saber disso?
Mais uma vez estamos diante de um, 
dentre muitos dados que confi rmam a 
veracidade da mensagem.

Solidariedade.

“Outras afeições vieram a consolar-
me, incluindo a bisavó Rita e outros 
parentes nossos.”
Os laços de família não se extinguem 
com a morte.
Claro que a desencarnação não nos pro-
jeta às mesmas regiões espirituais, mas 
àquelas compatíveis com nossa condi-

ção consciêncial , mental e emocional, 
por ocasião do desencarne.
Não existem favorecimentos, privilégios, 
exceções.
Faremos sempre juz ao nosso nível de 
aproveitamento durante a permanência 
na escola da Terra, na condição de re-
encarnados.
O despertar e o ser assistido pronta-
mente está relacionado aos méritos ad-
quiridos.
Aqui se aplica mais uma vez o “a cada 
um conforme as próprias obras”.

Curiosa Separação.

“Melhorei de algum modo ao reen-
contrar o Waldir e as crianças em 
outro setor hospitalar, e creio que o 
restante do que lhe poderia contar o 
seu coração materno adivinha.”
Pelos depoimentos psicografados por 
Chico, observa-se que embora desen-
carnando em companhia de outros fa-
miliares, nem sempre nos mantemos no 
mesmo ambiente.
Caso semelhante já havia sido narrado 
por Rosana Maria Temporal de Lara, 
tema de nossa primeira matéria que se 
vira separada do marido, irmão e cunha-
do desencarnados no mesmo acidente 
que ela.
Os fatores que determinam isso ainda 
não se mostram muito claro, mas de-
vem estar relacionados às experiências 
expiatórias previstas no roteiro de cada 
um.

Mais Confi rmações.

“Agradeço as suas preces e as ora-
ções de nossa Elza e de outros co-
rações queridos, cujas vibrações de 
piedade e de assombro nos procura-
vam”.
A referência às orações de Elza em 
favor do grupo de desencarnados, na 
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verdade eram preces da irmã caçula de 
Maria das Graças, parte de um grupo de 
7 irmãos.
Residia à época da recepção da men-
sagem em Maringá, estado do Paraná, 
não estava no local da psicografi a e 
Chico Xavier não poderia saber de sua 
existência.
A propósito da prece, a Doutrina Espírita 
tem uma contribuição importante sobre 
sua dinâmica e funcionamento.
Inclusive considerando-se a evolução 
das pesquisas do século XX a respeito 
das ondas mentais, sua força e alcance, 
não fi ca difícil concluirmos do acerto das 
colocações de Allan Kardec sobre a me-
cânica da oração.
Hoje até com as contribuições dos es-
píritos Emmanuel e André Luiz, através 
de Chico Xavier, sabemos que sentindo 
pensamos e pensando irradiamos on-
das mentais impregnadas de energias 
positivas ou negativas na direção do ob-
jeto de nossa atenção e intenção.
Propaga-se essa força alcançando seu 
objetivo, envolvendo-o ou atingindo-o 
independente da distância ou dimensão 
material ou espiritual em que se encon-
tram, desencadeando reações psíqui-
cas, mentais, psicológicas ou físicas 
mais ou menos percebidas pelo alvo da-
quele que pensa ou ora.
André Luiz, através de Chico Xavier, 
apresenta inclusive uma história inte-
ressante no livro “ENTRE A TERRA E 
O CÉU”, publicado pela FEB, onde a 
prece de uma adolescente à sua mãe 
desencarnada, que imaginava estar no 
“céu”, inicia uma ação coordenada pelo 
ministro Clarêncio no sentido de recon-
duzir vários personagens ao programa 
evolutivo previsto para eles na atual 
existência física.
Outro livro no qual encontramos farto 
material sobre a prece é a coletânea “À 
LUZ DA ORAÇÃO”, editado pela Casa 
Editora “O CLARÍM”, onde além de men-

sagens recebidas por Chico falando da 
oração sob diferentes ângulos, estão 
contidas várias preces de profundo sen-
tido espiritual.
 E não poderíamos esquecer dos capí-
tulos XXVII e XXVIII de “O EVANGE-
LHO SEGUNDO O ESPIRITISMO”, nos 
quais a afi rmação de Jesus “PEDI E OB-
TEREIS”, ganham uma dimensão muito 
objetiva.

 Outro dado surpreendente.

“Chamo Júnior o caçula que se me 
desagarrou do seio aqui na vida es-
piritual.”
Dona Maria das Graças, mãe de duas 
meninas, até aquela altura de sua exis-
tência física, disse por várias vezes, 
torcer para que seu último fi lho fosse 
homem, e caso isso se confi rmasse, lhe 
colocaria o nome de Waldir Gregh Jú-
nior, uma homenagem ao marido.
Afi rmara ainda estar feliz porque “muda-
ra para outra casa, o marido tinha um 
carro novo (adquirido dez dia antes) e 
teria um menino se Deus quisesse”.
Apesar dos traumas experimentados 
com a compulsória transferência, o es-
pírito do menino passou a ser chamado 
Junior, como ela imaginara.

PALAVRAS FINAIS

A íntegra desta e outras mensagens 
pode ser lida no livro “QUEM SÃO”, pu-
blicada pelo IDE – Instituto de Difusão 
Espírita. 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 HISTÓRIA 
DE UMA MENSAGEM.
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I – Filogenia do Sistema Nervoso
Na recente publicação “MINDS BEHIND 
THE BRAIN” (2000), de Stanley Finger, 
encontra-se, logo no prefácio, a expressão 
“The organ of mind” (O órgão da mente), 
referente ao cérebro. Há mais de 50 anos, 
André Luiz já emitia esse mesmo conceito 
em “NO MUNDO MAIOR” (1947, cap. 4), 
ao assinalar: “O cérebro é o órgão sa-
grado de manifestação da mente, em 
trânsito da animalidade primitiva para 
a espiritualidade humana”. De fato, o 
Sistema Nervoso (SN), como um todo, é 
hoje entendido como o “órgão” (do grego 
organon = meio, recurso, instrumento) de 
expressão do comportamento, ou seja, é 
por intermédio do SN ou, como querem 
especifi car alguns, do Sistema Neuro-En-
dócrino, que o indivíduo se relaciona com 
o meio em que vive e mantém as funções 
de seu próprio corpo. A linguagem de ex-
pressão da vida é a mesma em todos os 
seres vivos, desde os unicelulares, como 
uma ameba, até os mamíferos mais di-
ferenciados, neste grupo incluindo-se o 
próprio homem. Essa “linguagem”, que 
tem como base funcional o binômio “es-
tímulo-resposta”, serve de fi o condutor 
tanto ao processo fi logenético (evolutivo 
das espécies) quanto ao processo onto-
genético (desenvolvimento embrionário 
de cada Ser). O Ser em desenvolvimento 
ontogenético passa por diversos estágios 
da fi logenia, fato que dá sustentação ao 
postulado de Ernest Haeckel (famoso 
naturalista alemão), em 1891, “A On-
togênese recapitula a Filogênese”. 
André Luiz confi rma essa assertiva ao 
estabelecer, em “EVOLUÇÃO EM DOIS 
MUNDOS” (1958), no cap. IX (Evolução 
e Cérebro), que “A massa de células 
nervosas que precede a formação do 
cérebro, nos invertebrados, dá lugar à 
invaginação do ectoderma, nos verte-
brados, constituindo-se, lentamente, 
a vesícula anterior ou prosencéfalo, a 
vesícula média,  ou mesencéfalo, e a 

vesícula posterior ou rombencéfalo”. 
Dessas vesículas, a que se refere André 
Luiz, resultam todas as estruturas com-
ponentes do encéfalo (porção do SN con-
tida dentro da cavidade craniana), tanto 
na ontogenia quanto na fi logenia.
II – O cérebro trino
A interação cérebro-mente

Destacam-se nesse assunto, estudos 
realizados pelo neurocientista contem-
porâneo Paul MacLean, que concebeu 
interessante modelo da estruturação evo-
lutiva do cérebro humano, expresso em 
seu famoso livro “THE TRIUNE BRAIN 
IN EVOLUTION” (1968). Diz ele: “So-
mos obrigados a nos olhar e a olhar 
o mundo através dos olhos de três 
mentalidades bastante diferentes, 
duas das quais carecem do poder da 
fala”. Reconhece-se assim, no encéfalo, 
a existência de três formações que se 
dispõem concentricamente: a reptiliniana, 
a paleomamífera e neomamífera. Resu-
midamente, a formação reptiliana (R) de 
nosso cérebro corresponde às suas par-
tes mais profundas e também muito anti-
gas, do ponto de vista fi logenético, com 
representação expressiva nos répteis. 
Funcionalmente está relacionada à mani-
festação de nossas ações comportamen-
tais mais primitivas, ligadas à autodefesa 
(busca de abrigo etc.) e perpetuação da 
espécie (funções sexuais e reprodutivas). 
Conforme ressalta Carl Sagan, em “OS 
DRAGÕES DO ÉDEN” (1977), o com-
plexo R desempenha ainda importante 
papel no comportamento agressivo, na 
demarcação territorial, nas práticas ritua-
lísticas (de acasalamento, por exemplo) e 
no estabelecimento da hierarquia social. 
A formação paleomamífera (paleos, do 
grego = antigo), por sua vez, corresponde 
a estruturas dispostas ao redor e sobre 
a primeira. Compõem o chamado Siste-
ma Límbico, presente já nos mamíferos 
mais primitivos, e tem a ver com a mani-

CIÊNCIA
OS TRÊS CÉREBROS

Irvênia de Santis Prada
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festação de emoções primárias, básicas, 
“instintivas”. Por último, a formação neo-
mamífera é representada pelo córtex ce-
rebral (neocórtex), camada de substância 
cinzenta que reveste externamente os 
hemisférios cerebrais (relacionada a múl-
tiplas e sofi sticadas funções), inclusive 
as chamadas “psíquicas superiores”, que 
envolvem associação de idéias, crítica de 
situações, ideação futura, livre-arbítrio, 
vontade etc.). Segundo Willian H Calvin, 
em “THE EMERGENCY OF INTELLI-
GENCE” (Scientifi c American, outubro, 
1994), o neocórtex, ultimamente relacio-
nado aos processos de inteligência, apre-
senta extensão em área, correspondendo 
a quatro folhas de papel ofício no homem, 
a uma dessas folhas no chimpanzé, a um 
envelope de carta, nos ratos.

André Luiz antecipou em vinte anos o 
atual conceito de que o cérebro pode ser 
dividido em três partes, por critério fi loge-
nético e de complexidade de operações.

É impressionante e óbvia a ligação entre 
as informações acadêmicas exaradas por 
MacLean (1968) e a estruturação de nos-
sa Casa Mental, referida mais de 10 anos 
antes por André Luiz em “NO MUNDO 
MAIOR” (1945, cap. 3 – A Casa Mental 
e cap. 4 – Estudando o Cérebro). Diz ele, 
resumidamente: “No Sistema Nervoso, 
temos o cérebro inicial, repositórios 
dos movimentos instintivos e sede das 
atividades subconscientes; fi guramo-
lo por porão da nossa individualidade, 
onde arquivamos os menores fatos da 
vida; aí moram hábito e automatismo. 
Na região do córtex motor, temos o cé-
rebro desenvolvido consubstanciando 
as energias motoras de que se serve a 
nossa mente para as manifestações im-
prescindíveis no atual momento evolu-
tivo do nosso modo de ser; aí localiza-
mos o domínio das conquistas atuais, 
onde residem esforço e vontade. Nos 

planos dos lobos frontais, jazem ma-
teriais de ordem sublime que conquis-
taremos gradualmente, no esforço de 
ascensão, representando a parte mais 
nobre de nosso organismo divino em 
evolução; aí demoram o ideal e a meta 
superior a serem alcançados. Distribu-
ímos, desse modo, nos três andares, 
o subconsciente, o consciente e o 
superconsciente. Como vemos, pos-
suímos, em nós mesmos, o passado, 
o presente e o futuro”. Portanto, André 
Luiz também considerou (antecipada-
mente a Mac Lean) o encéfalo humano 
consubstanciado em três partes, relativas 
aos três andares de nossa Casa Mental.
Ao compararmos os dois enfoques, o de 
André Luiz e o de Mac Lean, a respeito 
da constituição trina do cérebro humano, 
vemos que André Luiz coloca em um só 
bloco o Complexo Reptiliano e o Sistema 
Límbico (de Mac Lean), desdobrando por 
sua vez a atuação do neocórtex em dois 
níveis: a região do córtex motor e a dos 
lobos frontais, o que encontra respaldo 
nos interesses da neurociência de hoje, 
que enfoca com destaque a porção mais 
anterior dos lobos frontais, a chamada 
área pré-frontal. Veja-se, a exemplo de 
estudos do processo evolutivo dessa 
área, a publicação “THE PEGRONTAL 
CÓRTEX: ANATOMY, PHYSIOLOGY 
AND NEUROPSYCHOLOGY OF THE 
FRONTAL LOBE” (1989), de J. M. Fuster. 
As nossas mais nobres funções mentais 
são manifestadas fenomenicamente atra-
vés da atuação das áreas pré-frontais.

III – Filogenia da mente

É surpreendente, comenta Sagan, quan-
to de nosso comportamento pode ser 
descrito em termos reptilianos. Falamos 
comumente em assassinatos “a sangue 
frio” e o conselho de Maquiavel em “O 
PRÍNCIPE” era o de “assumir a fera”. É 
impressionante a quantidade de mitos e 

CIÊNCIA
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de lendas, em várias culturas, sobre dra-
gões e serpentes, enfi m, sobre répteis.
Por exemplo: temos a fi gura de São Jor-
ge matando o dragão e a simbologia da 
“tentação” de Adão e Eva pela serpente, 
o que ressalta, de maneira alegórica, a 
importância da atuação do complexo ce-
rebral reptiliano (R) em nossa vida. Tam-
bém são interessantes as implicações 
fi logenéticas do Complexo R em ques-
tões epistêmicas e espistemológicas, se-
gundo comentários do próprio Mac Lenan 
(1968), entre as quais destacam-se:
- Nativismo – em aves, quando um fi lhote 
é afastado temporariamente do grupo, ao 
reaproximar-se é repelido, como se fosse 
um “estranho”. Essa é a queixa de mui-
tos soldados estadunidenses, veteranos 
da Guerra do Vietnã, que, ao retornarem 
para casa, foram recebidos e tratados 
como indesejáveis estranhos;
- Intolerância a Marcas – “marcas” de 
aceitação e rejeição sinalizam para a 
fêmea responsável pelo ninho, quais os 
indivíduos de que deve cuidar. Filhotes 
mais fracos, doentes ou com deformida-
des são “descartados”, como forma de 
proteção para o restante da ninhada. Aí 
estão as raízes fi logenéticas dos nossos 
preconceitos e razões de intolerância ao 
que interpretamos como “marcas” que 
caracterizam diferenças de cor, etnia, re-
ligião e credos políticos.

Estudando os setores mais primitivos do 
nosso cérebro, entenderemos uma série 
de comportamentos humanos como ata-
vismos da nossa herança animal.

- Aspectos Educacionais – O grupo de 
mamíferos surgiu com redução do núme-
ro de fi lhotes, que precisam da proteção 
parental (materna/paterna) para sobrevi-
ver. Particularmente na primeira infância 
do Ser humano, é importante que as clas-
ses de alunos não sejam muito numero-
sas, para se garantir atenção particular 

a cada criança, sem o que naturalmente 
criam-se comportamentos geradores de 
desordem e/ou ociosidade. Isso acontece 
porque temos registrada, fortemente em 
nosso Cérebro Reptiliano e no Sistema 
Límbico (Cérebro Inicial de André Luiz), 
a importante informação, que brota de 
nosso inconsciente em “pulsos”, de que 
“precisamos” para a nossa sobrevivência, 
dos cuidados de outro alguém. Daí vem 
a necessidade compulsiva que temos de 
chamar, sobre nós, a atenção das outras 
pessoas.
Quanto à Formação Paleomamífera, já 
na transição evolutiva entre répteis e ma-
míferos, três comportamentos básicos 
são desenvolvidos:
1) proteção e cuidados parentais 
(maternos e/ou paternos);
2) comunicação audiovocal para 
manutenção do contato maternal com 
a prole;
3) comportamento lúdico.
Em mamíferos, a origem do comporta-
mento de proteção e cuidados paren-
tais marca o surgimento do altruísmo 
e o início da evolução da família, com 
as conseqüentes responsabilidades a 
ela associadas. O “cuidar” (do ovo, do 
ninho, da cria) surge como importante 
forma de comportamento, a partir dos 
répteis. Essa talvez seja a razão pela 
qual a forma do feto (dentro do ovo, do 
ninho etc.), própria do rostinho de nos-
sos bebês, nos induza enternecimento 
e motivação para o “cuidar”.
Todo o enfoque acadêmico desses con-
ceitos encontra ressonância em dados 
da literatura espírita. Assim, particular-
mente em relação à filogenia da mente, 
lemos em “NO MUNDO MAIOR”, cap. 
3, de André Luiz: “Não somos criatu-
ras milagrosas, destinadas ao ador-
no de um paraíso de papelão. Somos 
filhos de Deus e herdeiros dos sécu-
los, conquistando valores, de expe-
riência em experiência, de milênio a 

CIÊNCIA
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milênio. A crisálida de consciência, 
que reside no cristal a rolar na cor-
rente do rio, aí se acha em processo 
liberatório; as árvores que por vezes 
se aprumam centenas de anos, a su-
portar os golpes de inverno e aca-
lentadas pelas carícias da primave-
ra, estão conquistando a memória; a 
fêmea do tigre lambendo os filhinhos 
recém-natos, aprende rudimentos do 
amor; o símio, guinchando, organiza 
as faculdades da palavra”. Assim se 
estrutura a nossa casa mental, de ex-
periência em experiência interagindo 
com a matéria e orientando a organi-
zação morfo-funcional do cérebro. Não 
estaria Jesus (Mateus 7: 24 -27), re-
ferindo-se à figura metafórica da casa 
mental, ao discorrer sobre a edificação 
de nossa casa sobre a rocha ou sobre 
a areia? A figura da “casa de sabar” é 
registrada na ocorrência de processos 
obsessivos graves, principalmente na 
subjugação, quando a vontade do obsi-
diado é dominada pelo espírito obses-
sor, sendo então “rebaixada”. O indiví-
duo como que se recolhe ao seu porão. 
Perde a capacidade de comandar sua 
própria vida. Ao relatar a infeliz situa-
ção das mentes de um obsessor e seu 
obsidiado, unidas no processo simbió-
tico do ódio e da vingança, André Luiz 
assevera em “NO MUNDO MAIOR”, 
cap. 3: “Espiritualmente, rolaram 
do terceiro andar, onde situamos as 
concepções superiores, e entrega-
ram-se ao relaxamento da vontade, 
deixaram de acolher-se no segundo 
andar, sede do esforço próprio, per-
dendo valiosa oportunidade de reer-
guer-se; caíram, destarte, na esfera 
dos impulsos instintivos, onde se 
arquivam todas as experiências da 
animalidade anterior... Outra seria 
a situação de ambos se houvessem 
esquecido a queda, reerguendo-se 
pelo trabalho construtivo e pelo en-

tendimento fraternal, no santuário 
do perdão legítimo”.
A vivência de Nabucodonosor, rei babi-
lônico, relatada em Deuterônimo 4.33 
e 34, exemplifica a situação do espí-
rito que rolou as escadas de sua casa 
mental, reassumindo a “animalidade” 
anterior mas, conseguindo, em segui-
da, a retomada de seu autocomando: 
“Mas por fim daqueles dias eu, Na-
bucodonosor, levantei os olhos ao 
céu, tornou-se a vir o entendimento 
e eu bendisse o Altíssimo e louvei e 
glorifiquei ao que vive para sempre, 
cujo domínio é sempreterno, e cujo 
reino é de geração em geração”. Para 
o confrade F. E. Minghelli, em “A Reen-
carnação”, outubro de 1992, FERGS, 
nos processos obsessivos, que atin-
gem funções mentais mais elevadas, 
há uma espécie de “desligamento” das 
atividades superiores (razão, vontade, 
livre-arbítrio...), ficando o comando do 
corpo por conta das áreas mais primá-
rias e instintivas (funções automatiza-
das). Em contrapartida, a passagem de 
Daniel, lançado à cova dos leões, tam-
bém é significativa: (Deteronômio.6:22) 
– “O meu Deus enviou o seu anjo e 
fechou a boca dos leões para que 
não me fizessem dano, porque foi 
achada em mim inocência diante 
dele”. Daniel, entregue sempre às ora-
ções, certamente vivia sintonizado no 
terceiro andar de sua casa mental, ten-
do conseqüentemente serenado, já, as 
suas “feras”, ou seja, os seus impulsos 
instintivos, primários.

IV – O cérebro trino e os Centros de 
Força.
Ainda focalizando a atuação da men-
te no mecanismo de funcionamento do 
cérebro, André Luiz, em “EVOLUÇÃO 
EM DOIS MUNDOS”. XIII, comenta, no 
relativo aos centros de força: “Com a 
supervisão dos Orientadores Divi-
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nos, associaram-se-lhe no cérebro 
o centro coronário, através de todo 
um conjunto de núcleos do diencéfa-
lo, possui no tálamo... vasto sistema 
de governança do espírito”... “Como 
o fluído mental, carreiam-se, desse 
modo, não apenas as disposições 
mento-sensitivas das criaturas, em 
atuação recíproca, mas também as 
imagens que transitam entre os cé-
rebros que se afinizam...” Enquan-
to o centro coronário tem seu vértice 
representado na glândula pienal ou 
epífise, o centro cerebral tem corres-
pondência com a hipófise. A esse res-
peito, assim se refere André Luiz em 
“EVOLUÇÃO EM DOIS MUNDOS”. 
IX: “... nos répteis, aprimora-se, na 
forma espiritual, o centro coronário 
do psicossoma futuro, a refletir-
se na glândula pineal... é aí que a 
epífise começa a consolidar-se por 
fulcro energético... para a tradução 
e seleção dos estados mentais di-
versos...”
Disso deduzimos que Mac Lean teve 
muitas razões para considerar, com 

interesse, as características morfo-
lógicas e funcionais da Formação 
Reptiliana na composição de nosso 
“Cérebro Trino”, pois realmente as 
transformações evolutivas que se es-
tabeleceram a partir dos répteis foram 
muito significativas e importantes. 
Atualmente, estudos sobre a glându-
la pineal têm sinalizado seu papel na 
“orquestração” de funções do Siste-
ma Nervoso Autônomo, do Sistema 
Hormonal e do Sistema Imunológico, 
criando mecanismos que sustentariam 
os processos de somatização. Assim, 
diferentes estados emocionais, sejam 
de alegria e felicidade ou de mágoa 
e ódio, têm a possibilidade de mani-
festar-se no corpo físico (soma), im-
primindo harmonia ou desarmonia em 
seu funcionamento. Se confirmardas 
essas tendências conceituais, aí esta-
ria a base científica para justificar a 
assertiva estabelecida por Descartes, 
no séc. XVII: “a pineal é a sede da 
alma”. Penso que a ciência está muito 
perto de alcançar essa confirmação.
FONTE: TERRA AZUL, nº 41

INTEGRE-SE VOCÊ TAMBÉM!

Mais de 5000 cópias distribuidas gratuitamente entre os anos 90/95, 
deram à série “INFORMAÇÃO EM VÍDEO”(VHS) o “status”de pionei-
ra na categoria de programas didáticos objetivando a divulgação do 
ESPIRITISMO e seus princípios. Agora em DVD, você pode copiá-la da 
INTERNET através do portal www.dominiopublico.org.br e utilizá-lo 
em aulas, palestras ou estudos ou assistí-lo no site da revista.
Veja os títulos já disponíveis: 1-Por que Espiritismo?; 2-As Obras 
básicas; 3-A Filosofi a Espírita; 4-O Fenômeno Mediúnico; 5-A Moral 
Espírita; 6-O Espiritismo no Brasil; 7-A Prática Espírita; 8-A Atitude 
Mental; 9-Sobre a Morte e o Morrer; 10-Reencarnação, 11-Os Espíritos 
e os Efeitos Físicos e 12-A Infl uência Espiritual.
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Nos diretos, por exemplo, a po-
luição do ar, dos rios e mares, a 
extinção de espécies animais e 
vegetais, a exaustão de certos 
recursos naturais. Dos indiretos o 
aumento de catástrofes naturais 
devido às mudanças climáticas: 
furacões e tufões, inundações e 
secas cada vez mais frequentes 
e intensas. Como se não bastas-
se as que, aparentemente, eclo-
dem sem a interferência da von-
tade humana.
Mas, afi nal, estamos ou não en-
frentando riscos graves de extin-
ção da vida biológica no Planeta? 
Verdade que os espíritas isolada-
mente pouco podem fazer para 
alterar o quadro. Nem por isso 
podem cruzar os braços e rela-
xar nas praias esplêndidas - das 
poucas que escapam à poluição 
- para admirar as belezas natu-
rais na confi ança de que Deus 
simplesmente vai tolerar indefi -
nidamente a nossa negligência e 
ambição.
Este texto não tem por fi nalida-
de aprofundar a discussão sobre 
as causas e consequências das 
agressões ecológicas ou sugerir 
fórmulas de preservação da na-
tureza. Objetiva, sim, chamar a 
atenção sobre a necessidade dos 
espíritas se ocuparem mais com 
o assunto. Em nossas palestras 
públicas, nos grupos de estudos, 

ESTUDOS DENUNCIAM A IRRESPONSABILIDADE DO SER HUMANO NO 
TRATO COM A NATUREZA

Alaor F. Gusman

A imprensa deu destaque no iní-
cio de novembro de 2006 ao aler-
ta contido nos estudos do cientis-
ta inglês James Lovelock sobre o 
risco real de a Humanidade pra-
ticamente desaparecer até o ano 
2100. Aumento de temperatura 
média de até 8ºC, já por volta 
de 2040, provocará escassez de 
água e, por consequência, que-
da na produção de alimentos e 
fome. Segundo ele só a redução 
da queima de combustíveis fós-
seis não é mais sufi ciente para 
reverter o processo. O problema, 
portanto, é mais crítico do que 
muitos imaginam.
Por outro lado, centenas de ou-
tros estudos têm sido divulgados 
denunciando a irresponsabili-
dade do homem no trato com a 
natureza. Não são somente as 
emissões de gás poluente lide-
radas pela insenbilidade e egoís-
mo americanos que se negaram 
a assinar o Tratado de Kyoto. A 
Amazônia perdeu 1,3 bilhão de 
árvores em 12 meses, entre 2004 
e 2005. Quando não, vira cinzas. 
Há ameaças de esgotamento dos 
recursos hídricos, da fauna ma-
rinha em todo o mundo e muito 
mais.
Os efeitos dos abusos humanos 
são diretos e indiretos, de curto, 
médio e longo prazos. Por isso 
muito deles já se fazem sentir. 

PANORAMA
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nas aulas de educação infanto-
juvenil temos que falar mais, dis-
cutir e imbuir os frequentadores 
dos Centro Espíritas para a im-
portância do tema.
Mas nossa atuação vai além des-
se ambiente, estabelecendo co-
nexões com o dia-a-dia no meio 
social em vários locais e circuns-
tâncias: nas escolas de nossos 
fi lhos, na universidade, no traba-
lho, na convivência com familia-
res, amigos e vizinhos. Recorde-
mos as palavras de Allan kardec 
em A GÊNESE, cap.XVIII, item 
25: “Não é o Espiritismo que 
cria a renovaçào social, é a 
maturidade da Humanidade 
que faz de tal renovação uma 
necessidade. Cada um de nós  
pode e deve ser um agente de 
mudanças, fazendo os princí-
pios espíritas permear o corpo 
social. Minoria ou não, capazes 
de maior ou menor infl uência, 
façamos a nossa parte.
Especialmente aos que se pro-
põem falar sobre  Espiritismo é 
fundamental não só conhecer 
bem os tópicos desenvolvidos a 
partir da questão 728 de O LI-
VRO DOS ESPÍRITOS (Lei de 
Destruição) e “AS EXPIAÇÕES 
COLETIVAS”, em OBRAS PÓS-
TUMAS, além de, evidentemen-
te, consultar outros autores en-
carnados e desencarnados.

É preciso ir além e inteirar-se 
melhor sobre estudos como os 
de James Lovelock. Vamos con-
fi ar cegamente na suposição de 
que o Apocalipse não passa de 
simbologia e que o Planeta será 
poupado graças a intervenção 
Divina, apesar do livre-arbítrio 
humano destrambelhado? Pode-
mos nos tranquilizar com a idéia 
de que as transformações aguar-
dadas são apenas de ordem so-
cial e moral quando o que mais se 
vê é o homem agir insanamente 
contra os meios de sua própria 
sobrevivência e a Terra transfor-
mada num lixão cósmico?
“Espíritas, instrui-vos”, reco-
mendou o Espírito Verdade. Ins-
trução que abrange os períodos 
em que necessita estar unido ao 
corpo físico. Precisamos conhe-
cer nossa origem, natureza e 
destino.
Mas entre a primeira e o último, 
há o presente a ser vivido. Achar 
que Deus vai resolver tudo por 
nós, neutralizando nosso egoís-
mo e irresponsabilidade é pura 
ingenuidade. O homem, tão sábio 
para tantas coisas, prova que já 
deixou para trás a infância espiri-
tual. Que aprenda a se comportar 
como adulto, assumindo as con-
seqüências de seus atos físicos, 
sociais e morais.
Fonte: COMUNICA AÇÃO ESPÍRITA, NOV/DEZ/2006
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CONFLITOS COM OS PAIS 

‘Honrai pai e mãe, disse Jesus. Pergun-
to: o fi lho, que faz uma crítica construti-
va chamando o pai e a mãe de egoístas 
e orgulhosos, estaria violando esse ensi-
namento de Jesus?”(CRA-Vera Cruz-SP)

Jesus valorizou o sentimento que nos liga à 
pessoa do próximo; sentimento esse que se 
manifesta através de nossas atitudes e rea-
ções uns diante dos outros. Evidentemente, 
os pais são os próximos mais próximos de 
nós e, com certeza, devido à essa condi-
ção de pais e fi lhos, sentimos necessidade 
de amá-los, tanto quanto eles nos amam. 
Mas precisamos compreender, Cristiano, 
que o amor não se traduz numa maneira 
passiva de se conviver. O próprio Jesus não 
foi passivo em todas as suas atitudes. Nos 
Evangelhos, encontramos várias situações 
em que ele repreende seus discípulos de 
forma muito enérgica, e até aquela situa-
ção em que ele chega a questionar quem 
é sua mãe e quem são seus irmãos.  Pais 
e fi lhos, na condição espiritual em que nos 
encontramos atualmente neste Planeta, 
estão quase sempre em confl ito. Quando 
criança, a nossa tendência é nos submeter 
inteiramente às ordens dos pais em quem 
acreditamos piamente; mas, quando adqui-
rimos capacidade de pensar pela própria 
cabeça, quando passamos a ter as nossas 
próprias idéias e metas, difi cilmente deixa-
mos de nos rebelar em determinadas situa-
ções. Repetimos: na condição espiritual em 
que nos encontramos, o confl ito entre pais 
e fi lhos decorre da intimidade da convivên-
cia, mas isso não quer dizer que não exista 
amor entre eles. É um amor, sem dúvida, 
que precisamos cultivar, mesmo que a con-
vivência não seja tão fácil. O problema é 
como administrar esses confl itos para que 
eles não sejam causa de ódio ou rancor. 
Tudo tem o seu limite. Estamos vivendo 
num Planeta, onde todos temos difi culdade 
de conviver bem, em que os pais têm di-
fi culdade de educar seus fi lhos e em que 
a coletividade tem difi culdade de cultivar o 
amor e o respeito. Todos somos vítimas e 

réus, ao mesmo tempo. E, por isso, as re-
lações familiares estão longe de ser as ide-
ais, embora essa condição não tire de nós 
o dever moral de nos tratar bem, de nos 
respeitar uns aos outros e, sobretudo, de 
nos compreender. A questão, portanto, é de 
sabermos quais são nossos limites, a fi m de 
não extrapolarmos o respeito e o bom sen-
so, machucando profundamente aqueles 
que, de fato, nos amam. Isso, certamente, 
nos faz sofrer porque, se amamos nossos 
pais, não queremos que eles sofram. Não 
somos perfeitos – nem como pais e tampou-
co como fi lhos. Erramos, muitas vezes, seja 
numa condição, seja em outra; de outras 
vezes, achamos que erramos, pois temos 
os nossos limites tanto para compreender 
os outros, como para nos compreender a 
nós mesmos. E temos difi culdade de supe-
rar esses limites. No entanto, os pequenos 
desentendimentos do dia-a-dia, que temos 
com nossos pais ou com nossos fi lhos, não 
devem ser motivos de autofl agelação para 
nenhum de nós. Precisamos valorizar mais 
o que realmente sentimos por eles. O que 
temos a fazer sempre é procurar a reapro-
ximação, procurar a reconciliação, procurar 
mostrar que, apesar dos desentendimentos, 
o amor permanece como base de nosso 
relacionamento, pois estamos num mundo 
em que ainda não sabemos resolver mui-
tos problemas a não ser através de confl i-
tos que, muitas vezes, nos causam dores 
morais.

CONVIVÊNCIA DIFICIL 

“ Dentro dessa meta de amar o inimigo, 
que está no Evangelho, como agir dian-
te de uma pessoa de minha convivência 
que vive me ofendendo ? Como posso 
viver com alguém que me fere, que me 
machuca sempre, sem ter ódio por ela? 
Amar essa pessoa seria renunciar a mim 
mesma, e deixar que ela mande em mim e 
me destrua. É assim que devemos proce-
der diante do ensinamento de Jesus?”

Leia com muita atenção, em O EVANGE-

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS
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LHO SEGUNDO O ESPIRITISMO,  o capí-
tulo 12, “AMAI OS VOSSOS INIMIGOS”. 
Medite sobre o texto e releia-o várias vezes. 
Convide uma pessoa de sua confi ança e 
troque idéias com ela sobre esse capítulo. 
(...) Precisamos compreender que o que 
caracteriza os ensinamentos de Jesus é 
o bom senso. Jesus não pediu nada além 
do que podemos dar. Se ele falou em amar 
os inimigos, com certeza, não se referia às 
mesmas manifestações de amor que faze-
mos para com os nossos amigos. Amor não 
é apenas uma atitude contemplativa, que 
guardamos silenciosamente no coração. 
Amor é o que fazemos uns pelos outros; 
como diz um determinado autor, amor é 
comportamento. Logo, amar o inimigo não 
é o mesmo que amar o amigo. Um amigo 
você trata com deferência, intimidade e 
carinho; um inimigo, no máximo, você vai 
conseguir tratar com respeito e sem desejo 
de vingança. Do contrário, seria hipocrisia 
– e a hipocrisia foi o que Jesus mais com-
bateu. A convivência difícil é um teste para 
todos nós. Há pessoas, que já conseguem 
vencer essa fase, sabendo lidar com habili-
dade com quem lhe cria problemas. Outras, 
porém, não estão preparadas para tanto 
e podem, até mesmo, fi car doentes ou se 
desequilibrar de uma vez. No entanto, dis-
seram os Espíritos a Kardec ( e isso está 
na resposta à questão nº 940 de O LIVRO 
DOS ESPÍRITOS), que ninguém é obriga-

do a conviver com aquele que o perturba, 
que o faz sofrer. Mas isso tudo, como dis-
semos, depende do limite de cada um. Uma 
perturbação constante até pode ser aceita 
com naturalidade. Mas se essa perturbação 
pode causar problemas maiores, não é re-
comendável que nos deixemos atingir com 
facilidade. Neste caso, a solução mais ade-
quada é a separação. Muitas vezes, a se-
paração, por mais difícil e sofrida, é a única 
forma de se evitar um mal maior. Todavia, 
há um senão, que não podemos deixar de 
considerar. Quase sempre, porque temos 
pouco conhecimento sobre nós mesmos, 
imputamos aos outros toda a culpa dos 
nossos problemas. Neste caso, não quere-
mos assumir a nossa parte, colocando-nos 
na condição de vítimas indefesas. Devemos 
considerar este aspecto, porque é possível 
que estejamos escondendo de nós mes-
mos o lado que não queremos ver em nós, 
e que só vemos no outro. Por isso, antes de 
tomar qualquer decisão, precisamos anali-
sar muito bem se o problema é apenas da 
outra pessoa ou ele é nosso também. Isso 
exigiria um estudo mais profundo e menos 
emocional do problema. Evidentemente, 
para se manter uma relação, que vem se 
caracterizando por confl itos constantes, só 
há dois caminhos: ou melhora ou piora. Não 
convém que piore. Leia, portanto, o EVAN-
GELHO e veja onde você pode enquadrar 
seu problema.
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Vez por outra volta à baila a dis-
cussão sobre os cuidados e exa-
geros para se adequarem as pes-
soas a um padrão de beleza física 
determinado pela sociedade, ou a 
ela imposta pela profusão de inte-
resses comerciais ou culto a futi-
lidades.
Todos os anos o noticiário nos 
traz o falecimento – ou quase – de 
pessoas em procedimentos liga-
dos a cirurgias plásticas, uso de 
determinados medicamentos com 
o fi to de emagrecimento, consumo 
de outras drogas para melhorar a 
aparência do corpo físico, dando 
mais musculatura ou lhe realçar 
(no corpo) algumas partes, e até o 
auto-fl agelo de jovens fugindo de 
uma boa alimentação, resvalando 
nas doenças afi ns e tais compor-
tamentos: anorexia, bulimia, etc.
Denotam tais conhecimentos a 
escravidão da sociedade a tais 
padrões. E com um pouco de aná-
lise veriam todos que são padrões 
absurdos, irreais e estúpidos.
Por exemplo, o padrão imposto 
às jovens modelos. Apresentam-
se, em maioria, magérrimas, e no 
entanto as pessoas que repre-
sentam o universo das clientes 
às roupas desenhadas pelos fa-
mosos estilistas não possuem tal 
padrão.
Tal qual as modelos, as pessoas 
que têm sua profi ssão ligada à 
imagem pessoal – artistas em ge-
ral – também se tornam escravas 
de estereótipos, gastando horas e 

horas em academias de ginástica, 
gastos extensos com reparações 
via cirurgias plásticas, se privan-
do de uma alimentação saudável 
sob o argumento de que podem 
engordar, ou prejudicar o seu pa-
drão de beleza.
O Espiritismo nos esclarece de 
que quando o homem e a mulher 
colocam a preocupação com o 
corpo físico de modo prioritário às 
preocupações com a alma, é sinal 
de atraso moral, ilusão, engano, 
orgulho, vaidade e materialismo.
O problema não é preocupar-se 
com a manutenção de uma me-
lhor forma, mas sim colocá-la 
– conforme dissemos acima -, 
como prioridade ante outras preo-
cupações de ordem pessoal, mo-
ral e espiritual.
A prioridade na vida de quem 
esteja na busca pela renovação 
moral, realização pessoal e felici-
dade real deve ser a elevação es-
piritual, o engrandecimento moral 
e o incessante trabalho pela auto-
educação.
Quem se preocupa em demasia 
com a aparência exterior se es-
quece de atender à aparência in-
terior, aquela que se demonstra 
pelos bons sentimentos e pelas 
virtudes. De que adianta um cor-
po físico maravilhoso que esteja 
revestindo uma alma fútil, orgu-
lhosa e maliciosa? Pode ser que 
receba os “louros da glória” por 
alguns poucos e efêmeros anos, 
mas o quanto custará em tributos 

POR QUE SOMOS ESCRAVOS DA BELEZA EFÊMERA?
Joamar Zanolini Nazareth
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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 ES-

PÍRITA no formato DVD, basta acessar o portal www.dominiopublico.gov.br, 
clicando em vídeo e documentário, seguindo as demais instruções lá existentes.

de remorso e angústia tais mo-
mentos rápidos?
Em uma das belas passagens 
nascidas da presença do Cris-
to na Terra, conta Jesus sobre o 
homem que tinha muitos celeiros, 
e vendo sua produção crescer, 
em vez de utilizá-la em benefício 
de outrem correu a construir no-
vos e maiores silos para guardar 
egoisticamente sua produção. O 
Mestre indaga ao iludido homem: 
“Louco, esta noite levarão tua 
alma! E o que amontoaste, para 
quê te servirá?”.
Refl itamos se não estamos nos 
preocupando com a casca e nos 
esquecendo do fruto em si.
Não condenamos, de modo al-
gum, a utilização de todos os re-
cursos para manter ou até melho-
rar a apresentação estética das 
pessoas que assim desejem, mas 
queremos alertar para os exage-
ros que se cometem em nome 
dessa escravidão, assumindo ris-
cos desnecessários que podem 
causar prejuízos à programação 
espiritual do(a) incauto(a).
Toda cirurgia representa uma 
“agressão” ao organismo. Dei-
xemos para realizar cirurgias em 

casos de real necessidade. A ali-
mentação deve ser saudável e 
atender ao que nosso corpo pre-
cisa. O que deve ser vencido é o 
exagero e o desequilíbrio.
Que façamos a ginástica do cor-
po, todavia não nos esquecermos 
de realizar a “ginástica da alma”.
O que de fato precisamos:
* emagrecer dos excessivos qui-
los de orgulho que carregamos;
* eliminar a celulite da vaidade;
* despachar a obesidade da pre-
guiça;
* vencer os “pneuzinhos” da in-
veja;
* retirar as rugas do egoísmo;
* fazer a plástica do Evangelho, 
para consertar nosso coração.
Para isso temos nossa Doutrina 
Espírita, que ensina o caminho da 
sabedoria para educarmo-nos en-
quanto almas eternas, superando 
nossas mazelas e sombras espi-
rituais.
Deste modo verifi camos outra 
função do Espiritismo: a de ser 
“SPA”RITISMO, melhorando a 
alma e atendendo à estética do 
serviço no Bem, através de inú-
meros serviços de aperfeiçoa-
mento.
Fonte: A FLAMA ESPÍRITA, nº 2764.


