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Em “O LIVROS DOS ESPÍRITOS” questão 192, 
193, 194.

- Pode-se, desde esta vida, por uma conduta 
perfeita, superar todos os graus e se tornar 
Espírito puro, sem passar pelos graus interme-
diários?
- Não, pois o que o homem acredita ser perfeito, 
está longe da perfeição; há qualidades que lhe 
são desconhecidas e que não pode compreen-
der. Ele pode ser tão perfeito quanto lhe permi-
ta a sua natureza terrestre, mas, isso não é a 
perfeição absoluta. Uma criança, por precoce 
que seja, deve passar pela juventude antes de 
atingir a idade madura; da mesma forma, tam-
bém, o doente passa pelo estado de convas-
lença antes de recuperar toda a saúde. Aliás, 
o Espírito deve avançar em ciência e em mora-
lidade; e, se ele progride senão num sentido é 
necessário que progrida também no outro para 
alcançar o alto da escala. Todavia, quanto mais 
o homem avança na sua vida atual, menos as 
provas seguintes são longas e penosas.

- Pode o homem, ao menos, assegurar nesta 
vida uma existência futura menos cheia de 
amarguras?
- Sim, sem dúvida, pode abreviar a extensão e 
as difi culdades do caminho. Só o negligente se 
encontra sempre na mesma situação.

- Um homem, em suas novas existências, pode 
descer mais baixo que na atual?
- Como posição social, sim; como Espírito, 
não.

- A alma de um homem de bem pode, numa 
nova encarnação, animar o corpo de um ho-
mem perverso?
- Não, visto que ela não pode degenerar.

- A alma de um homem perverso pode vir a ser 
a de um homem de Bem?
_ Sim, se se arrependeu e isso, então é uma 
recompensa.

“Esforça-te para estabelecer a tranquilidade 
em tuas áreas de ação, sem considerar sa-
crifícios pessoais que serão sempre peque-
nos, por maiores te pareçam, na hipótese 
de serem realmente o preço da paz de que 
necessitas”.

Emmanuel
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Projeto Kardequizar

Série História de Uma Mensa-
gem (6ª parte)

Porquê não nos lembramos de 
nossas existências anteriores? 

Torquemada: A díficil Ascen-
são

O Jovem e seus Problemas

Os gritos de uma infância Per-
dida.
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CONVERSA BREVE

“Vim para que tenhais vida e vida em abundância.” - Jesus (João, 10:10)

Existimos.
Existem tôdas as criaturas saídas do Hálito Criador. A pe-
dra existe, a planta existe, o animal existe...
Existem almas nos passos diversos da evolução.
Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de 
existir.
A vida é a experiência digna da imortalidade.
Há muita gente que se esfalfa, perdendo saúde e possibi-
lidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas 
tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas.
Há muito gente que destrói o próprio cérebro, escreven-
do sem proveito, quando não expressa o pensamento para 
inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos re-
paradores.
Há muita gente que aniquilina as horas, falando a êsmo, 
quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os 
semelhantes, adquirindo débitos escabrosos.
Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para 
frustá-la em atividades sem sentido, quando não a maneja 
em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará 
longo tempo para enxugar.
Todos êsses agentes da inutilidade e da deliquência exis-
tem como todos nós existimos.
Observa, assim, o que fazes.
O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa.

Emmanuel

EXISTIMOS
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Lamentavelmente, constata-se nos ar-
raiais espíritas procedimentos os mais 
esdrúxulos na prática doutrinária, como 
refl exos do desconhecimento e da má 
interpretação dos postulados espíritas, 
agravados pelos condicionamentos atá-
vicos igrejeiros dos quais não consegui-
mos, ainda, nos desvencilhar.
Não são raras ocorrências como as que 
citaremos a seguir, tendentes a transfor-
mar o Espiritismo em mais uma seita, 
pela subversão dos seus ideais, ressal-
vadas honrosas e justas excepções.

Liturgia da Prece.

Vemos, por exemplo, preces como ver-
dadeiros atos litúrgicos, formalizadas, 
longas, por vezes decoradas, ditas em 
tom cumpungido e piedoso. Casas espí-
ritas realizando sessões de preces sem 
objetivo doutrinário, preces encomenda-
das por terceiros, algumas até adotando 
posições especiais para orar. Adeptos há 
que utilizam impressos contendo preces 
e até fotografi as de vultos espíritas à gui-
sa de amuletos protetores.
Na área das chamadas irradiações, a 
falta de orientação doutrinária conduz os 
frequentadores a transferir para os diri-
gentes a tarefa de interceder junto à Di-
vindade para amenizar os padecimentos 
de encarnados e desencarnados, para 
isso bastando colocar os nomes dos 
benefi ciários em recipientes ou longas 
listagens, muitas vezes sem qualquer 
participação dos interessados na prece 
coletiva.

Batismos, Casamentos, etc.

Muito embora o Espiritismo não possua 
ritos sacramentais, estes vão sendo sutil-
mente introduzidos - às vezes, até osten-
sivamente - com a realização, no recinto 
das sociedades, de preces especiais por 

Uma nova estapa de trabalho se desdo-
bra à nossa frente, convocando as lide-
ranças espíritas a se manterem empe-
nhadas na sua dinamização e expansão, 
com vistas à penetração e vivência das 
idéias espíritas em todos os segmentos 
da sociedade, atentas, entretanto, à pro-
posta consubstanciada na Codifi cação 
Kardequiana. Esta última observação faz 
sentido no momento em que uma parcela 
da comunidade espírita do País se aper-
cebe e se reverbera que o movimento es-
pírita brasileiro, embora dinâmico, reali-
zador e gozando de indiscutível prestígio 
junto à sociedade, ideologicamente vem 
se distanciando, em alguns setores, das 
diretrizes traçadas pelo Codifi cador.
Não somos os primeiros a chamar a 
atenção para essa realidade e não é nos-
so propósito causar melindres pessoais, 
já que nos cingimos à análise dos fatos, 
sem referências particulares a pessoas 
ou instituições, mas desejando, isto sim, 
convocar os trabalhadores espíritas a 
uma refl exão séria acerca dos rumos do 
nosso movimento.
É certo que o povo brasileiro, por sua 
própria formação étnica e cultural, apre-
senta acentuada índole mística com tra-
ços marcantes de emocionalidade em 
seu comportamento, contrastando, por 
isso, com a postura mais racional e fria 
do europeu, por exemplo. Esse traço ca-
racterístico de nossa gente, naturalmen-
te que não poderia deixar de se refl etir 
nas atitudes dos espíritas, não obstante 
o convite da Doutrina à “fé raciocina-
da”. É preciso que se distingua, no en-
tanto, o comportamento místico-afetivo 
das massas, que não é necessariamente 
negativo, do exagerado afeiçoamento da 
ação dos espíritas a padrões confessio-
nais e ritualísticos, velados ou explícitos, 
que caracterizam um processo de secta-
rização indesejável e insustentável à luz 
do Espiritismo.

PROJETO KARDEQUIZAR
Salomão Jacob Benchaya
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ocasião de nascimentos, casamentos, 
colação de grau, indo até a realização 
de velórios, como se a Doutrina Espírita 
comportasse tais cerimônias religiosas. 
Não que ela recuse a prece em qualquer 
circunstância, mas sim a sua formaliza-
ção hierática. Há algum tempo, vimos 
publicado em jornal de grande circula-
ção, em Porto Alegre, convite para fa-
zer “prece de sétimo dia” pela alma de 
um confrade. Isso para não falarmos de 
que a Federação do Rio Grande do Sul 
já recebeu proposta de um dirigente no 
sentido de analisar a conveniência de as 
Casas Federativas adotarem o batismo, 
o casamento, etc., uma vez que seria fal-
ta de caridade não darmos esse tipo de 
atendimento aos adeptos espíritas.

Culto externo.

O aprisionamento ao culto externo, infe-
lizmente, ainda tem expressão em nosso 
meio, seja no uso preferencial de toalhas 
brancas sobre as mesas, na utilização 
de uniformes, distintivos, ou no passe 
em roupas e fotografi as. Outros ape-
trechos ritualísticos muito comuns ain-
da são os retratos e imagens de vultos 
espíritas expostos no salão de palestras 
públicas, não raras vezes ornados de 
fl ores e luzes coloridas, num convite à 
veneração idolátrica. E o que diremos se 
tais quadros e imagens são dos santos 
e líderes católicos, sem dispensar se-
quer os detalhes simbólicos usados pela 
igreja, tais como o halo sobre a cabeça, 
chagas, coração sagrado, terços e anjos 
com asas?
Já vimos reuniões públicas serem ini-
ciadas com todos em pé, cantando hi-
nos em nada diferentes dos de nossos 
irmãos prostestantes, e, até, invocando 
as bênçãos do Espírito Santo para o êxi-
to dos trabalhos. Alguns procedimentos 
são impostos aos frequentadores pela 

própria direção dos Centros, tais como 
a recepção de passes mesmo sem ne-
cessidade de tal socorro, separação en-
tre homens e mulheres no recinto das 
reuniões, ingestão de água magnetizada 
após o passe ou ao término das reuniões, 
prática esta semelhante à da ministração 
da hóstia nas igrejas.

Passemania.

Na verdade, para muitos frequentado-
res de sessões espíritas, tomar passes 
constitui um hábito não muito saudável 
à luz da proposta espírita, sendo muito 
conhecida, neste terreno, a fi gura do 
“papa-passes”.
À falta de maiores esclarecimentos so-
bre a oportunidade em que se deve re-
correr a essa abençoada terapêutica, 
muitos dela se utilizam desnecessaria-
mente, ou, o que é pior, como se, atra-
vés do passe, o indivíduo estivesse ob-
tendo a “absolvição” de suas fraquezas 
ou purifi cando-se espiritualmente. Seria 
enfadonho insistirmos aqui na feição ni-
tidamente ritualística que a gesticulação 
exagerada, as preces exóticas imprimem 
ao passe.
É oportuno salientar que é no terreno 
da terapêutica do passe que se gerou a 
mais acentuada distorção acerca do que 
o Espiritismo pode oferecer ao homem. 
O passe assumiu tamanha importância 
para a manutenção dos níveis de fre-
quência nas Casas Espíritas, que são 
raras as reuniões públicas em que ele 
não é ministrado. A grossa maioria dos 
frequentadores de nossas casas ali vai 
“tomar passe” ou “tirar consulta”, 
pois são esses os produtos que o nosso 
Espiritismo (com “e” minúsculo) oferece. 
Nessa área se incluem as chamadas 
“sessões de cura”, denominação im-
própria diante da promessa nela implíci-
ta, de realização de curas, passível de 
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enquadramento no Código Penal.
Substitui-se o essencial pelo acessório, 
ilude-se os frequentadores oferecendo-
lhes os subprodutos da ação espírita 
como se a Doutrina não tivesse algo me-
lhor para dar. Notem que não recusamos 
o socorro que os recursos espíritas po-
dem oferecer aos que o buscam. O que 
verberamos é a omissão relativa à “cari-
dade da divulgação da própria Doutri-
na”, recomendada por Emmanuel.

Idolatria.

O Movimento Espírita não escapa, se-
quer, da tendência idolátrica de seus 
seguidores que, se já não constroem 
bezerro de ouro, instituíram, entretan-
to, o “bezerrismo”, como alguém já de-
nominou, o culto à figura apostolar de 
Bezerra de Menezes, invocado aqui e 
ali, como um autêntico santo milagrei-
ro espírita. Isso para não falarmos de 
“santos” locais ou regionais, de menor 
expressão. Como se não bastasse a 
consagração de entidades espirituais, 
entre as quais também se incluem 
Maria, Ismael, por exemplo, vamos 
encontrar médiuns e líderes espíri-
tas sofrendo, mesmo a contragosto, 
o mesmo processo de idolatria e até 
de santificação no qual se identifica 
acentuada dose de fanatismo, inclu-
sive com o beneplácito de dirigentes 
espíritas.
Nesse contexto e à falta de uma defi-
nição ideológica ao Movimento Espíri-
ta, vemos dirigentes pretendendo re-
presentar o Espiritismo em cerimônias 
políticas, ecumênicas, alinhando-se 
entre as autoridades civis e eclesiásti-
cas, ou, pior ainda, patrocinando ceri-
mônias ecumênico-religiosa, políticas 
ou cívico-doutrinárias, numa demons-
tração de desconhecimento do caráter 
universalista do Espiritismo.

Literatura pseudo-espírita.

Integrando o quadro de distorções, pode-
se ainda relacionar o mercantilismo com 
a literatura espírita, mediúnica ou não, a 
circulação no meio espírita de obras de 
conteúdo medíocre ou confl itantes com 
a fi losofi a espírita, como as de cunho 
profético-apocalíptico, as messiânico-
salvacionistas, etc., cuja produção é es-
timulada pela desinformação do merca-
do consumidor e pela conivência da rede 
distribuidora do livro.

Evangelismo, Assistencialismo e 
Dogmatismo.

Outros indícios de “igrejifi cação” encon-
tram-se no surgimento e expansão de 
verdadeiros confrarias com seus ritos 
de iniciação doutrinária e controle esta-
tístico da reforma moral dos aprendizes, 
das cidades “espíritas” com seu fana-
tismo mediúnico, das confraternizações 
de devotos e místicos e dos pregadores 
evangélicos aprisionados às passagens 
bíblicas distanciadas da interpretação 
espírita.
Em área mais delicada, desenvolve-se 
a concepção de um Espiritismo voltado 
somente para os pobres necessitados, 
incompreensível alérgico às esferas do 
intelecto, na falsa interpretação de que 
“os sãos não precisam de médico”, 
daí decorrendo todo um trabalho assis-
tencialista, do tipo paternal e acomoda-
dor, em contraste com a proposta liber-
tadora da Doutrina.
A postura dogmática que o Espiritismo 
rejeita infl itra-se, também entre os di-
rigentes espíritas, ora refl etindo-se na 
crença cega no que dizem os espíritos e 
médiuns, numa recusa à análise e à crí-
tica, ora cerceando o livre-exame, pela 
proibição de leituras ou de discussão de 
temas ditos “polêmicos”.

COMUNICAÇÃO
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Kardequização

Essas são algumas das manifestações 
que consideraríamos como indícios de 
um processo sectarizador de dífi cil refl u-
xo se o Movimento Espírita não adotar 
posição fi rme no sentido de sua “Karde-
quização”, ou seja, de aproximar-se, em 
nível desejável, do modelo proposto por 
kardec. É lógico que alguns dos proble-
mas enumerados têm localização restri-
ta e são perfeitamente detectados pela 
comunidade espírita mais esclarecida. O 
risco maior está em não distribuir impor-
tância a determinados procedimentos e 
atitudes que “não fazem mal nenhum”, 
mas que, inperceptivelmente, deturpam 
a verdadeira identidade da Doutrina.
Um esforço revitalizador faz-se, portan-
to, mister, mormente quando são os pró-
prios orientadores espirituais do Movi-
mento Espírita brasileiro que a tanto nos 
convocam. Suas advertências são de tal 
modo energéticas que nos permitimos 
reproduzir trechos signifi cativos de suas 
mensagens, corroborando o que aqui 
desejamos propor. Angel Aguarod, em 
mensagem que motivou o lançamento 
da campanha de Estudo Sistematizado 
da Doutrina Espírita (Rio Grande do Sul, 
1978) salientava: “Não é possível erigir 
um monumento doutrinário, como é o 
da Revelação Espírita, deixando-nos 
levar, a cada dia, por idéias que so-
pram de todos os lados, sem direção, 
qual vendaval que tudo derruba na 
sua passagem. Estamos sendo aler-
tados de Plano mais alto sobre esse 
aspecto do nosso Movimento, pois - 
dizem nossos superiores se não nos 
fi zermos vigilantes nesse sentido, em 
pouco tempo o Movimento Espírita, 
embora conservando o nome, nada 
terá de Espiritismo.
Vianna de Carvalho, pela psicografi a 
de Divaldo Franco, na mensagem “ES-

PIRITISMO ESTUDADO”, afi rma que 
“[...] surgem os primeiros sintomas de 
cultos espíritas e constata-se que o 
Movimento Espírita se propaga, mas 
a Doutrina Espírita permanece ignora-
da, quando não adulterada em muitos 
dos seus postulados”.
Daí a recomendação de Bezerra de Me-
nezes: “KARDEQUIZAR É A LEGENDA 
DE AGORA”. Para tanto, faz-se neces-
sário se conheça mais profundamente 
o pensamento de Allan Kardec a fi m de 
aquilatarmos o grau de fi delidade que 
lhe vota o Movimento Espírita. Não é por 
outro motivo que Emmanuel, na men-
sagem intitulada “KARDEC”, ditada a 
Chico Xavier, após as afi rmativas entre 
outras de que precisamos”[...] estudar 
Kardec, meditar Kardec, divulgar Kar-
dec”, fi naliza dizendo: “Que é preciso 
cristianizar a Humanidade é afi rma-
ção que não padece dúvida, entretan-
to, cristianizar, na Doutrina Espírita ,é 
raciocinar com a verdade e construir 
com o bem de todos, para que, em 
nome de Jesus, não venhamos a fa-
zer sobre a Terra mais um sistema de 
fanatismo e de negação”. [...]
Diante dos problemas apresentados, 
talvez até de forma contundente, e dos 
desafi os propostos pelos Espíritos, sen-
timo-nos encorajados a desenvolver os 
esforços que estiverem ao nosso alcan-
ce no sentido de estimular o Movimento 
Espírita à observância das diretrizes pre-
conizadas pelo Codifi cador quanto à sua 
própria estrutura e características. Eis o 
motivo desta análise de comportamento 
e de tendências do Movimento Espírita. 
Mais uma vez evidencia-se a necessi-
dade de as Casas Espíritas realizarem 
estudo mais aprofundado e completo da 
obra Kardequiana, única forma de evitar-
mos que o Espiritismo seja transformado 
em mais uma seita religiosa.
Fonte: HARMONIA, nº 147.

COMUNICAÇÃO
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Série: A HISTÓRIA DE UMA MENSAGEM

“A certeza definitiva de que a vida continua”
(6ª parte)

Prosseguimos comentando detalhes 
de mensagens recebidas por Francis-
co Cândido Xavier  que não deixam 
qualquer dúvida sobre a continuidade 
da vida após a morte.
A história de hoje começa no sábado, 
19 de março de 1977.
Os principais jornais daquela manhã 
estampavam em destaque, a notícia 
sobre a queda de um avião de peque-
no porte na tarde do dia anterior, a 
poucos quilômetros de São Paulo, na 
região de Mairiporã.
O acontecimento ganhou evidência 
ainda maior pelo fato dos três tripulan-
tes serem personalidades conhecidas 
no automobilismo mundial.
Marivaldo Fernandes, campeão das 
pistas brasileiras; José Carlos Pace (o 
Moco), que vencera no início daquele 
ano, o Grande Prêmio Brasil de Fór-
mula 1, em Interlagos e o amigo Car-
los Roberto de Oliveira, apelido Nenê.
Haviam levantado vôo do campo de 
Marte, em São Paulo, na tarde da sex-
ta feira, num avião modelo Sertanejo, 
pilotado por Marivaldo, e, a poucos 
quilômetros da Capital, se depararam 
com uma forte tempestade.
Com a visibilidade muito prejudicada, 
Marivaldo pensou em retornar ao pon-
to de origem, todavia a intensidade do 
aguaceiro que se projetava, ocasionou 
a choque da aeronave com a densa 
mata da Serra da Mantiqueira.
Observado o desaparecimento do 
avião pelo Centro de controle do Trá-
fego Aéreo, foram iniciadas as buscas 
e, quase ao anoitecer, as equipes de 
resgate localizaram os destroços do 
aparelho para a dura constatação: não 
havia sobreviventes.
A repercussão do acidente alcançou o 
mundo, especialmente, pela morte de 

José Carlos Pace, considerado pelas 
analistas da Fórmula 1 como um vir-
tual candidato ao título de campeão 
naquele ano.
Sem que aparentemente houvesse co-
nexão com o acontecimento, no dia 10 
de maio, o médium Francisco Cândido 
Xavier, se fazia presente no Guarujá, 
litoral paulista, atendendo a convite de 
amigos para prestigiar a festa de inau-
guração da Comunidade Espírita Cris-
tã, instituição fundada objetivando a 
difusão e assistência social com base 
nos princípios do Espiritismo.
Ao fi nal das comemorações, como 
não poderia deixar de ser, os organi-
zadores solicitaram a Chico tentasse 
receber alguma mensagem do Plano 
Espiritual, sugestão acatada pelo mé-
dium.
Concluída a psicografi a e efetuada a 
leitura da carta, o espanto tomou con-
ta de todos os presentes no local: era 
de Marivaldo Fernandes, o piloto do 
avião caído quase dois meses antes.
Alguns familiares dele, espíritas con-
victos, estavam entre a compacta mul-
tidão atraída à sede da instituição pela 
presença do médium, e, com certeza, 
com a carta, abrandaram a inevitável 
dor da separação

OS DETALHES DA MENSAGEM.

O Processo de intercâmbio.

“Venho com a Vovó Maria Concei-
ção, a querida madrinha e outros 
amigos que me estendem braços 
fortes. Escrevo à feição de um doen-
te, sob os cuidados de ortopedistas 
de mérito, com muitas difi culdades 
para vencer as barreiras do meu co-
nhecimento menor, em matéria de 
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intercâmbio espiritual.”

O processo de intercâmbio entre as 
diferentes dimensões ainda é um tan-
to quanto obscuro para os que não es-
tudaram a mediunidade.
 No LIVRO DOS MÉDIUNS, Allan Kar-
dec explica que as manifestações de 
efeitos intelectuais (psicografi a, psi-
cofonia, clarividência, clariaudiência, 
etc) obedecem à uma seqüência pa-
drão nos diferentes fenômenos.
Do lado do médium, haveria uma ex-
pansão perispiritual  resultante de um 
estado alterado de consciência cujas 
emanações fl uídicas se combinariam 
às do possível comunicante formando 
a atmosfera perispirítica e dessa troca 
energética resultaria o fenômeno.
As contribuições do século XX, po-
rém, ampliaram essa idéia e nas 
obras “NOS DOMÍNIOS DA MEDIU-
NIDADE” e “MECANISMOS DA ME-
DIUNIDADE”, de André Luiz, através 
do médium Francisco Cândido Xavier, 
aprendemos que há ainda um parcial 
afastamento do espírito do médium 
com maior ou menor distanciamento 
e pelo automatismo do mesmo, ocor-
reria uma conexão e assimilação das 
correntes mentais de ambos, sendo 
que o médium controla a manifesta-
ção como um fi ltro.
Marivaldo se diz amparado por fami-
liares e sob os cuidados de ortopedis-
tas de mérito se confessando “com 
muitas difi culdades para vencer as 
barreiras de meu conhecimento me-
nor”.
No caso em questão, com certeza 
as entidades espirituais responsá-
veis pela ocorrência da manifestação 
acham sempre meios de superar os 
obstáculos decorrentes do improviso 
já que o espírito comunicante encon-

tra-se preso a muitas limitações.
A presença de “ortopedistas de 
mérito”nos permite concluir que con-
serva perispiritualmente, seqüelas da 
queda violenta de que seu corpo físico 
foi vítima.
Ainda neste caso, os determinantes 
da situação tem suas matrizes nos 
comprometimentos do passado.

Dupla Finalidade.

“Não tenho dois meses sobre o meu 
novo estado, entretanto, o pouco 
que havia em mim de experiência, 
quanto à doutrina da Espiritualida-
de, muito me favoreceu para que 
eu pudesse vir pedir confi ança à 
esposa querida e trazer o possível 
de conforto ao coração desolado 
da família e especialmente da Mãe-
zinha Adelaide a quem peço, me 
abençoe.”

O conhecimento e a aceitação da rea-
lidade da sobrevivência, com certeza, 
são fatores que facilitam muito a rea-
daptação à vida espiritual.
Como vemos, cinqüenta dias foi o in-
tervalo de tempo entre o desencarne 
e a primeira manifestação mediúnica 
de Marivaldo.
Confi rma o comunicante que o pouco 
conhecimento que possuía, a respeito 
da Doutrina da Espiritualidade muito o 
favoreceu no que diz respeito à possi-
bilidade do intercâmbio que se operou 
naquele 10 de maio.
Aliás, como o uso das faculdades me-
diúnicas de Chico Xavier, obedecia ao 
rigoroso controle do orientador Emma-
nuel, sem cuja autorização nada ocor-
reria, podemos presumir que a mani-
festação de Marivaldo atendia outra 



9

MAIO 07

SERVIÇO

fi nalidade além de confortar parentes 
presentes à reunião.
Com certeza vizavam dar mais uma 
demonstração da sobrevivência da 
alma após a morte do corpo físico.

Momentos Decisivos.

“Fiz tudo para que o Sertanejo pou-
sasse equilibrado. Ele era, no en-
tanto, um pássaro pesado demais 
para se aninhar naquelas árvores 
da Serra de Mairiporã. O estouro foi 
inevitável e, depois, o indescritível. 
Não houve tempo para conversar 
com o nosso caro Pace, nem com o 
Carlos Nenê.”

Neste trecho de sua carta, Marival-
do confi rma sua disposição de tentar 
pousar a aeronave.
As condições do mau tempo não per-
mitiram que isso ocorresse.
Revive o clima de grande tensão que 
marcou os instantes fi nais do trio na 
dimensão mais densa.
E essas impressões tão intensamente 
vividas tem relação com iguais regis-
tros percebidos em vida anterior por si 
mesmo ou por aquele que se vitimou 
em atitudes impensadas. A Lei, como 
informa Jesus, se cumpre ponto por 
ponto, jota por jota e resgatamos ceitil 
por ceitil.

Ausência de dor.

“ Não posso descrever o que se 
passou. Um desmaio leve, pelo me-
nos é o que julgo me tenha sucedi-
do, não me consentia fi xar detalhes. 
Não tive dores.”

Mais uma vez, o desencarnante reve-

la a ocorrência da perda momentânea 
da consciência, numa espécie de des-
maio ligeiro.
Importante: informa não ter experi-
mentado dores como se poderia ima-
ginar.
A fi xação porém das imagens grava-
das nos momentos que se seguiram, 
determinaram as impressões de sofri-
mento na chegada ao Plano invisível.
É como nas situações traumatizantes 
da nossa dimensão em que nem sem-
pre percebemos os refl exos ou sensa-
ções decorrentes do acontecido, para 
posteriormente, sermos acometidos 
por dores ou desconfortos.
Tais desarmonias no corpo perispiri-
tual irão determinar a intervenção de 
técnicos especializados no restabele-
cimento do equilíbrio.

Pronto Atendimento.

“Vi-me no matagal com o Moco ao 
meu lado, vendo o Carlos deitado no 
chão. Sinceramente, julgamos nos 
primeiros minutos, que havíamos 
escapado ilesos, trocando afi rmati-
vas de espanto. Mas de improviso, 
um homem apareceu e abraçou o 
Pace demoradamente, abraçando-
me em seguida. - Caramba! É meu 
pai Ângelo!, exclamou o compa-
nheiro. Quase no mesmo instante,  
a madrinha Conceição, a enlaçar-
me com o carinho da mamãe e de-
pois outros amigos principalmente 
alguns das corridas de Kart, sur-
giam aos nossos olhos.”

Como se observa, a rápida passagem 
não permitiu aos amigos, já desper-
tos, atinarem com o fato de estarem 
desligados dos restos mortais.
O inesperado aparecimento de espíri-
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tos amigos – todos sabidamente de-
sencarnados – começou a conscien-
tizá-los.
A presença do pai de Pace, da madri-
nha de Marivaldo, de outros amigos, 
não é, porém mera coincidência.
Acontecimento como o que os envol-
veu já se encontra assinalado para se 
consumar no Plano Material, e volun-
tários, por questões afetivas ou por 
serem especialistas no assunto, são 
deslocados para as imediações de 
onde deve ocorrer o acidente, a fi m de 
efetuarem o resgate ou os primeiros 
socorros.

Tudo como aqui.

“Parecia a mim, que nos acháva-
mos num pesadelo de que era pre-
ciso acordar imediatamente, mas,,, 
enfermeiros apresentaram macas 
com a naturalidade dos serviços de 
qualquer aeroporto improvisado e 
fomos recolhidos à vida hospitalar 
daqui, de onde vim, ainda muito en-
faixado para pedir-lhes fé em Deus 
e coragem para aceitarmos a prova-
ção que nos foi reservada.”

Confi rma-se no depoimento de Ma-
rivaldo a ação, observada em outras 
comunicações, de enfermeiros e a 
conseqüente internação hospitalar.
Evidentemente nem todos os proces-
sos de desencarne se desenvolvem 
da mesma forma.
Nestes casos em que as circunstân-
cias foram assinaladas por acidentes 
graves, observa-se a presença de 
entidades especializadas preparadas 
para efetuar o resgate espiritual das 
vítimas.

Ninguém foge de si mesmo.

“Creia, minha querida, que eu daria 
tudo para ter voltado à São Paulo e 
esperar que a nuvem cedesse, mas 
as leis de Deus assinalavam aquele 
ponto fi nal para mim. Você, Mamãe, 
meu pai, Gisela, Maristela e Gabrie-
la – as nossas queridas belas – com 
Maria Helena, com o José e com to-
dos os nossos, estavam em meus 
pensamentos daquelas horas de 
mudança irreversível, no entanto, 
querida Verinha, a luta não era para 
ser vencida por nós, porque vinha 
do princípio de causa e efeito que 
se manifestava em nós.

Marivaldo demonstra plena consciên-
cia da prevalência das leis de Deus 
sobre sua própria vontade.
Como todo espírito preso aos compro-
missos do resgate de faltas outrora 
cometidas contra si mesmo, através 
de ações que complicaram a vida do 
próximo quando desperto para as fi na-
lidades trancendentes da vida.
Do ponto de vista psicológico e emo-
cional, a conformação diante de tão 
radical mudança demonstra que Mari-
valdo completara programa planejado 
por ele mesmo antes de voltar a reen-
carnar na atual existência no sentido 
de se livrar de culpas antigas.

Especialização.

“O Carlos foi conduzido a outros 
setores de tratamento, mas o Moco 
e eu, como sempre aconteceu, esta-
mos juntos.”

Assim como em nossa dimensão, os 
tratamentos obedecem a critérios di-
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ferentes, invariavelmente exigindo es-
pecialização, no Plano imediatamente 
após o nosso.
Essa separação, além de estar re-
lacionada aos méritos de cada um, 
também situa o desencarnante na di-
mensão compatível com sua realidade 
consciêncial.

A Importância da oração.

“Perdoe se não voltei pelo corpo, 
mas regressei em pensamento para 
nossa casa e tenho aprendido com 
Mamãe e com a nossa Helena a fa-
zer orações pedindo a Deus por 
você e por nossas fi lhinhas.”

Aqui um trecho importante do depoi-
mento de Marivaldo.
Refere-se a estar aprendendo com 
a mãe e com a irmã a fazer orações 
pedindo à Deus pela esposa e pelas 
fi lhinhas.
Nesses tempos de total alheamento 
em relação às coisas espirituais serve 
como advertência aos que se acham 
encarnados.
Não se pode descrer mais dos benefí-
cios advindos da prece na intimidade 
de cada um.
Constitue-se ela num poderoso instru-
mento de renovação mental, emocio-
nal e espiritual atraindo para o que ora 
energias revitalizadoras.

Instrumentos do Progresso.

“Estimaremos que vocês não nos 
recordem na condição de desapare-
cidos, mas sim de acidentados que 
continuarão trabalhando. Alguém 
deve trabalhar pela evolução da 
técnica em velocidade, como sem-

pre houve alguém que cooperasse 
na formação de recursos determi-
nados da Terra e, por isso, não nos 
achamos desconsolados. O mundo 
avança e sem que o homem perce-
ba, tudo no Plano Físico está cami-
nhando para frente mais depressa. 
Automobilismo e aviação, na essên-
cia, não se reduzem à reconforto e 
distração mas, no fundo, são expe-
riências da criatura humana para 
ganhar pouso em outros mundos 
do sistema.

Muitos criticam os que colocam suas 
vidas físicas em risco entregando-se a 
manobras arriscadas em competições 
no campo do automobilismo ou da ae-
ronáutica.
Marivaldo, porém, nos dá uma visão 
mais clara sobre a utilidade destas 
ações.
Efetivamente muito dos aperfeiçoa-
mentos observados nos veículos de 
transporte na atualidade são conse-
qüências das pesquisas operadas em 
campo por mecânicos, projetistas, en-
genheiros e pilotos.

PALAVRAS FINAIS

A íntegra desta e outras mensagens 
pode ser lida no ANUÁRIO ESPÍRITA 
78,  publicada pelo IDE – Instituto de 
Difusão Espírita.
Solicite-o na livraria mais próxima 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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POR QUE NÃO NOS LEMBRAMOS DE NOSSAS EXISTÊNCIAS ANTE-

RIORES? Adroaldo Moreira da Silva

Há, no esquecimento das existências 
passadas, sobretudo naquelas que fo-
ram penosas, alguma coisa providencial 
que revela a Sabedoria Divina, ao arma-
zenar, transitoriamente, o pretérito nas 
profundezas do espírito que retorna à 
carne.
Explicam os Espíritos Superiores que as 
lembranças poderiam trazer graves in-
convenientes para os renascidos: elas, 
indubitavelmente, entravariam o pro-
gresso evolutivo do espírito, contribuin-
do substancialmente para agravo das 
imperfeições.
Adiantaria ao nascituro tomar conhe-
cimento dos atos dos velhos homens 
que fora? Se se lembrasse do passado, 
lembrar-se-ia também dos atos das pes-
soas com quem se relacionara bem ou 
mal. Persistiriam, então, tanto os amores 
quanto os ódios pretéritos. Seria inevi-
tável grande perturbação ao relaciona-
mento familiar e social e os verdadeiros 
propósitos do retorno à vida corporal es-
tariam, pois, comprometidos.
O esquecimento das vidas passadas é 
que permite um novo ponto de partida 
para a educação da alma. A cada exis-
tência, há avanço da inteligência e abs-
tergência do espírito.
Além disso, imaginemos os gênios que 
ainda não conheçam sentimentos mo-
rais, os expatriados grandes líderes das 
cidades das trevas, onde Satanás se evi-
dencia como símbolo, os quais abomi-
nam nosso Orbe e prometem atear-lhe a 
discordância e as guerras; a eles acres-
centemos a imensa massa de irmãos en-
durecidos que permanece agrilhoada à 
Terra como se ainda vivesse com o cor-
po de carne. Conjeturemos, agora, que 
a Justiça Divina desse a esse amonto-
ado de irmãos inferiores retorno à carne 
em berços modestos, a fi m de alcançar 

progresso moral, purgando em famílias 
humildes. Como se comportariam tais 
entidades de impetuosos instintos ani-
malescos, diante da sobriedade dos ge-
nitores, caso a Providência Divina não 
lhes ocultasse o famigerado passado?
É prudência divina que esses espíritos, 
ainda que milenares, renasçam crianci-
nhas e passem a conhecer as delícias 
do amor através dos cuidados delicados 
que só a ternura materna lhes pode ofe-
recer. Em conhecendo o caráter viril do 
fi lho, mormente o abominável passado, 
jamais a mãe teria para com ele o des-
prendimento com que cativa a solicitu-
de.

Através do auxílio da ciência, isto é, da 
observação e da experiência, e a fi m de 
se estabelecerem as bases da razão e 
da certeza e para que a fé espírita não 
seja infundida nos espiritistas em forma 
de ensinamentos falaciosos, hastean-
do crenças ingênuas ou supersticiosas, 
sobretudo porque o Espiritismo tem por 
fi nalidade explicar todos os fenômenos 
espíritas, ensinam os Espíritos Superio-
res que o olvido temporário representa a 
diminuição do estado vibratório do espí-
rito em contato com a matéria.
O perispírito é o território em que se es-
calonam as copiosas e multifárias idéias 
e sensações que constituem a biblioteca 
de cada Ser pensante – o inconsciente 
psíquico. O acervo das experiências reali-
zadas em existências passadas tem sede 
na subconsciência.
Assim, estudando a memória e seu fun-
cionamento, poderemos compreender 
por que não guardamos a lembrança de 
pretéritas encarnações.
A exigüidade de espaço enseja-nos se-
não reunir neste trabalho, por síntese, 
que durante a incorporação, toda mani-
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festação da alma exige imperiosamente 
o concurso dos órgãos sensoriais do 
corpo físico. As ondulações que fazem 
vibrar tais órgãos são mais lentas en-
quanto esteja o espírito encarnado, de 
vez que a matéria densa atua como 
barreira, reduzindo a velocidade de tais 
ondas que fazem vibrar os órgãos sen-
sitivos do corpo físico, cujas sensações 
são conduzidas ao espírito através do 
sistema nervoso. Conseqüentemente, o 
estado vibratório do espírito encarnado 
está adstrito às evocações da memória 
física, porque não possui intensidade 
para acesso às gravações inconscientes 
que se situam no perispírito.
As ondulações mentais dos espíritos 
emancipados são mais velozes e, con-
seqüentemente, as vibrações são mais 
intensas, pelo que se explicam:
- Ao encarnar, à medida que vão se 
estreitando os laços entre o espírito e 
a matéria, o espírito vai entaipando-se 
na carne e perdendo o seu estado vi-
bratório, até que haja a incorporação 
defi nitiva com o nascer da criança, 
advindo daí o esquecimento pleno, 
com que o espírito fi ca com acesso 
adstrito à memória física, límpida e 
preparada para receber registros dos 
atos da existência que se inicia; tais 
registros vão sendo acrescidos às 
aquisições do passado, as quais vêm 
transferidas do inconsciente, em for-
ma de inspiração, à medida que vai 
acontecendo a maturação orgânica.
- Nas emancipações durante o sono, 
estando o aparelho orgânico em re-
pouso restaurador, os atos do espíri-
to se produzem sem a intervenção do 
corpo físico. Por esta razão, são re-
gistrados diretamente na memória do 
perispírito. Seja por isso que, quan-
do acordamos para a vida normal, 

não nos lembramos dos nossos atos 
realizados na peregrinação espiritual, 
pois nossos impulsos mentais, tendo 
a carne como barreira, não têm intensi-
dade vibratória bastante para torná-las 
conscientes.
- Na morte, o espírito se liberta da ma-
téria densa defi nitivamente, mas não 
recobra de chofre a memória sobre 
o passado. As lembranças vão suce-
dendo-se gradativamente, à medida 
que se vão soltando os laços que 
prendem o espírito à matéria. Somen-
te quando a alma se desprende e vo-
lita liberta, desfazendo-se de todas as 
impregnações nocivas que a retêm 
presa ao corpo, é que assume o ple-
no conhecimento do pretérito, porque 
a purifi cação desmaterializa o peris-
pírito, permitindo-lhe imprimir maior 
velocidade em suas ondulações men-
tais, com que fi cam mais abrangentes 
seu estado vibratório e o campo de 
comunicação.
- Os Espíritos desencarnados, que 
descuidaram do progresso evolutivo, 
permanecem cativos à matéria, com 
estado vibratório como se estivessem 
encarnados. Seus impulsos mentais 
são difi cultados pela densidade do 
perispírito tão grosseiro quanto o cor-
po físico. Daí resulta a grande susce-
tibilidade para comunicação com os 
homens – seria o caso das obsessões 
desde simples a possessivas.
Finalizando, acrescentamos que estes 
parâmetros do estado vibratório dos es-
píritos encarnados e desencarnados é 
que serviram de embasamento para os 
conceitos sobre mediunidade, consigna-
dos por Léon Denis, em sua obra “NO 
INVISÍVEL”, e André Luiz, em “MECA-
NISMOS DA MEDIUNIDADE”.
Fonte: A FLAMA ESPÍRITA, nº 2731

CIÊNCIA
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confessor, ocasião em que também ocupou o 
cargo de Membro do Conselho de Estado. Mas 
exatamente em decorrência desta cobertura e 
porque era indefectível combatente contra aquilo 
que colocasse em perigo a segurança da Espa-
nha, tudo fez para subir na hierarquia eclesiática, 
chegando então a ocupar o posto de Inquisidor-
Geral, por sugestão do cardeal Pedro Gonzalex 
de Mendonza, fi gura de grande prestígio no meio 
católico espanhol.
O título que recebeu de Sebastião de Olmedo - 
“fl agelo da heresia, o facho da fé em Espanha, 
o salvador de seu país e a honra da sua Ordem” 
- na verdade passaria a retratar-lhe o gênio hostil, 
a investida no trato com todos quantos conspi-
rassem contra a fé católica. Consiante a Grande 
Enciclopédia Portuguesa a Brasileira, “durante 
o reinado de Isabel, cerca de duas mil pessoas 
foram executadas pela Inquisição e Torquemada 
poderá, talvez, ser apontado como responsável 
pelas sentenças de dois terços desse número, 
calculando-se em cerca de cem mil as causas 
julgadas pelos tribunais do Santo Ofício durante 
o tempo em que foi Inquisidor-Geral”.
Quanto ao fato da intervação de Roma recomen-
dando moderação ao zelo demasiado impetuoso 
de Torquemada, é o caso de levantar-se este 
questionamento: seria uma ação diplomática do 
clero de Roma ou uma censura aos atos do inqui-
sidor espanhol, que por três vezes enviou Afonso 
Badaja ao Papa como seu representante, dando 
as explicações solicitadas? A história não escla-
rece devidamente.
Depois de ser sepultado no mosteiro de S. Tomás 
de Ávila em campa rasa persistiram através dos 
anos as divergências em torno de sua fi gura. Uns 
a realçarem sua vida envolta por incontida repul-
sa contra quem não comungasse com os princí-
pios da Doutrina Católica; outra facção a consi-
derá-lo um tranquilo e verdadeiro patriota. Mas o 
evidente é que uma das suas maiores aspirações 
foi a unifi cação religiosa da Espanha. Para tanto 
era - segundo ele - imperiosa a expulsão do solo 
espanhol dos judeus, os quais graças a um poder 
econômico, dominavam de forma ostensiva o co-
mércio da Espanha.
Em 1759 seus restos foram transladados para 
um túmulo de alabastro, onde permaneceriam 
até 1836, ano em que, durante a “Guerra Civil 
dos Sete Anos” entre cristinos e carlistas, foram 
tirados e lançados pelos partidários da regente 
Maria Cristina a uma fogueira, ateada numa das 
praças de Ávila, sendo suas cinzas espalhadas 
ao vento.
Se fosse o caso de se admitir como razoável até 
certo ponto o ideal de unifi cação religiosa e polí-

TORQUEMADA: A DIFÍCIL ASCENSÃO
Kleber Halfeld

Um dos princípios da Doutrina Espírita, a Evolu-
ção, é tema de muitos estudos por parte de auto-
res encarnados e desencarnados.
São primárias ou profundas as refl exões.
Relativamente à literatura do Além, nem tudo, foi 
ainda elucidado. De um lado os próprios Mento-
res Espirituais admitem não abarcar todo o co-
nhecimento; de outro, esclarecem não estarmos 
devidamente capacitados para receber toda re-
velação concernente a determinados assuntos.
A título introdutório, anotemos algumas conside-
rações conclusivas sobre EVOLUÇÃO.
Analisando a abrangência da Evolução, Pedro 
Franco Barbosa em sua obra ESPIRITISMO BÁ-
SICO escreve:
“A evolução, ou seja, o progresso contínuo 
representa uma Lei Divina, a que está sujeita 
toda a Criação (...).” (Grifo nosso.)
Referência feita ao seu limite, lemos em NO LI-
MIAR DO ETÉREO, de J. Arthur Findlay:
“A evolução nunca termina. Estamos conti-
nuamente a progredir, sempre, porém, con-
servando a nossa individualidade (...).” (Grifo 
nosso).
Para não alongarmos as citações, apresentemos 
a resposta a esta indagação:
- A Evolução é consequência de quê?
Em DO PAÍS DA LUZ, psicografado por Fernan-
do de Lacerda, o esclarecimento:
“(...) É o infl uxo da vontade divina.

Destas anotações, a conclusão (a priori) para o 
presente estudo:
- A Evolução abrange seres e mundos. É o in-
fl uxo da Vontade Divina e nunca termina!
Detenhamos, a seguir, nossa atenção para um 
vulto que se evidenciou no século XV e conside-
rado pelos historiadores como “célebre inquisidor 
espanhol”.

O PERSONAGEM.

Sobrinho de um cardeal, nasceu Tomás de Tor-
quemada em Valladolid em 1420, desencarnando 
em Avlia em 16 de setembro de 1498.
Em decorrência de seu vasto conhecimento teo-
lógico e da sua notória austeridade, logo conse-
guiu grande projeção na Espanha, sendo eleito 
prior do Convento de Santa Cruz de Segóvia.
Têm sido confusos os dados referentes à sua 
vida e obra: enquanto alguns historiadores enal-
tecem suas virtudes monásticas, realçam outros 
seu sentimento envolto por acentuada severi-
dade como inquisidor, característica esta que 
sempre contou com o apoio dos Reis Católicos 
- Fernando e Isabel - dos quais, aliás, se tornou 
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tica de um país, no caso a Espanha, nivelando 
diferenças ideológicas e étnicas existentes, tais 
como as que existiam entre católicos, judeus e 
maometanos, verdade incontestável é que os 
métodos usados por Torquemada não podem de 
forma alguma ser justifi cados consoante as leis 
do Evangelho do Cristo, que apregoou o amor 
ao próximo e o respeito ao livre-arbítrio de cada 
um!

A CAPITULAÇÃO.

Recordo neste instante o pensamento de Emma-
nuel, que diz mais ou menos o seguinte: o des-
pertar da criatura varia ao infi nito: umas des-
pertam ao simples canto do rouxinol, outras 
somente com o ribombar da dinamite”.
Do que podemos deduzir que cada Ser tanto 
pode acelerar seu processo evolutivo, como re-
tardá-lo.
Antes de direcionarmos nossa atenção à fi gura 
de Torquemada, relacionando-a com um proces-
so evolutivo, recordemos uma passagem iden-
tifi cada com outro personagem do clero, o qual 
tivemos ensejo de focalizá-lo na revista REFOR-
MADOR de dezembro de 1992.
No artigo O Papa e a Condessa da Fé Militan-
te, fi z um estudo sobre dois personagens: de um 
lado o Papa Gregório VII e de outro, um Ser de 
grande potencial de espiritualidade - Matilde.
O livro LIBERTAÇÃO, ditado pelo Espírito André 
Luiz ao médium Francisco Cândido Xavier, nar-
ra com riqueza de detalhes as vidas desses dois 
vultos.
Como escrevi no mencionado artigo, Gregório VII 
quando encarnado via a Igreja como uma insti-
tuição divina, à qual estava reservada a missão 
de reunir toda a espécie humana em uma só so-
ciedade. Nesta, a vontade de Deus seria a única 
lei, cabendo ao Papa, como cabeça da Igreja, a 
tarefa de funcionar como vice-gerente de Deus 
na Terra. Desobedecer ao Papa seria como de-
sobedecer a Deus.
Matilde, no cenário das lutas terrenas, surge 
como a fi gura feminina que haveria de apoiar 
Gregório VII em seus cometimentos, apoio esse 
que estenderia a outros papas.
Em LIBERTAÇÃO depararemos com a narrativa 
de valioso trabalho objetivando ajudar a evolução 
de um Espírito, tarefa esta que contaria com a va-
liosa ajuda dos Espíritos Gúbio, André Luiz e Elói, 
da própria Matilde, os quais se movimentam no 
intuito de ajudar Gregório, que “impressionado 
pelos imensos recursos do poder, no passado 
distante, cometeu hediondos crimes da inteli-
gência. Internado em perigosa organização de 

transviados morais, especializou-se, depois 
da morte, em oprimir ignorantes e infelizes”. 
(Esclarecimentos dados pela própria Matilde.)
Entretanto, a luta dessa personagem feminina 
pela recuperação de Gregório tem seu fi nal feliz, 
quando lemos que após exortação por ela feita, 
“Gregório como que abalado nos refolhos do 
Ser, regressara à fragilidade infantil, em pleno 
desmaio da força que o sustinha. Finalmente, 
iniciara sua libertação.”
Nas obras SOB AS CINZAS DO TEMPO e DO 
OUTRO LADO DO ESPELHO, ditadas pelo Espí-
rito Inácio Ferreira ao médium Carlos A. Baccelli, 
vamos divisar outra abençoada tarefa de auxílio: 
aquela de buscar reverter o estado mental de um 
Espírito que à época da Inquisição fora o terror de 
uma população! Tomás de Torquemada.
Através de um resumo expliquemos melhor.
O fato ocorreu inicialmente no Sanatório Espírita 
de Uberaba, quando ainda era seu diretor o dou-
tor Inácio Ferreira.
Entre os milhares de pacientes que ele recebeu 
durante mais de 50 anos de atividade contínua, 
um haveria de merecer de forma mais aten-
ta seus cuidados de médico e de estudioso da 
Doutrina Espírita. Tratava-se do jovem Paulinho, 
que chegou amarrado no Hospital Espírita de 
Uberaba acompanhado do pai Juliano, um fazen-
deiro das cercanias do Capão-da-Onça. Era este 
casado com D. Maria das Dores. Cansados de 
tanto sofrer com o fi lho, vítima de atroz obses-
são, resolveram interná-lo no manicômio daquela 
cidade mineira malgrado a crença religiosa que 
haviam abraçado: o Catolicismo.
Durante muito tempo Paulinho foi tratado com 
desvelada atenção pelo confrade Inácio Ferreira 
e seu corpo de ajudantes, em particular do enfer-
meiro-chefe Manoel Roberto da Silva e da mé-
dium Maria Modesto Cravo. Após exaustivas reu-
niões no sentido de livrarem o jovem de terrível 
perseguição por parte de uma entidade do Plano 
Espiritual, a surpresa foi geral: constatou-se que 
o Espírito obsessor era um antigo inquisidor que 
na Espanha sacrifi cara centenas de pessoas an-
tagonistas da crença católica, ou seja, Tomás de 
Torquemada!
Não desanimaram, contudo, os responsáveis 
pelo tratamento de Paulinho, objetivando o es-
clarecimento da entidade espiritual, que aliás, 
fi nalmente, se afastou do jovem. Era uma capitu-
lação. Posteriormente, teve o ensejo de receber 
a graça de renascer no lar de sua vítima, agora 
já casado com Mariana, uma linda garota que re-
cebia dos sogros e da sua avó, D. Josefi na, os 
necessários cuidados.
Entretanto, a reencarnação constituiria para o ex-

PANORAMA
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obsessor o início de amargos sofrimentos. Nas-
ceu o menino com seríssimos problemas: não 
enxergava e tinha pernas e braços menores do 
que uma criança normal. Era como um quasímo-
do, ou seja, um pequeno monstro!
Também sua desencarnação após renascer no 
lar do casal Paulinho-Mariana seria de forma 
aterrorizante: deitado no berço, longe das vistas 
dos pais, foi abocanhado por enorme sucuri que 
surgira de fl oresta próxima!
O sofrimento reparador deste Espírito apenas 
começava.
Novas e amargas lutas estavam reservadas para 
ele!

NO PLANO ESPIRITUAL.

Na obra DO OUTRO LADO DO ESPELHO, en-
contram-se muitos personagens do livro SOB AS 
CINZAS DO TEMPO, já no Além: Inácio Ferreira, 
Manoel Roberto da Silva, Maria Modesto Cravo, 
sem me referir a outros companheiros de lutas da 
equipe que se consagrara a um trabalho de as-
sistência psíquica e espiritual no Hospital Espírita 
de Uberaba.
Os encontros desses leais servidores são cons-
tantes e sempre fraternos no Espaço. Um dos 
temas das conversações é a fi gura de Tomás 
de Torquemada, agora subjugado por inúmeras 
Entidades menos esclarecidas. No caso, os per-
seguidores do passado que voltam na personali-
dade de indefectíveis perseguidores!
O esforço para livrá-lo das mãos de seus algozes 
é perseverante e, sobretudo, amoroso por parte 
dos companheiros do antigo médico de Ubera-
ba. E as descrições do autor são plenas de doce 
emotividade.
Depois de um bom espaço de tempo chega o ins-
tante da libertação! 
À semelhança de Paulinho que um dia se livra-
ra de seu algoz, chega também para Tómas de 
Toquemada o momento de libertar-se do jugo de 
seus perseguidores.
O relato fi nal da obra DO OUTRO LADO DO ES-
PELHO enche-nos de emotivo júbilo:
“No outro dia, antes que o sol raiasse e tudo 
dominasse com o seu mágico pincel, três Emis-
sários chegaram com orientação para conduzir 
Tomás à região espiritual ignorada por mim. Eu 
não os reconheci e nem poderia, pois os três não 
possuíam traços fi sionômicos defi nidos...
Um deles, o que os liderava, adiantando-se, dis-
se-me com terna infl exão de voz:
-Não de preocupe: nosso Pai cuidará dele...
Percebi que concediam alguns minutos de des-
pedida e aguardavam o meu consentimento para 

que o meu afi lhado se lhes transferisse à tutela.
Com lágrimas que, sinceramente, não contive, 
aproximei-me do leito e me abracei a Tomás e 
Torquemada, o terrível inquisidor de outrora, o 
homem que clareara as noites da Idade Média 
com as milhares de fogueiras que acendeu.
- Deus o abençoe, meu fi lho! - disse com voz em-
bargada. - Estaremos juntos!...
Com discreto sinal de cabeça, anui a que as três 
entidades se aproximassem e o recolhessem. 
Sustendo-o, não sei como, em seus braços, que 
se alongaram na direção do leito e envolvendo-
o em suas túnicas luminescentes que o isolaram 
completamente, passaram com lentidão próximo 
a mim e me deixaram, antes que tomassem rumo 
ignorado, ver-lhe a face uma derradeira vez...
A história de Tomás de Torquemada, na verda-
de, é a história de incontáveis Espíritos, os quais 
através de  múltiplas encarnações realizam do-
loroso processo evolutivo. No além, os projetos 
de inúmeras realizações na direção do Bem, re-
ferência feita às futuras existências, todavia, ao 
contato com a vida física, nem sempre o devido 
cumprimento das promessas assumidas anterior-
mente, do que sobrevêm angustiante consequên-
cia, como seja a retomada de nova encarnação, 
na qual a dor será a companheira inseperável de 
seus passos... Como esclarece Emmanuel em O 
CONSOLADOR, “a dor é sempre o elemento 
amigo e indispensável. E a redenção de um 
Espírito encarnado, na Terra, consiste no res-
gate de todas as dívidas, com a consequen-
te aquisição de valores morais passíveis de 
serem conquistados nas lutas planetárias, 
situações essas que elevam a personalidade 
espiritual a novos e mais sublimes horizontes 
na vida do Infi nito”.
Onde andará o Espírito de nosso personagem? 
Quem poderá dizer?
Nem ao próprio autor das obras que o descrevem 
foi dado ciência pelas três luminosas Entidades 
incumbidas pelo Plano Maior de buscar o antigo 
inquisidor do século XV para início de nova tra-
jetória...
Onde quer que esteja, entretanto, ver-se-á de-
frontando redentoras lutas.
Em busca de novos conhecimentos espirituais, 
de novas aquisições morais, que na certa lhe pro-
piciarão promissor atalho em sua jornada evoluti-
va através do tempo.
É a misericórdia do Pai ao fi lho que se perdeu em 
uma existência.
É a concretização da afi rmativa de Jesus, de que 
nenhuma das ovelhas de seu rebanho se per-
derá!
Fonte: REFORMADOR, Nº 2085
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CULPA E CRIME 

Perante Deus, que culpa tem um indi-
viduo que cometeu vários crimes, mas 
que nasceu num ambiente de ignorân-
cia e violência,  só conhecendo despre-
zo e abandono desde criança, e cres-
cendo num ambiente de revolta contra 
o mundo? 

Seu questionamento nos remete a uma 
poesia do Espírito Artur Azevedo, que en-
contramos no livro “SONETOS DE VIDA 
E LUZ”, recebido pelo médium Waldo 
Vieira. Eis um caso semelhante ao que 
você expõe:

“Numa dessas caçadas imprevistas,
A polícia prendeu o criminoso. 
Roga o povo na fala dos cronistas
Um linchamento para gáudio e gozo.

E penólogos, médicos, juristas,
Pedem, usando verbo primoroso,
Nos rádios, nas tevês e nas revistas:
- Venha a pena de morte ao réu odioso!

Afi nal, por imensa caridade,
Esse algoz da piedosa sociedade
Que na prisão perpétua se consome,

Só não foi acusado de burrice,
Embora órfão desde a meninice,
Não sabendo assinar o próprio nome...”

Quando Kardec questiona os Espíritos 
sobre a vida social, eles dizem que a so-
ciedade, como um todo, ( e não Deus ) é 
responsável pela ignorância e miséria dos 
homens. E a sociedade somos todos nós. 
Como podemos exigir exemplo de boa 
conduta, atos de dignidade e de cidadania 
de todos os cidadãos, se não proporciona-
mos a todos as mesmas oportunidades de 
vida e educação? A miséria e a ignorância 
são fatores determinantes do desrespeito 
humano e da criminalidade. Não foi Jesus 
quem disse “muito será pedido a quem 

muito foi dado?” Como sociedade, o que 
temos dado? Enquanto alguns poucos ci-
dadãos canalizam para si a maior parte 
das riquezas, esbanjando oportunidades 
e dinheiro, muitas vezes em coisas fúteis, 
uma grande parte da população não dis-
põe do mínimo necessário para manter 
uma vida digna com base numa boa edu-
cação. Essa fl agrante diferença contraria 
frontalmente as leis naturais, criando zo-
nas de grande sofrimento e provocando 
insatisfação e revolta que angustiam e 
perturbam toda a sociedade. Evidente-
mente – você vai dizer – ninguém nasce 
na miséria sem uma causa anterior. Até 
concordamos com isso, mas precisamos 
convir que a Lei de Causa e Efeito não 
pode ser justifi cativa para a nossa omis-
são. A Terra é uma escola ou um posto 
de reeducação. Ela deveria receber muito 
bem todos que aqui reencarnam, princi-
palmente os mais problemáticos, porque 
é para eles que deveriam ser dedicados 
nossos maiores esforços. No entanto, não 
é o que acontece: as populações margi-
nalizadas são as maiores, e é justamente 
para elas que faltam os recursos neces-
sários. Pela reencarnação, entendemos 
que a culpa pela omissão é maior do que 
a culpa do crime que se cometeu em de-
corrência da omissão. Certamente, os 
Espíritos, que se entregam à violência, 
terão outras oportunidades de regenera-
ção, mas a ausência de providências por 
parte da sociedade  acarretará um atraso 
considerável no seu desenvolvimento. De 
quem, então, é a culpa? A Lei Divina leva 
em conta todos os fatores que infl uem em 
nossa vida.

CULPA E DESTINO 

Uma criança morre porque não foi aten-
dida ou porque foi mal atendida pelo 
médico. Todo mundo se comove com 
o caso, que é divulgado pela imprensa 
e pela televisão. Os pais da criança en-
tram com uma ação na Justiça contra o 

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS
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médico, pois sabem que se o fi lho fos-
se bem atendido, não teria morrido. Eu 
pergunto o seguinte: Será que a morte 
dessa criança não estaria prevista para 
acontecer naquele dia, mesmo que ela 
tivesse sido bem atendida? E, nesse 
caso, será que a negligência do médi-
co não serviu para cumprir aquilo que 
já estava determinado? Os pais não 
teriam de pensar primeiramente nes-
sa possibilidade, antes de entrar com 
a ação contra o médico?  ( Fátima -  de  
Gália-SP)

Vamos analisar com critério essa colo-
cação, tomando cuidado para não fazer-
mos uma abordagem injusta sobre o caso 
- que, aliás, todos sabemos, não é raro 
acontecer. A Doutrina Espírita considera, 
sim, que todos temos um tempo na Ter-
ra, conforme um plano de vida, elabora-
do antes de nossa encarnação. Mas esse 
plano, no que se refere à duração da vida, 
não é um determinismo absoluto, que te-
nha de ser cumprido com extrema preci-
são no dia e hora marcados. A vida não 
é uma máquina, cujo funcionamento obe-
dece a leis mecânicas, que sempre levam 

a resultado preciso. A vida é dinâmica, 
depende de muitos fatores, além de estar 
sujeita à vontade e aos atos humanos. No 
caso da criança, cuja morte foi atribuída a 
erro, imprudência ou negligência médica, 
há possibilidade de que ela deveria morrer 
na infância, mas não necessariamente na-
quele dia ou naquelas circunstâncias. De 
modo algum, podemos justifi car uma ne-
gligência ou uma imprudência de alguém, 
que leve alguma pessoa à morte. Nin-
guém está autorizado a matar ou a deixar 
morrer, sob alegação de que estaria sen-
do instrumento da lei divina. De ordinário, 
não sabemos e não temos como saber, de 
antemão, quanto tempo uma pessoa vai 
viver na Terra; por isso, tudo quanto temos 
a fazer é lutar até o fi m para salvá-la. Se, 
mesmo assim, ela morrer – todos acei-
tarão o fato como natural e se renderão 
aos imperativos da lei da natureza.  Desse 
modo, um erro grave pode vir a antecipar 
a morte de alguém e, neste caso, a lei de 
Deus também funcionará em relação aos 
culpados. Quanto aos pais da vítima, eles 
devem fazer o que lhes pede a consciên-
cia, mas estarão mais errados ainda, se 
quiserem tirar alguma vantagem dessa 
situação.
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Tenema Mansarray tem apenas 18 anos. 
Ela nasceu em Serra Leoa, país localiza-
do na costa do Atlântico, África Ocidental. 
Tenema teve o azar de ter sido capturada, 
junto com a irmã Safi , pelas tropas milita-
res. Ficou presa durante cinco anos e aca-
bou sendo testemunha do brutal assassina-
to da irmã.
“Tentamos fugir mas fomos capturadas”, 
disse. “Levei 50 chicotadas, e o pior de to-
dos os castigos: vi quando mataram minha 
irmã e ainda me mandaram enterrar o cor-
po dela.”
Em outro lugar, no leste europeu, Merita, 11 
anos, ainda vive dias tumultuosos, depois 
de trágicas experiências passadas em Ko-
sovo, quando teve a vida dilacerada pela 
guerra. Assim que acorda, a garota pede 
para tomar banho, e o faz várias vezes ao 
dia.
Ela repete constantemente que está suja e 
seu corpo não é como o de outras meninas. 
Este hábito começou em setembro do ano 
passado. Durante os confl itos na região 
onde vivia com a família, Merita foi estupra-
da por vários soldados sérvios.
Como ela e Tenema, outras milhares de 
crianças foram violentadas em nome da 
chamada faxina étnica, em que rebeldes 
estupram suas vítimas para que elas en-
gravidem e gerem crianças de outra raça.
Além da violência sexual, até bebês sofre-
ram com a insânia dos fanáticos guerreiros. 
Em Serra Leoa, vários tiveram as pernas 
amputadas a golpes de facão.
Segundo o Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef), nos últimos dez anos, 
dois milhões fi caram defi cientes, 12 mi-
lhões estão desabrigados e nada menos 
que 10 milhões de crianças fi caram com 
traumas psicológicos em consequência das 
guerras.
Estes dados foram divulgados em reporta-
gem da revista ISTO É, de 12 de janeiro 
de 2000. Uma terrível constatação de que 
no mundo da tecnologia e da modernidade, 
o homem avançado ainda não descobriu a 
urgente necessidade de cuidar da infância 
com o respeito e carinho que ela merece e 
precisa.

Desde a Codifi cação, o Espiritismo trata do 
período infantil como um dos mais impor-
tantes da vida do Ser que retoma à experi-
ência reencarnatória.
É na fase da infância que o Espírito está 
propício a receber impressões renovadas 
da realidade, com o psiquismo mais aber-
to e maleável para que pais e educadores 
tenham condições de reforçar conceitos 
superiores e espiritualizados, matrizes de 
conduta equilibrada, orientações inesque-
cíveis para toda a vida.
Quando a guerra e suas tragédias ocu-
pam o lugar da educação, o resultado é 
o comprometimento de toda uma geração 
de crianças e adolescentes em campos de 
batalha. A proposta é criar grupos de apoio 
para visitar as áreas de confl ito, a fi m de se 
criar projetos de reabilitação para os meno-
res afetados pela guerra. Atualmente, qua-
renta frentes de batalha afl igem o Planeta 
nesta virada de milênio.
Na verdade, o mundo está sentindo que o 
grande desafi o do próximo século é mudar 
signifi cativamente a situação das crianças 
afetadas por confl itos. O contraste entre os 
avanços tecnológicos do mundo e o estado 
de abandono em que elas se encontram é 
imenso. Não há compromisso de caráter 
imediato mais importante do que o de res-
gatar a dignidade de vida destas pequenas 
grandes vítimas.
Apesar da preocupação tardia da comu-
nidade internacional, várias organizações 
não governamentais estão empenhadas 
em amenizar o sofrimento infantil. Elas 
atuam em mais de cem países, levando 
mantimentos, roupas e aconselhamento psi-
cológico para tentar mudar as perspectivas 
sombrias do futuro.
Um exemplo, ainda segundo a revista ci-
tada, é o pedagogo moçambicano Viriato 
Castelo Branco, de 30 anos. Ele faz par-
te da ONG Visão Mundial, e está morando 
desde 1999 em Kosovo. Com a experiência 
de ter trabalhado por oito anos com crian-
ças afetadas pelas guerra civil de Moçam-
bique, seu objetivo é colaborar na cura 
das profundas cicatrizes provocadas pela 
guerra. Em kosovo, 65% dos refugiados 

OS GRITOS DE UMA INFÂNCIA PERDIDA
Carlos Augusto Abranches
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são crianças, e a maior parte delas perdeu 
quase todos os referenciais de família que 
tinham, ao assistir a morte de pais, irmãos 
e parentes em batalhas e emboscadas.
Viriato afi rmou que as crianças que encon-
trou têm um forte sentimento de rejeição, 
medo de se aproximar dos adultos, falam 
baixinho e tremem o corpo só de ouvir um 
grito, daí a necessidade de muita paciência 
e dedicação dos agente humanitários.
Na literatura espírita, quem tem colabora-
do muito com a devida compreensão da 
importância do período infantil é o Espirito 
Meimei. Em várias obras, ela faz questão  
de incluir uma ou mais páginas sobre o 
tema.
Uma de notável beleza e sensibilidade está 
no livro “O ESPÍRITO DA VERDADE”(ed. 
FEB), sob o título MENSAGEM DA CRIAN-
ÇA AO HOMEM.
Quero destacar dois trechos, apenas para 
alertar os que acusam o Espiritismo de ser 
uma doutrina de conceitos alienados, ten-
dentes a levar o seu adepto a viver em um 
mundo distante da realidade.
Diz a autora:
“Levantaste universidades maravilho-
sas, mas, se me fechas a porta da edu-
cação, porque eu não possua uma cha-
ve de ouro, temo abraçar o crime, sem 
perceber.
Criaste hospitais gigantescos; no entan-
to, se não me defendes contra as garras 
da enfermidade, porque eu não te apre-
sente uma fi cha de crédito, descerei bem 
cedo ao torvelinho da morte.”
Eis aí as referências à saúde e à educação 
numa página mediúnica, mostrando a mais 
absoluta atualidade do pensamento espírita 
com as necessidades sociais do momento. 

Na página citada, Meimei conclui o raciocí-
nio, dizendo:
“Em nome de Deus que dizes amar, com-
padece-te de mim!...
Ajuda-me hoje para que eu te ajude am-
nhã.
Não te peço o máximo que alguém talvez 
te venha a solicitar em meu benefício...
Rogo apenas o mínimo do que me po-
des dar para que eu possa viver e apren-
der.”
O alerta da Espiritualidade chega aos ouvi-
dos de quem tem sensibilidade para captar 
os impulsos de renovação que surgem da 
Lei de Amor. Pedagogos, psicólogos, assis-
tentes sociais, fi sioterapeutas, jornalistas 
e tantos outros profi ssionais, de diferentes 
credos, estão espalhados pelas regiões 
em guerra do Planeta, levando o sopro da 
renovação através de atitudes que, se não 
acabam com os atritos, pelo menos suavi-
zam o sofrimento de quem perdeu tudo em 
meio aos bombardeios.
Os espíritas têm um compromisso histórico 
com a infância. As campanhas permanen-
tes de evangelização infantil e o atendi-
mento à infância em situação de risco pelas 
Casas Espíritas são feitos juntamente com 
o empenho em orientar os pequenos com 
equilíbrio dentro do lar.
Se a guerra maior começa nas guerras me-
nores que ainda teimamos em travar em 
nossos redutos íntimos, nada mais urgen-
te do que encerrarmos esses confl itos para 
que as grandes calamidades sejam destruí-
das pela base.
Assim como nós, o mundo também precisa 
de paz, e as crianças esperam pela ação 
decisiva dos mais velhos em favor delas.
Fonte: REFORMADOR, nº 2054.


