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Em “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, 
questão 940.

- A falta de simpatia entre os seres 
destinados a viver juntos, não é 
igualmente uma fonte de desgostos 
tanto mais amarga quanto envenena 
toda a existência?
- Muito amargas, com efeito. Mas é uma 
dessas infelicidades das quais, frequen-
temente, sois a primeira causa. Primei-
ro são vossas leis que são erradas. 
Por que crês que Deus te constrange 
a fi car com aqueles que te desconten-
tam? Aliás, nessas uniões, frequente-
mente, procurais mais a satisfação do 
vosso orgulho e da vossa ambição do 
que a felicidade de uma afeição mútua; 
suportareis, nesse caso as consequên-
cias de vossos preconceitos.

- Mas, nesse caso, não há quase 
sempre uma vítima inocente?
- Sim, e é para ela uma dura expiação; 
mas a responsabilidade de sua infelici-
dade recairá sobre aqueles que lhe fo-
ram a causa. Se a luz da verdade pene-
trou sua alma, ela terá sua consolação 
em sua fé no futuro. De resto à medida 
que os preconceitos se enfraquecerem, 
as causas de suas infelicidades íntimas 
desaparecerão também.

Lembra-te de que amanhã restituirás à 
vida o que a vida te emprestou, em nome 
de Deus, e que os tesouros de teu espí-
rito serão apenas aqueles que houveres 
conquistado em teu próprio benefício, no 
campo de educação e das boas obras”.

Emmanuel

11

O Jovem e seus Problemas

Crianças e Mediunidade

Série História de Uma Mensa-
gem (7ª parte)

Saúde Mental da Criança
(1ª parte)

O Retorno de Jesus

Transcomunicação Instru-
mental



2

JUN 07

CONVERSA BREVE

“Portanto, meus amados irmãos, sêde firmes, inabaláveis e sempre abundan-
tes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é em 
vão” - Paulo (I Coríntios, 15:58.)

Nos dias de aflição e desencanto, o trabalho no bem é seme-
lhante à marcha do viajor, sob tempestade alternada em fogo 
e gêlo.
Conheces, possivelmente, dias assim...
Desilusões alcançaram-te a alma, à feição de granizo arrasa-
dor.
Calúnias espancaram-te o sentimento, como brasas chamejantes.
Perseguições gratuitas apareceram, quais torrentes de en-
xurro grosso, dificultando-te os movimentos.
Crises morais repontaram da estrada, à guisa de labaredas, 
incendiando-te o refúgio.
É como se tôdas as circuntâncias te induzissem ao entorpe-
cimento e ao desânimo.
Às vezes, quase só perguntas pelas esperanças, pelas pro-
messas, pelos sonhos, pelos amigos...
Ainda assim, persevera no serviço e prossegue adiante.
Os companheiros que exterminaram intentos nobres e votos 
edificantes, tanto quanto os que desprezaram projetos su-
periores e abandonaram as boas obras voltarão, mais tarde, 
ao labor reconstrutivo, retomando o serviço que a vida lhes 
assinala, no ponto justo em que praticaram a deserção.
Ninguém se eleva sem atender às imposições da subida. À 
face disso, todo esfôrço no bem, por mínimo que seja, redun-
dará, invariavelmente, a favor de quem o realiza, porque tôda 
ação, pela felicidade geral, é concurso na Obra Divina.
Dêsse modo, mesmo que todos os acontecimentos exterio-
res conspirem contra nós, permaneçamos fieís ao trabalho 
do Senhor, estendendo o bem a todos os que nos cercam, 
na certeza de que o trabalho, em nome do Senhor, não é em 
vão.

Emmanuel

COM FIRMEZA



3

JUN 07

COMUNICAÇÃO

ra da Parapsychology Foundation, de 
Nova Iorque. 
Devemos, sinceramente, valorizar este 
momento. Com a revista, assim como as 
novelas – ou, ainda, os fi lmes de cine-
ma – o relevante é que o assunto “está 
no ar”, motivando leituras, comentários, 
conversas e, por que não, discussões 
acaloradas, quando, em essência, sem-
pre surgem os que (apaixonadamente) 
defendem ou contrariam certas idéias. 
Tenho certeza de que, de norte a sul 
deste país, a partir do “mote” sugerido 
pela reportagem da ISTOÉ, aparecerão 
pessoas que dirão: - Isto também acon-
teceu comigo (ou, com meu fi lho, sobri-
nho, neto, o fi lho da vizinha, etc.). Eu 
vi com meus próprios olhos. O “fulano” 
realmente dizia que falava com “amigui-
nhos” (para nós) invisíveis.
E, como em todo contato interpessoal, 
no “calor” dos diálogos, haverá os que 
se manifestarão de modo concorde à 
existência de Espíritos, ao “retorno” dos 
“mortos”, às relações travadas entre en-
carnados e desencarnados, à infl uência 
destes últimos nos acontecimentos da 
vida, e os que afi rmarão tratar-se de 
fantasia, imaginação fértil e continua-
ção de enredos de livros, fi lmes, ou coi-
sas do gênero.
Da reportagem, pinço, outrossim, al-
gumas considerações muito válidas e 
oportunas:
a) a mediunidade, em caráter espontâ-
neo, é circunstância comum na infância, 
em face, principalmente, da proximida-
de (temporal) do espírito encarnado 
com o período em que esteve no Plano 
Espiritual, preparando-se para o (novo) 
regresso, e, portanto, possui, como que 
uma “maior sensibilidade”, estando, 
muitas vezes, mais do “lado de lá” do 
que “do de cá”;

A revista do momento é a ISTOÉ, em 
sua edição de nº 1942 (17.01.07). Sua 
capa é, textualmente: “Crianças que 
falam com espíritos – Mediunidade 
Infantil”, com as seguintes descrições 
complementares: “Crescem os relatos 
de meninos e meninas que conversam 
com os mortos. E atenção: isso pode 
ser mais do que simples fantasia”, e 
“Paloma, cinco anos, diz que se comu-
nica com entidades espirituais: - Elas 
vêm brincar comigo”. No interior do 
periódico, seis páginas (38 a 43), com 
textos pontuais e imagens, sugestivas 
ou casuais, com direito, inclusive à 
menção, em quadro específi co, a mé-
diuns do passado e do presente, com 
destaque para Chico Xavier, Yvonne 
Pereira e Divaldo Pereira Franco, além 
dos espiritualistas Robério de Ogum e 
Benedicta Gomes, a “Santa” Dica. No 
texto, assinado pelos repórteres Cami-
lo Vannuchi e Celina Côrtes, podemos 
perceber que a editoria “cercou-se” de 
informações de fontes respeitáveis, 
tanto no âmbito espírita como de es-
pecialistas clínicos, como, por exem-
plo, pela ordem: Reinaldo Hiraoka, das 
Faculdades Integradas “Espírita”, de 
Curitiba (PR), Agnes Henriques Leal e 
Nazareno Tourinho, escritores espíritas 
(autores de, respectivamente, MEDIU-
NIDADE EM CRIANÇAS e EXPERIÊN-
CIAS MEDIÚNICAS COM CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES), Sergio Felipe de 
Oliveira, da Associação Médico-Espírita 
de São Paulo, como, Ana Maria Sigal, 
psicanalista do Instituto Sedes Sapien-
tiae, Leonardo Posternak e César de 
Moraes, ambos médicos, um, pediatra, 
do Instituto da Família, e o outro, neu-
rologista, da Associação Brasileira de 
Neurologia e Pediatria Infantil, e Athena 
A. Drewes, psicóloga infantil, consulto-

CRIANÇAS E MEDIUNIDADE
Marcelo Henrique Perrece
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b) a referência ao inesquecível Chico 
Xavier, que teve desabrochada sua 
mediunidade a partir dos cinco anos 
de idade, serve como parâmetro para 
inúmeros casos da atualidade, em que 
crianças vêem e conversam constante-
mente com pessoas próximas ou fami-
liares (conhecidos dela ou não, nesta 
vida), e a relação que se trava é de ca-
ráter valorativo positivo, seja porque os 
entes queridos só desejam “proteger”, 
“amparar”, ou, até, “matar saudades”, 
seja em função de que muitos, na Es-
piritualidade, recebem a incumbência 
de atuar como espíritos protetores 
daqueles que se encontram vivendo 
na matéria. Ainda assim, como a me-
diunidade é uma faculdade espiritual 
(todos a possuímos), o exercício medi-
único irá determinar a tendência para 
esta ou aquela “habilidade” mediúnica 
(psicografi a, vidência, audiência, intui-
ção, clarividência, incorporação, aten-
dimento e assistência, etc.), a qual, se 
educada e orientada, poderá resultar 
em visíveis benefícios espirituais (tanto 
para o médium, pelo exercício correto 
da tarefa, quanto por parte das pesso-
as que recorrerem àquele);
c) a comunidade científi ca ou médica, 
principalmente no caso de especialistas 
que lidam, diariamente, com infantes, 
independentemente de suas crenças 
íntimas, passa a ler e a estudar a ma-
téria, com olhos “clínicos”, para poder 
melhor atender sua clientela. Antes, se 
percebíamos médicos céticos, reticen-
tes e combativos às idéias espíritas, já 
constatamos que, embora em muitos 
casos, o ceticismo não tenha desapa-
recido, - até por questões profi ssionais, 
já que a teoria deve estar, sempre que 
possível, amparada em experimen-
tação – a “mera” desconfi ança ou o 

pontual descrédito (em decorrência 
do desconhecimento ou de preconcei-
tos) é substituída pela oportunidade de 
agregação de informações e, na ponta, 
a defi nição da melhor diagnose, acom-
panhamento e prescrição clínica, con-
siderando, ainda, que nenhuma ciência 
é totalmente auto-sufi ciente, esbarran-
do em barreiras que, pela imprecisão 
dos conceitos e pela insufi ciência de 
informações ou práticas, não se tenha, 
ainda, respostas a determinadas ques-
tões de nossa atualidade;
d) o termo “possessão”, usado em al-
guns trechos, pelos jornalistas, embo-
ra tecnicamente não adequado, já que 
há, na imensa totalidade dos casos, 
uma “infl uenciação”, um contato mo-
tivado pelo interesse recíproco, mas 
não a nível de “dominação” de um (ou 
uns, já que podem – e são – diversas 
as entidades em contato com a crian-
ça) pelo outro, desde que, os pais ou 
pessoas mais próximas, de modo dili-
gente possam perceber, em diálogos 
com os infantes, quais as característi-
cas do “amigo invisível”, se é, realmen-
te, amigo ou não, já que, em alguns 
casos, “inimigos” do passado, do ou-
tro lado da vida, buscam acompanhar 
aqueles que reencarnam, para tentar 
infl uenciá-los, negativamente, ou até 
atrapalhar seu livre desenvolvimento 
no curso da materialidade. Em todos 
os casos, entretanto, de um modo mais 
ou menos consciente, é necessário 
que o encarnado “queira” a simbiose, 
o envolvimento, estabeleça a parceria, 
por sintonia mental-espiritual (não há 
“vítimas”, portanto);
e) há uma linha distintiva entre fi cção 
e realidade, fantasia e verdade, que se 
estabelece a partir de certas “revela-
ções” que a criança, de modo espontâ-



5

JUN 07

neo, possa indicar. Nomes de pessoas, 
detalhes de lugares, descrição de ob-
jetos, familiaridade com instrumentos 
musicais ou habilidades e competên-
cias que só poderiam ser desenvolvi-
das com a experiência (trabalhar com 
números, recitar poesias ou trechos de 
livros, falar outras línguas, por exem-
plo), dão-nos conta de que “há um pas-
sado” e este não pode ser desprezado, 
nem pela criança, nem pelos circuns-
tantes. Por detrás do “véu do mistério” 
há, sim, contornos vívidos da realidade 
da seqüência existencial, no conjun-
to das vidas sucessivas, e o retorno à 
Terra confi gura, também, a oportunida-
de de crescimento espiritual, mormente 
pela continuidade de desenvolvimento 
de especialidades iniciadas em vidas 
pretéritas;
f) a procura por instituições espíritas sé-
rias e a freqüência a serviços de aten-
dimento nelas existentes é elemento 
importante, tanto para a compreensão 
da criança e dos demais sobre o que re-
almente se passa com ela, quanto para, 
se for o caso, o atendimento de entida-
des desencarnadas que, inadvertida ou 
propositadamente, possam estar cau-
sando transtornos aos encarnados, pela 
infl uência (ou presença) excessiva. Há, 
ainda, quem ministre passes, como for-
ma de esclarecimento (dos encarnados 
e desencarnados), e, terapeuticamente 
como forma de aliviar as preocupações 
e a angústia que, porventura, a família 
esteja experimentando, ainda mais se 
considerarmos que grande parte das 
pessoas não tem familiaridade com a 
temática e não tem instrução espiritual 
para “lidar” com tais questões; e,
g) do contrário a outras fi losofi as, em-
bora as respeitemos, o Espiritismo não 
advoga a idéia de que crianças (e ado-

lescentes) devam “exercer” a mediuni-
dade em instituições espíritas e seus 
trabalhos específi cos, uma vez que o 
organismo físico-psíquico ainda não 
plenamente desenvolvido pode ser pre-
judicado, com risco de grandes abalos 
à sua saúde. Salvo casos excepcionais 
– como o do próprio Chico e sua dinâ-
mica mediunidade – mesmo sendo uma 
faculdade e, considerando a existência 
de “fl ancos” para o desabrochar de ditas 
mediunidades, como as citadas antes 
– melhor é, para a criança, a freqüên-
cia a ambientes e atividades peculiares 
à sua faixa etária (educação infantil, in-
fanto-juvenil e estudos sistematizados), 
sem descurar do acompanhamento da 
mesma por médiuns experientes, inclu-
sive com vidência, para que, em um mo-
mento mais adequado e, com preparo 
devido, possa aquele ser trabalhar com 
sua mediunidade, segundo as  balizas 
contidas na obra de Allan Kardec, para 
o benefício de si mesmo e do próximo.
Estamos alegres e satisfeitos com a 
escolha da Editora Três (que publica a 
revista ISTOÉ), em abordar mais um as-
sunto espírita-espiritual, com o respeito 
ao conteúdo fi losófi co e à prática espíri-
ta, consultando, inclusive, especialistas 
espíritas ligados ao tema, contribuindo, 
decisivamente, para um jornalismo in-
vestigativo, independente e construtivo, 
porque informa e abre perspectivas, 
não “fecha questões”, e permite ao lei-
tor o exame pessoal e a seleção das in-
formações que melhor lhe sirvam para 
a vida. Parabéns à editora, aos jorna-
listas e, também, a nós espíritas, que 
temos a oportunidade de ver as idéias 
de nossa doutrina espalhadas sem a 
necessidade de investimento fi nancei-
ro de nossa parte.
Fonte: AMÉRICA ESPÍRITA, nº 101.

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

(7ª parte)

Seguimos resgatando mais uma con-
tribuição do médium Francisco Cân-
dido Xavier, em forma de mensagens 
que atestam a realidade da sobrevi-
vência após a morte física
Para contar a história de hoje vamos 
recuar à 1983, ao bairro da Mooca, na 
capital paulista.
Naquele ano, o jovem Dialma Coltro 
Filho, freqüentava o segundo ano de 
direito de uma das faculdades de São 
Paulo, curso após cuja conclusão, 
tencionava seguir a carreira de Dele-
gado de Polícia.
Dialma, apesar dos seus vinte anos, 
tinha como hobby colecionar armas 
de fogo, tendo muita consciência so-
bre o perigo que representavam.
Com a venda de um automóvel, acei-
tou como parte de pagamento um 
exemplar de uma Mauser 365.
Para processar pequena limpeza na 
peça, com os cuidados de sempre, 
desativou a arma, retirando o pente 
de balas, a fi m de guardá-la com as 
outras colecionadas.
Embora a cautela, porém, não per-
cebeu que uma das balas fi cara na 
agulha provocando o disparo aciden-
tal que lhe atingiu em cheio a cabeça 
interrompendo sua ainda curta exis-
tência física.
Apesar das várias suposições feitas a 
respeito, Dialma contaria na carta es-
crita através do médium Chico Xavier, 
a forma como se deu sua desencar-
nação.
A mensagem foi recebida exatamen-
te no dia em que ele completaria 21 
anos, caso estivesse encarnado, ou 
seja, em 18 de agosto de 1983, por-
tanto, quatro meses e quatro dias 
após sua morte física.
Um detalhe curioso da página é que 

ao fi nal dela, Dialma precisou repetir, 
por quatro vezes sua assinatura, vis-
to que as pontas dos lápis usados se 
quebravam.
Estranhando o fato, o Sr. Weaker Ba-
tista que na ocasião virava as páginas 
que Chico ia psicografando, ouviu 
posteriormente do médium a seguinte 
explicação: “- O nosso rapaz é canho-
to, essa a difi culdade”...
Confrontadas as assinaturas da men-
sagem e de documentos do rapaz, ob-
servou-se a grande semelhança entre 
ambas e, indagada sobre a justifi cati-
va dada por Chico sobre a assinatura 
ter-se repetido quatro vezes, a mãe 
do rapaz confi rmou: ele realmente era 
canhoto.

OS DETALHES DA MENSAGEM.

É PRECISO TER EQUILÍBRIO.

 “. Ao contrário do que se afi rma, ou do 
que muita gente possa pensar, estou 
recuperando as minhas forças, sur-
preendido com todas as revelações 
que me cercam. Tenho a considerar 
a minha inquietação com as lágrimas 
incessantes da Mãezinha, que me al-
cançam à maneira de gotas canden-
tes de angústia em brasa.”

Este trecho da carta de Dialma bem 
demonstra o quanto o Espiritismo é 
útil na compreensão sobre a impor-
tância do equilíbrio daqueles que fi -
cam na retaguarda dos que partem 
levados pela imprevista morte
Diz Dialma: “Tenho a considerar a 
minha inquietação com as lágrimas 
incessantes da mãezinha, que me al-
cançam à maneira de gotas canden-
tes de angústia em brasa”.

SERVIÇO
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No livro “NA ERA DO ESPÍRITO”, 
publicado pelo Grupo Espírita Emma-
nuel reunindo páginas de diversos es-
píritos emolduradas por comentários 
de Chico Xavier e do professor José 
Herculano Pires, encontramos uma 
página confi rmando esse depoimento 
de Dialma.
É a que compõe o capítulo 13 intitu-
lada “MORTOS AMADOS”, assinada 
por Emmanuel.
Em explicação de Chico, naquela noi-
te haviam entre as diversas pessoas 
que o visitavam pela primeira vez, por 
terem perdido entes queridos, duas 
senhoras que choravam intensamen-
te, solicitando algo que as consolasse 
após a desencarnação de fi lhos ama-
dos.
Relembrava Chico que, aberta a reu-
nião, os estudos recaíram no item 21, 
do capítulo V, “Bem aventurados os 
Afl itos”, de O EVANGELHO SEGUN-
DO O ESPIRITISMO”, cuja leitura fo-
ram brando consolo em auxílio a to-
dos presentes.
O tema do referido ítem era “Perda 
de Pessoas queridas. Mortes prema-
turas”, uma mensagem assinada pelo 
espírito Sansom, ex-membro da So-
ciedade Espírita de Paris, amigo, por-
tanto, de Allan Kardec.
O detalhe curioso das reuniões do 
Grupo Espírita da Prece, era que o 
livro era aberto ao aparente acaso, 
e, como se vê, a leitura estava inti-
mamente ligada às expectativas da 
maioria presente.
Na mensagem de Emmanuel, haviam 
algumas considerações que precisam 
ser divulgadas.
Numa delas o Benfeitor sugere: “Lem-
bra a criatura querida que não mais te 
compartilha as experiências no Plano 

Físico, não por pessoa que desapa-
receu para sempre e sim à feição de 
criatura invisível mas não de todo au-
sente”.
E, completamenta: “Se te deixas ven-
cer pela angústia ao recordar-lhes a 
imagem, sempre que se vejam em 
sintonia mental contigo, ei-las que 
suportam angústia maior, de vez que 
passam a carregar as próprias afl i-
ções sobretaxadas com as tuas”.

AS LEIS DE DEUS ESTÃO EM NÓS.

 “Creiam com as meninas, irmãs 
abençoadas de sempre, que o 
projétil que me alcançou não es-
tava em meus pensamentos de 
expectativa e, sim, nas Leis de 
Deus que se cumprem através 
de nós e por nós.”

Em resposta de Emmanuel sobre 
as mortes violentas, incluída no livro 
“CHICO XAVIER PEDE LICENÇA”, 
publicado pelo Grupo Espírita Emma-
nuel, o Instrutor Espiritual diz o se-
guinte:
“O homem, fi lho de Deus, crescen-
do em amor, traz consigo a Justi-
ça Imanente, convertendo-se em 
razão disso, em qualquer situação, 
no mais severo julgador de si pró-
prio”.
Quando retorna da Terra para o 
Mundo Espiritual, conscientizado 
nas responsabilidades próprias, 
opera o levantamento dos próprios 
débitos passados e roga os meios 
precisos a fi m de resgatá-los devi-
damente.”
Aprofundando mais o tema, Emma-
nuel acrescenta: “Criamos a culpa 
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e nós mesmos engenhamos os pro-
cessos destinados a extinguir-lhes as 
conseqüências”.
E a Sabedoria Divina se vale de nos-
sos esforços e tarefas de resgate e re-
ajuste a fi m de induzir-nos a estudos 
e programas sempre mais amplos no 
que diga respeito à nossa própria se-
gurança.”
É por este motivo que, de todas as 
calamidades terrestres, o homem se 
retira com mais experiência e mais luz 
no cérebro e no coração para defen-
der-se e valorizar a vida”.

LIBERANDO-SE DA CULPA.

“Limpava a arma, com despreocu-
pações, supondo que não houvesse 
qualquer remanescente nos meca-
nismos em minhas mãos. Em dado 
instante, alonguei o braço para ver 
se a arma estava legalmente limpa, 
quando, sem querer, detonei a bala 
única que restava ali, sem que eu 
soubesse. O tiro escapou sem que 
de minha parte conseguisse sanar 
as conseqüências.”

Para entendermos a razão das mortes 
brutais, é preciso penetrarmos no co-
nhecimento de aspectos da Justiça de 
Deus, como as Leis da Consciência e 
do processo da reencarnação.
As leis da Justiça Divina estão grava-
das na consciência humana. Todas 
atitudes que infrigem essas Leis,  pro-
vocam repercussões na intimidade da 
criatura humana.
Quando desencarna, à medida que 
evolui espiritualmente, enfrenta os 
erros do passado em forma de culpa. 
Para encontrar o alívio da consciên-

cia, sente a necessidade de passar 
pelo sacrifício que impôs aos outros.

REFORÇANDO CONCEITOS.

“A lesão repentina que sofrera no 
crânio, como que me tomava todas 
as energias. Era como se meu cor-
po naquela hora estivesse concen-
trado na cabeça, sem que me fosse 
possível externar qualquer impres-
são. Lembrei-me das orações que a 
Mamãe Júlia e a vovó Hermínia me 
ensinavam quando criança e bus-
quei harmonizar-me com a prece.”

Dialma com sua carta, reforça a idéia 
da importância da oração nos momen-
tos de grande afl ição.
Confi rma também a ocorrência do 
torpor apontado por Kardec nos seus 
estudos sobre  a desencarnação, re-
produzidos no livro “O CÉU E O IN-
FERNO”, descrito aqui como “um 
sono invencível”.

AUSÊNCIA COMPLETA DE DOR.

“Não sofri dor alguma porque, 
onde o impacto do sofrimento é 
pesado demais, a dor desapare-
ce... Meus últimos pensamentos no 
corpo foram para a mãezinha Júlia, 
cujas lágrimas tive a idéia de que 
me orvalhavam o rosto. Depois, foi 
a inconsciência, com uma espécie 
de ocultação de meu próprio Ser. 
Quanto tempo estive assim, nem 
exatamente vivo, nem sufi ciente-
mente morto, ainda ignoro”.

A ausência da dor imaginada pelos 
que se fi xam nas circunstâncias do 
acidente é confi rmada por Dialma.
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A intensidade dos acontecimentos é, 
como diz o espírito, inibidor da sen-
sação.

UMA QUESTÃO DE MUDANÇA.

“ Sei que despertei num aposento 
simples e arejado, com a cabeça 
dolorida. Julguei-me num local de 
tratamento para acidentados... Res-
pirei o ar puro, com quem sorve um 
copo de água refrigerada depois da 
sede ardente e, ao ver a senhora 
que me assistia, supus com natu-
ralidade fosse uma enfermeira tão 
humana quanto eu mesmo”.

Morrer fi sicamente pode ser encarado 
como apenas uma mudança de am-
biente para o Ser que parte.
O depoimento de Dialma reafi rma a 
naturalidade de seu despertar num 
“aposento simples e arejado”.
As surpresas começam a surgir quan-
do se científi ca da identidade da pes-
soa que o assistia.
Na verdade, a morte representa ape-
nas a volta para o Plano de onde saí-
mos um dia para reencarnar.

COMPENETREMO-NOS DA VER-
DADE.

“ Hoje, querida Mãezinha Júlia, es-
tou mais sereno e venho pedir-lhe 
para me permitir aceitar a trans-
ferência que a Divina Bondade de 
Deus me exigiu... Não posso ser 
ingrato e preciso falar que aceito a 
realidade, sem o confl ito de quem 
afi rma uma coisa, sentindo outra. 
Mãezinha, peço ao seu querido co-
ração e ao querido Papai me entre-
garem a Deus, para que a paz volte 

ao coração de seu fi lho”.

Na citada mensagem d`O EVANGE-
LHO SEGUNDO O ESPIRITISMO, 
assinada pelo espírito Sanson, ele 
diz que “os nossos mortos amados 
necessitam de nossos bons pen-
samentos, de nossas preces, mas 
não do nosso desespero que só 
serve para fazê-los sofrer.”
 E acrescenta: “Mães, sabei que vos-
sos fi lhos bem amados estão perto 
de vós”.
O jovem Dialma, confi rma mais uma 
vez com seu depoimento, o quanto 
o desespero de seus pais repercutia 
nele, prevendo que logo que seus fa-
miliares se reajustassem, “ele também 
melhoraria reconquistando o domínio 
de si mesmo”.

AMAR SEM APÊGO.

“Mãezinha, agradeço-lhe as preces, 
as fl ores, as velas e pensamentos 
de reconforto que me envia, no en-
tanto, embora esteja agradecido ao 
seu carinho, peço-lhe diminuir em 
dois terços as suas despesas com 
esses recursos, distribuindo-os, 
em nome de seu fi lho, com as mães 
e os fi lhinhos em necessidade, que 
não terão difi culdade para encon-
trar”.

Nesse ponto da sua mensagem uma 
observação oportuna: o exagero nas 
tentativas de preservar a memória do 
desencarnante por meio de manifes-
tações exteriores.
Dialma repassa a orientação do es-
pírito de sua avó Julia, já sensível ao 
preceito da caridade como instrumen-
to de crescimento espiritual do Ser.
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Em comentário sobre a questão das 
mortes violentas, o Professor José 
Herculano prespondera: “Estamos na 
Terra para uma breve experiência de 
vida material mas a nossa vida ver-
dadeira é a espiritual. Os que partem 
antes de nós concluíram sua tarefa 
e estão livres dos tormentos da vida 
terrena. Como nos amam, continuam 
ligados a nós pelo sentimento, pelo 
amor que nos dedicam. Precisamos 
compreender isso para não os pertu-
bar na vida espiritual com o desespe-
ro do nosso amor egoísta. Eles vivem 
e nos esperam para o reencontro”.

MUDANDO O ENFOQUE.

“Quanto ao mais, esqueçamos o 
projétil que me arredou do corpo 
terrestre. Imaginemos, querida Ma-
mãe, que sofri a ruptura de uma 
vaso cerebral e, com isso, verifi ca-
rá que o meu problema, já supera-
do, teria sido o mesmo. Espero que 
o Papai Dialma aprove a nossa soli-
citação e nos auxilie”.

Ciente das difi culdades que seus pais 
teriam para se conformam ou aceitar 
a situação, Dialma dá uma sugestão 
aos dois, no sentido de se desligarem 
emocional e psicologicamente das 
lembranças.
Na verdade, toda essa perturbação é 
maximizada pela absoluta indiferença 
com que as pessoas encaram a inevi-
tável morte que nos surpreenderá no 
caminho ou daqueles aos quais nos 
ligamos.
Para nos auxiliar a refl etir com acerto 
na questão, o Professor Herculano Pi-
res pondera:

“Para a boa compreensão desse pro-
blema precisamos de uma visão cla-
ra do processo evolutivo do homem. 
Como selvagem, ele ainda se sujeita 
mais aos instintos do que à consciên-
cia. Por isso não é inteiramente res-
ponsável pelos seus atos”.
Como civilizado ele se investe do li-
vre arbítrio que o torna responsável. 
Mas o amor ainda não o ilumina com 
a devida intensidade. As civilizações 
antigas (como o demonstra a própria 
Bíblia) são cenários de apavorantes 
crimes coletivos, porque o homem 
amava mais a si mesmo do que aos 
semelhantes e a Deus. Nas Civiliza-
ções modernas, tocadas pela luz do 
Cristianismo, os processos de auto-
punição se intensifi cam.
“Mas o que é esse sacrifício passagei-
ro, diante da eternidade do espírito? 
A Misericórdia Divina se manifesta na 
reabilitação da alma após o sacrifício 
para que possa atingir a felicidade 
suprema na qualidade de herdeira de 
Deus e co-herdeira de Cristo, segun-
do a expressão do apóstolo Paulo”.

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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TRANSCOMUNICAÇÃO INSTRUMENTAL

Wilson Czerski

As TCI ou Transcomunicações Instrumentais 
são as manifestações dos Espíritos através de 
aparelhos eletrônicos como gravadores, tele-
visão, secretária-eletrônica, computador, etc. 
Uma das primeiras notícias envolvendo a co-
municação de Espíritos, através de aparelhos, 
refere-se ao surgimento do que seria o primeiro 
núcleo criado com o intuito de estudar a pos-
sibilidade do fenômeno, isto na Islândia, em 
1905. Em 1911, na Holanda, fi zeram-se tenta-
tivas práticas. Oscar D’ Argonell, pseudônimo 
de Carlos Gordane Ramos, publicou o livro 
“VOZES DO ALÉM POR TELEFONE”, após 
ter convivido com os fatos de 1917 a 1925. O 
Jornal do Brasil, edição de 07/06/1923, relata 
que o escritor Coelho Neto havia mencionado 
uma comunicação também por telefone entre 
sua fi lha Júlia e a neta desencarnada, quando 
ele próprio teria podido ouvir pela extensão do 
aparelho.
Segundo consta, também Thomas Edison, 
infl uenciado por Willian Crookes, descobridor 
do radium e pesquisador dos fenômenos de 
materializações de Katie King com a médium 
Florence Cook, foi levado a se interessar pelo 
assunto. Anos mais tarde, já desencarnado, te-
ria se comunicado por uma faculdade mediúnica 
com Mary Olsson, em Nova Iorque. Os presen-
tes, seguindo suas instruções, construíram 
um aparelho que possibilitaria receber men-
sagens espirituais. Não se sabe se lograram 
êxito. Em 1936, Von Szalay obteve vozes em 
fonógrafos.
Abandonadas as pesquisas durante certo tem-
po, elas voltaram com força a partir de 1959 
quando, incidentalmente, o compositor, pintor 
e arqueólogo sueco Friedrich Jürgenson, ao 
tentar gravar o canto de pássaros na fl oresta, 
descobriu surpreso que as fi tas, até então sem 
uso, continham vozes humanas desconheci-
das. O fato fez-lhe merecer o recebimento de 
uma comenda, em 1969, das mãos do papa 
Paulo VI. Quando morreu, em 1987, Claudes 
Tharlin e esposa, distantes 420 milhas do local 
e na hora do sepultamento, orientados ante-
riormente para sintonizar um canal “vazio” do 
televisor, obtiveram imagem dele.
Em 1965, o alemão Konstantine Raudive 
começou a se dedicar às pesquisas de co-
municação de Espíritos por aparelhos e, em 
cinco anos, já na Inglaterra, conseguiu gravar 
72.000 frases. No 3º Congresso de Parapsico-

logia de Purchberg, ele apresentou o que seria 
a voz da empregada da própria mãe, morta há 
pouco tempo e que ali, inclusive, o tratava pelo 
nome. No ano de 1968, o padre Leo Schimid 
publicou o livro “QUANDO OS MORTOS FA-
LAM” e, em 1978, Willian J. O’ Neil comuni-
cou-se através de um rádio com um médico 
desencarnado havia cinco anos. Entre 1981 e 
1983, Manfred Boden, na Alemanha, estabe-
leceu comunicação por telefone com entida-
des que respondiam suas perguntas através 
dos chamados raps ou pancadas codifi cadas. 
Ainda em 1983, o casal Jules e Maggie, de 
Luxemburgo, obteve mensagens gravadas 
em secretárias-eletrônicas. Estes importan-
tes pesquisadores conseguiram outros feitos 
notáveis como mensagens por computadores, 
por rádio FM e Tv. Em 1987, receberam uma 
comunicação de 20 minutos com o rádio des-
ligado.
Aqui no Brasil, em dezembro de 1985, uma 
família recebeu mensagem por computador 
do pai falecido. No caso, aparecem textos e 
não imagens. No ano seguinte, o professor de 
Economia Ken Webster também comunicou-
se por este meio com o deão da Universidade 
de Oxford, morto em 1530. Antes, em 1984, 
houve uma demonstração ao vivo, na Rádio 
Luxemburgo, com Hans Otto König, para es-
timados dois milhões de pessoas e, em 1986, 
em Milão, as imagens da atriz Romy Schnei-
der causaram grande impacto. Em 1º de julho 
de 1988, pela primeira vez, obteve-se som e 
imagem simultâneas na televisão ou Vidicom. 
Em Udine, Itália, a Sra. Rafaela Gremese pos-
sui 200 rolos de fi tas com vozes.
O engenheiro George Meek, uma das maiores 
autoridades no assunto e inventor do Spiricom 
– aparelho para captação de vozes por meio 
de gravadores -, comparou a importância da 
descoberta científi ca da comunicação entre 
vivos e mortos, igual às de Galileu, Newton e 
Einstein juntos. Peter Bander fêz constar que 
recebeu uma mensagem de Carl Jung e outra 
de Churchil. No Brasil, a Federação Brasileira 
de Parapsicologia diz ter obtido mais de cem 
mil vozes de Espíritos.
As experiências se multiplicam através de mi-
lhares de postos de escuta em vários países, 
como Estados Unidos, Alemanha, Luxembur-
go, Suíça, Itália, Áustria, Islândia, Inglaterra e 
Brasil. Houve ainda recepções em Portugal, 



12

JUN 07

CIÊNCIA

Israel e Egito, junto às pirâmides. Foi ou é es-
tudada na Universidade de Princeton (USA); 
já se obteve uma fotografi a (imagem) colorida 
na Alemanha e no Brasil. Hernani Guimarães 
Andrade comunicou-se por este método com 
o fi lho Ivan, desencarnado. George Meek, en-
quanto vivo, investiu do próprio bolso cerca de 
500 mil dólares para desenvolver as diversas 
versões do Spiricom. Com ele entreteve diá-
logo com um engenheiro da Nasa morto havia 
14 anos (em 1968). Durante as 20 horas de 
gravação, o Espírito forneceu-lhe como prova 
o número de seu seguro, que não era conhe-
cido nem pela viúva e que pôde assim rece-
bê-lo.
O Dr. Senkowski, que trabalhou na equipe de 
Meek, seguindo as orientações dos chamados 
transcomunicantes (Espíritos), criou uma má-
quina que depois foi testada com sucesso no 
Japão no tratamento da artrite. Atualmente um 
dos mais respeitados pesquisadores do as-
sunto é o padre François Brune que já esteve 
no Brasil mais de uma vez. Por aqui, há a So-
ciedade Brasileira de Transcomunicadores. As 
mensagens ocorrem mesmo com os equipa-
mentos mergulhados em tanques de glicerina 
que bloqueiam as ondas eletromagnéticas. No 
caso da utilização do telefone, este toca, mas 
não há registro da ligação na central. Há quem 
suspeite quanto a possíveis exageros nas tais 
comunicações do Além. Como praticamente 
em todos os lugares em que o homem põe a 
mão, não se duvida que aí também, vez por 
outra, não se cometam abusos, talvez até 
mesmo forjando-se alguns fenômenos. Seria 
ingenuidade crer-se o contrário. Porém as pes-
quisas vêm desde os anos 70, interessando 
número crescente de cientistas, verifi cando-se 
a autenticidade do fenômeno, já catalogado 
em centenas, milhares de vezes.
Os cientistas ainda não chegaram a um acor-
do defi nitivo quanto a necessidade ou não da 
participação de médiuns. Há quem entenda 
que isto deve ocorrer ainda que o mesmo não 
esteja presente, por doação de energias ou 
ectoplasma à distância. As observações obti-
das neste sentido confi rmariam o ensinamento 
dos Espíritos, na Codifi cação, de que para a 
realização dos fenômenos de efeitos físicos 
– e este, sem dúvida, o é – torna-se imprescin-
dível a doação de alguma espécie de energia 
por parte de humanos encarnados. De fato, 

em muitas ocasiões o local para gravações 
é preparado e depois fechado para só mais 
tarde se verifi car o recebimento das mensa-
gens. Esta é a opinião também expressa pelo 
autor espiritual Vianna de Carvalho. Aliás, con-
vém que aqueles do movimento espírita que 
combatem a TCI por julgarem estes estudos 
inúteis e não pertinentes ao Espiritismo, que 
tomassem conhecimento de todo o texto sobre 
o assunto tratado na referida obra. Ao encon-
tro de tal parecer, encontramos a resposta dos 
Espíritos à questão 934 de O LIVRO DOS ES-
PÍRITOS. “... Mas é uma consolação poderdes 
comunicar-vos com os vossos amigos pelos 
meios de que dispondes, enquanto esperais 
o aparecimento de outros mais diretos e mais 
acessíveis aos vossos sentidos”. Parece que 
isso, se vir a ocorrer, ainda está muito distan-
te, até porque a mediunidade é uma faculdade 
inerente ao Ser humano e ela vem aumentan-
do e não o contrário, isso justamente por fazer 
parte do desenvolvimento de suas potenciali-
dades.
Finalizando, diríamos que atualmente não há 
mais como negar a realidade da possibilidade 
e ocorrência efetiva, em milhares e milhares 
de casos, da comunicação entre os vivos e 
os erradamente conceituados como mortos, 
quer pela mediunidade convencional – psico-
grafi a, psicofonia, fenômenos de escrita e voz 
diretas, materializações –, quer por aparelhos 
eletrônicos. Apesar de toda má vontade e ce-
ticismo da grande maioria dos cientistas e das 
negativas fanáticas ou de má-fé de setores re-
ligiosos, as evidências estão sufi cientemente 
fi rmadas para deixar o terreno das hipóteses 
ou meramente especulativas e merecer grau 
de cidadania entre os conhecimentos atuais, 
como fatos de uma realidade tão presente 
quanto a que estamos habituados a tratar no 
nosso dia-a-dia.
Patenteia-se, assim, diante dos olhares huma-
nos, por meio de setores da chamada ciência 
ofi cial, e não mais apenas como princípios 
de doutrina religiosa ou fi losófi ca, a compro-
vação justamente de dois destes princípios 
fundamentais do Espiritismo, quais sejam, a 
sobrevivência da alma após a morte do corpo 
carnal e a sua comunicabilidade com os que 
aqui permanecem. Não aceitar tais verdades é 
dar mostras de teimosia e ignorância.
Fonte: Czerski, Wilson, ESPIRITISMO: UMA VISÃO PANORÂMICA, Fep.
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- fazer ao semelhante o bem que 
gostaríamos nos fosse feito.
Virando-se, Pedro viu que João 
também os acompanhava. Pergun-
tou:
- Senhor, e este?

Era como se perguntasse se João 
também passaria pelo martírio, e 
Jesus respondeu-lhe, enigmatica-
mente:
- Se eu quero que ele fi que até 
que eu venha, que te importa? 
Segue-me tu.

Aparentemente, João não teria o 
mesmo destino.
Aquela afi rmativa sustentou uma 
expectativa na comunidade cristã. 
Imaginou-se que ele não morreria, 
enquanto Jesus não voltasse para 
o julgamento fi nal da Humanidade.
Quando o apóstolo morreu, em ida-
de avançada, houve grande decep-
ção.
Jesus não viera.
Não obstante, fi cou ao longo dos 
tempos a expectativa do retormo 
do Messias, para o julgamento, a 
promoção dos bons ao paraíso, a 
perdição dos maus, no inferno.
O tempo passou e ele não chegou, 
contrariando expectativas que se 
sucediam...
Na virada do primeiro século...
Na virada do primeiro milênio.
Ultimamente se esperava que che-
gasse no fi nal do segundo milênio. 
Havia até um vaticínio supostamen-
te contido nos Evangelhos:
De mil passou, a dois mil não che-
gará.

Diz Jesus, dirigindo-se a Pedro:
- Em verdade, em verdade, te digo: 
quando era mais moço, tu te cin-
gias e andavas por onde querias. 
Mas, quando fores velho, estende-
rás as mãos e outro te cingirá e te 
levará para onde tu não queres.

João, 21:18 - 23.

Trata-se de um aforismo, relaciona-
do com a mocidade e a velhice.
O jovem se cuida; o velho tem que 
ser cuidado.
O jovem tem a iniciativa; o velho 
depende dos outros.
No contexto evangélico, Jesus que-
ria dizer que o apóstolo teria uma 
morte não desejável, como de fato 
aconteceu.
Segundo a tradição, Pedro foi mar-
tirizado em Roma, quando se inicia-
ram as perseguições aos cristãos. 
Levado à cruz, consta que teria pe-
dido para ser crucifi cado de cabeça 
para baixo, por não se sentir digno 
de morrer como seu Mestre.

Dirigindo-se, ainda, a Pedro, diz Je-
sus:
- Segue-me.

Essa expressão tem sido emprega-
da em todos os tempos, como um 
forte apelo aos que se afi nam com 
o Evangelho.
Aquele que realmente sente a gran-
deza e o signifi cado dos ensinamen-
tos de Jesus é convocado a seguir 
o Mestre pelos caminhos da renún-
cia e do sacrifício de seus próprios 
interesses, em favor do bem co-
mum, a partir da perene orientação 

O RETORNO DE JESUS
Richard Simonetti
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Algumas seitas, até marcaram da-
tas, frustando-se quando elas che-
garam e nada aconteceu.
Não obstante o fracasso de todas 
as previsões, cultiva-se intensa-
mente a idéia de que o Mestre está 
por chegar.
Em fachadas de casas, em decal-
ques em automóveis, em pára-cho-
ques de caminhões, frases enfati-
zam:
Jesus está chegando!

E alguns, no afã de se dizerem me-
recedores do Mestre, adotam afi r-
mativas assim:
Eu sou de Jesus!

E tudo passa a ser de Jesus.
Em alguns automóveis, a expres-
são:
Propriedade de Jesus.

Um ladrão preso após roubar um 
carro que estampava essa frase, 
justifi cou:
- Ganhei de Jesus!

Será que Jesus virá, realmente?
Fazer o quê?
A mensagem maior, já nos ensinou: 
o amor.

É a essência do Universo, o hausto 
criador de Deus, a força suprema 
que preside o equilíbrio dos astros.
Dizem alguns:
- Haverá o julgamento!
- Danação eterna para os maus!
- Eternas benesses para os bons!
E onde fi ca a infi nita Misericór-
dia Divina, que pressupõe infi nitas 
oportunidades de reabilitação para 
os trangressores das lei divinas?!
Pior, estaria compremetida a Justi-
ça perfeita de Deus, já que não há 
crimes, por mais tenebrosos, que 
justifi quem o castigo sem-fi m. Seria 
o mesmo que condenar alguém à 
prisão perpétua, pelo roubo de um 
pão. E a eternidade é bem mais que 
uma existência humana...

Não há por que esperar por Jesus.
Compete-nos ir ao seu encontro no 
Reino de Deus, considerando que o 
Reino, como ensina o Mestre, está 
dentro de nós mesmos.
Então, esse encontro sagrado ocor-
rerá na intimidade de nosso próprio 
coração, quando nos dispusermos, 
com todas as forças de nossa alma, a 
atender àquele segue-me, com que o 
Mestre nos convoca desde sempre.
Fonte: REFORMADOR, nº 

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

www.revistainformacao.anderung.com.br
Caso queira copiar qualquer ou todos os programas da série INFORMAÇÃO 

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

existentes.
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JUVENTUDE

COMO TER FÉ 

As religiões sempre falam que pre-
cisamos ter fé em Deus e, de fato, 
existe muita gente que tem fé, 
uma fé natural, que já nasceu com 
elas. Algumas religiões chegam a 
dizer que só a fé salva; sem ela, 
estamos perdidos. Mas existem 
aqueles que não  acreditam em 
Deus e, por mais que se esfor-
cem,  não conseguem acreditar. 
Nem por isso elas são piores que 
as outras que acreditam.  Que cul-
pa têm elas de não ter fé?  ( Paulo 
Henrique, Gália)

A Doutrina Espírita trata desta 
questão com muito cuidado, com  
muito respeito pelas diversas cren-
ças -  e, ao mesmo tempo, com 
muito carinho -  conforme podemos 
ler no capítulo de O EVANGELHO 
SEGUNDO O ESPIRITISMO, “ A 
FÉ TRANSPORTA MONTANHAS” . 
A fé, de fato, é um sentimento, ou 
seja, algo que sai de dentro de nós 
( não algo que se coloca dentro de 
nós), porque sentimento é uma dis-
posição intima que vai se formando 
com as experiências de vida, como 
qualquer outro sentimento ( assim  
como o sentimento que podemos ter 
em relação a uma determinada pes-
soa – como nosso pai, nossa mãe, 
nosso amigo). Ninguém manda no 
sentimento de ninguém; ninguém 
pode dar um sentimento a ninguém. 
É por isso que Kardec diz que, 
num sentido amplo,  “a fé não se 

prescreve” – ou seja, não se pode 
passar receita de fé e nem exigir 
fé de ninguém seja a que respeito 
for, nem a fé religiosa, nem outra 
fé qualquer. A fé é uma conquista 
pessoal, personalissima. Mas, por 
outro lado, todos temos que convir 
que a fé é necessária, porque é um 
sentimento que nos dá esperança, 
que nos dá certeza, que nos dá se-
gurança e serenidade diante dos 
problemas da vida.  É nesse sentido 
que ela se torna indispensável para 
a nossa própria sobrevivência. Sem 
fé em nossas pernas, não daríamos 
um passo sequer; sem fé em nos-
sos familiares, amigos e professo-
res, não nos deixaríamos  orientar 
por eles; sem fé nos objetivos da 
vida, não haveria razão para viver. 
Há pessoas mais emocionais, ou 
seja, pessoas em que os sentimen-
tos predominam sobre a razão, do-
tadas de muita sensibilidade. São 
pessoas de muita fé: as pessoas 
mais simples, de pouca cultura in-
telectual, tendem a ter uma fé sim-
ples, pura, sem malícia. Outras, es-
colarizadas e letradas, são menos 
emotivas; nelas predomina a razão 
e, por isso, tem mais difi culdade de 
crer, porque são muito analíticas  e 
exigentes quanto ao objeto de sua 
fé. Mas, seja um ou outro caso, to-
das as pessoas têm fé. Acreditar ou 
não acreditar em Deus são formas 
de fé: uns acreditam que Deus exis-
te, outros acreditam que Deus não 
existe. Portanto, ambos acreditam 
em alguma coisa que consideram 
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verdade, porque é impossível viver 
sem acreditar em algo, sem ter uma 
meta, um objetivo de vida. Assim, 
existem a  fé religiosa, a fé fi losó-
fi ca, a fé científi ca e outros tipos 
de fé. Contudo, devemos conside-
rar que a fé – como qualquer ou-
tro sentimento – tanto pode ajudar 
quanto pode prejudicar.  Uma fé in-
discriminada e ingênua, por exem-
plo, pode levar a pessoa à fantasia 
para fugir de seus problemas, ou ao 
fanatismo, para se tornar uma pes-
soa autoritária e intolerante com a 
fé dos outros. É por isso que o Es-
piritismo recomenda a “fé racioci-
nada”, quer dizer, a fé sustentada 
pela compreensão naquilo em que 
se crê. Uma fé baseada no racio-
cínio é sempre mais equilibrada e 
confi ável, menos suscetível de se 
enganar ou de se deixar enganar, 
considerando que – como somos 
seres humanos e imperfeitos – a fé 

sempre está sujeita a erro. Para o 
Espiritismo a fé se ganha, mas se 
conquista. Quando  descubro que 
um objetivo é bom, eu sou levado 
a acreditar nele. Assim em relação 
a qualquer fi losofi a ou religião. Se o 
que a Doutrina me oferece é bom, 
útil e tem grande probabilidade de 
ser verdadeiro, não há porque não 
querer acreditar nela e, através 
dela, fortalecer a minha fé. Isso não 
se dá de uma maneira fácil, mas exi-
ge refl exão, meditação e, acima de 
tudo, elevação de propósito e esfor-
ço. Assim, quem lê O LIVRO DOS 
ESPÍRITOS,  encontra logo nas 
primeiras perguntas as questões 
sobre Deus. Elas são apresentadas 
não como um objeto exclusivo de fé, 
mas como uma questão fi losófi ca, 
que precisa ser pensada, refl etida, 
a fi m de que a idéia de Deus seja 
aceita como uma verdade alicerça-
da na razão e no bom senso.
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O cuidado com a Saúde Mental da Criança 
é tão importante quanto com a Saúde Física, 
pois, tem por objetivo preparar e proteger 
o seu espírito para que se desenvolva e se 
mantenha em condições sadias e normais, 
nos planos físico, psíquico-espiritual, moral, 
intelectual e social.
Um dos princípios da Declaração dos Direi-
tos da Criança elaborada em Assembléia 
Geral das Nações Unidas diz que “A Criança 
para o desabrochar harmonioso de sua per-
sonalidade tem necessidade de amor e de 
compreensão, dispensados principalmente 
pelos seus pais, proporcionando-lhe atmos-
fera de afeição e segurança”.
O Espiritismo vem ampliar esta orientação 
com numerosos e bem fundamentados ar-
gumentos, conscientizando os pais de suas 
responsabilidades para com os fi lhos, espe-
cialmente na infância e adolescência, pois, 
os seres que nascem em determinados lares, 
são criaturas com as quais foram assumidos 
compromissos reencarnatórios de reajustes 
ou resgates. Daí a profunda necessidade 
de compreensão dos pais de que a prote-
ção da criança não deve ser feita apenas no 
campo material (saúde, alimentação, edu-
cação, vestuário, habitação, etc.), mas que, 
de igual ou maior importância é a orientação 
moral e espiritual, dando ao menor o apoio 
efetivo, a confi ança, a compreensão, o equi-
líbrio emocional, baseados na ternura e na 
fi rmeza que só podem ser adquiridos pelo 
desenvolvimento de um dos mais preciosos 
sentimentos que enobrece a alma humana: 
O AMOR.
O eminente pediatra, Prof. Pedro de Alcânta-
ra quando classifi ca as doenças como prove-
nientes do corpo e do espírito, conceitua as 
doenças do espírito como “todos os modos 
de encarar a vida e de nela comportar-se em 
virtudes dos quais o indivíduo se sente in-
feliz ou contribui para a infelicidade alheia”. 
Referindo-se ao adulto, o professor conside-
ra como doença do espírito, não apenas as 
formas de distúrbios mentais e de conduta, 
dos indivíduos que superlotam os hospitais 
psiquiátricos, mas ainda os sentimentos in-
tensos de inveja, ciúme, agressividade, in-
temperança, intriga, etc.
Na criança, as doenças do espírito, isto é, 

as perturbações do seu desenvolvimento 
espiritual, provocam grande variedade de 
sofrimentos corporais e psíquicos tanto dela 
própria, como de seus pais, por vê-la sofrer. 
Existe um processo de identifi cação dos pais 
com suas crianças de forma que os mesmos 
participam de seus êxitos e fracassos, se 
aquecem aos refl exos de sua glória e se de-
primem com suas derrotas. Vivenciam seu 
sofrimento como se fosse o seu próprio.
Assim, são frequentes as manifestações de 
angústia, como birra, inapetência, tiques 
nervosos, agitações, alterações no sono, 
cólera, desobediência, medo e até distúrbios 
orgânicos, como cólica, enurese noturna, vô-
mito, prisão de ventre, diarréia, suores frios 
e muitos outros.
“Os sofrimentos corporais de origem psicoló-
gica, mostram que o espírito e o corpo estão 
intimamente unidos um ao outro”, diz o Prof. 
Pedro de Alcântara, e, continua, “para bem 
assistir o corpo é preciso bem assistir o espí-
rito e vice-versa”.
A criança, de um modo geral, terá maior se-
renidade e seu desenvolvimento psicológico 
será tanto mais equilibrado, quanto menos 
estiver exposta a sofrimentos desnecessá-
rios nos seus primeiros anos de vida e quan-
to mais adequadamente for sendo habituada 
aos sofrimentos inevitáveis que a vida lhe 
imporá. Entra aqui o desempenho marcante 
da família, principalmente dos pais, contri-
buindo com a sua presença carinhosa para 
combater a angústia de seus fi lhos, colabo-
rando para a sua higiene mental, tão impor-
tante quanto as suas diversas modalidades 
de higiene física.
Alertando os pais para que protejam a saú-
de mental da criança, aqui são mencionadas 
as principais formas de sofrimento a que ela 
costuma ser submetida, às vezes, inadverti-
damente, por inexperiência de sua progeni-
tora, que são as seguintes:

Desconforto Físico
É determinado por fome, frio, febre, calor, 
sede, dor, excesso ou escassez de roupas, 
de luz, de ventilação, de umidade, de ruído, 
vestuários incômodos (apertados, engoma-
dos, muito grandes ou muito pequenos), 
fraldas molhadas ocasionando assaduras e 

SAÚDE MENTAL DA CRIANÇA
(1ª parte)

Maria Júlia de Moraes Prieto Pere
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mal estar, posturas forçadas e inadequadas, 
traumatismo de qualquer espécie, manifes-
tações de doenças infantis, infecciosas e 
outras. Todos esses problemas acarretam 
angústia na criança em decorrência das 
sensações de desprazer vivenciadas e de-
nunciadas principalmente pelo choro. Dian-
te do choro de uma criança, o adulto deve 
imediatamente procurar a sua causa e não 
apenas distraí-la com mimos, agrados, chu-
petas ou embalos, etc., prorrogando assim 
o sofrimento e a angústia da mesma, sem 
combater-lhe a origem.

Sofrimentos Afetivos
Atingem crianças, em geral no primeiro ano 
de vida e até depois dos dois anos, pois 
quando recém-nascidas, são cobertas de 
atenções, e, às vezes, exageradas manifes-
tações de afeto, que são suspensas brus-
camente com o nascimento de outro irmão, 
que lhes toma o lugar no recebimento das 
atenções e carinhos. É preciso muita cautela 
e não descuidar da criança mais velha com 
o nascimento de outra. Em torno de um ano, 
o pequeno já aprendeu a recusar alimentos, 
como um recurso para obter demonstrações 
de afeto. No segundo ano, ele faz uso de ou-
tros recursos, como chamar a mãe frequen-
temente à noite, provocar vômitos, urinar na 
roupa ou na cama, queixar-se de dores que 
não existem, ser desobediente ou agressi-
vo, através de mordidas, beliscões, socos, 
chutes, crises de choro, de cólera e outros 
muitos. Do terceiro ano em diante a carência 
afetiva vai trazendo conseqüências psicoló-
gicas tanto mais graves, quanto maior for a 
ausência dos pais e quanto menor o relacio-
namento entre pais e fi lhos. O espírita deve 
estar alertado em não desviar excessivamen-
te o seu tempo aos serviços profi ssionais e 
trabalhos assistenciais de seus núcleos reli-
giosos, faltando à caridade maior, que, mais 
do que isso, é o seu dever: proporcionar sua 
presença amiga à companhia de seus fi lhos, 
com quem assumiu compromissos anterio-
res, com grandes responsabilidades no tra-
balho educacional e afetivo.

Sofrimentos Reencarnatórios
Muitos casos de agressividade e desajustes 

da criança no lar, de distúrbios orgânicos 
e psicológicos, são refl exos de problemas 
e dívidas de vida anterior, que devem ser 
encarados com paciência e compreensão. 
Diz-nos Emmanuel, em “NA ERA DO ESPÍ-
RITO”, que “as criaturas que enganamos no 
terreno afetivo em outras existências, habi-
tualmente retornam até nós como fi lhos-pro-
blemas, reclamando-nos carinho e atenção 
constantes para o reajuste emocional que de-
mandam; frustrações, confl itos, vinculações 
extremados e aversões congênitas de hoje, 
são frutos dos desequilíbrios afetivos de on-
tem a nos pedirem trabalho e restauração”.
Mais uma vez notamos que os pais espíritas 
são frequentemente advertidos pelos ensi-
namentos da própria Doutrina, pelas entida-
des espirituais orientadoras, pelas mensa-
gens dos desencarnados sobre o seu dever, 
às vezes árduo, difícil, repleto de obstáculos 
e sacrifícios de prestarem assistência espiri-
tual aos seus fi lhos, evitando-lhes a carência 
afetiva e procurando compreender seus pro-
blemas reencarnatórios. A omissão dos pais 
neste sentido origina sofrimentos dolorosos, 
atuais ou futuros, e esse tempo perdido só 
poderá ser recuperado através de trabalhos 
mais penosos e situações mais difíceis que 
as de agora, pois a infância é tão rápida que, 
constantemente observamos lamentações 
de desperdício de tempo dos pais que dei-
xaram de prestar aos seus fi lhos o afeto de 
que necessitavam nos seus primeiros anos 
de vida.
Aqui repetimos com o Dr. Freitas Nobre em 
seu trabalho “PROBLEMAS DE DELINQUÊNCIA 
JUVENIL”, que “é indispensável à criança a 
assistência e o carinho do adulto, na oca-
sião em que a sua personalidade se des-
ponta, com suas recordações atávicas e 
suas reminiscências, as infl uências do meio 
familiar e social, num complexo de elemen-
tos atuantes sobre a sua personalidade em 
formação”.
Os desajustamentos na área da sociabilida-
de observados nos jovens, refl etem, geral-
mente, a inadequação dos padrões educati-
vos e afetivos familiares na primeira infância, 
principalmente, já que a família é a primeira 
unidade grupal através da qual a criança é 
submetida a fatores socialmente determina-
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dos pelo grupo social, capaz de infl uenciar 
na sua conduta dentro desse grupo.

ETIOLOGIA DOS DISTÚRBIOS DE COM-
PORTAMENTO

O conhecimento deste tema consideramos 
de relevante importância, por auxiliar no 
preparo e proteção da criança, para desen-
volvê-la e mantê-la em condições de saúde 
normal, tanto no plano psíquico-espiritual, 
moral, como no orgânico, social e intelectu-
al.
Diz André Luiz, em “CONDUTA ESPÍRITA”, 
que “a orientação da criança é a profi laxia 
do futuro” e que “educar é sublimar a Hu-
manidade”. Mas como educá-la e orientá-la, 
se as suas reações refl exas ou voluntárias, 
adquiridas ou não, são, às vezes, tão contra-
ditórias? Alguns autores, pelos estudos da 
hipnose e mediunidade, psicologia profunda 
e neuro-fi siologia admitem que a alma tal 
como o átomo, longe de ser uma estrutura 
simples, é um sistema dinâmico, formado por 
múltiplos elementos, que, por assim dizer, 
gravitam em torno de um núcleo central. Daí 
a necessidade de ser a criança um contínuo 
motivo para estudo cuidadoso e adequado, 
tal como a multiplicidade de fenômenos am-
bientais e reencarnatórios que podem con-
tribuir para alterar a sua conduta normal, le-
vando-a àquilo que chamamos de distúrbios 
de conduta ou de comportamento.
Entendemos por conduta normal da criança, 
o conjunto de atitudes que correspondem ao 
seu grau de desenvolvimento em coerência 
com suas condições ambientais de vida. 
Desde que apresente reações de compor-
tamento não compatíveis com seu ambiente 
sócio-econômico e etário, pode ser incluída 
entre as crianças que sofrem distúrbios de 
conduta. Dentre os distúrbios de conduta 
originados por reações emotivas aos fato-
res ambientais, podemos auxiliar muito o 
restabelecimento do pequeno paciente, pro-
curando corrigir-lhes os erros educativos e 
as perturbações do equilíbrio familiar, pro-
porcionando-lhes melhores condições sócio-
econômicas e espirituais, tentando diminuir 
os traumas psicológicos a que constante-
mente está submetido. No Espiritismo, com 

freqüência, somos solicitados a opinar em 
casos como estes. Cabe-nos aqui grande 
responsabilidade de estudo, de trabalho, e 
além disso, real conscientização do que seja 
o nosso dever no desempenho efi ciente de 
orientar e encaminhar a criança, à qual esta-
mos ligados na vida presente por fatores re-
encarnatórios. Faz-se necessário, portanto, 
diante destes casos, analisar a sua etiologia, 
(carência afetiva, carência psicossocial, 
carência sensorial), estudar as suas ori-
gens, dentro das quais as mais importantes 
são as seguintes:

Erros Educativos

Podem ser determinados por técnicas ali-
mentares errôneas (excesso de agrados, 
ruídos e promessas para a criança comer); 
ameaças com: castigos físicos e agressões, 
medo de dentistas, de médicos, de aplica-
ção de injeções, de polícia, de bruxas ou 
monstros, e até fi guras de desenho animado 
na televisão; uso abusivo de programas exci-
tantes de televisão; educação sexual errônea 
ou ausente; excesso de manifestações afetu-
osas, atendimento incoerente a todos os ca-
prichos da criança, atenção defi ciente às suas 
necessidades orgânicas e emocionais. São 
problemas relativamente fáceis de serem cor-
rigidos, desde que os pais se conscientizem 
de sua responsabilidade de mudar de atitudes 
para com os seus fi lhos. E quem é perfeito, 
perguntaríamos? Se estamos em um mundo 
de expiações e provas, é para executarmos 
tentativas de Reforma Íntima, de mudanças 
de conduta interior que venham nos benefi ciar 
e refl etir positivamente sobre nossos fi lhos e 
sobre todos os que nos cercam.

Perturbações do Equilíbrio Familiar

Podem ser causadas por excesso de auto-
ridade ou de indulgência; desigualdades no 
julgamento dos pais das atitudes da criança; 
preferência dos pais por determinado fi lho; 
humilhação por tentativas frustradas; exi-
gência de perfeccionismo em seus afazeres; 
hostilidade ou rejeição ou superproteção pe-
los próprios pais ou avós ou quaisquer fa-
miliares, etc. A desarmonia conjugal, as dis-
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cussões freqüentes em presença da criança 
e a ausência contínua dos pais no lar, levam 
o fi lho à carência afetiva que refl etirá sobre 
ele, mais tarde, sob forma de distúrbios de 
conduta de maior ou menor gravidade, que 
podem aparecer a curto ou longo prazo.
A família pode ser vista como um grupo de 
personalidades interatuantes que se susten-
tam e alteram através dessas interações. O 
“clima emocional” ou “tônica emocional” do 
lar e o modo como os pais aceitam a criança 
e agem em relação a ela são fundamentais 
para seu desenvolvimento psíquico. Mui-
tas vezes a criança, dentro do lar assume 
o papel de “bode expiatório” da família, o 
que acarreta um prejuízo ou atraso no seu 
desenvolvimento. É bastante comum, as 
crianças absorverem toda a tensão e con-
fl itos familiares e terminarem manifestando 
algum distúrbio somático ou de conduta, 
como forma de expressão sintomática da 
tensão familiar existente. Outras vezes, as 
crianças são tomadas, pelos pais, como elo 
de aproximação entre eles ou como elo de 
concretização de uma separação, nos casos 
em que os pais não vivenciam uma relação 
sadia e harmoniosa, o que logicamente tam-
bém comprometerá o desenvolvimento emo-
cional da criança.

Fatores Sócio-Econômicos
Criança em idade escolar que não freqüenta 
escolas, não se alimenta e vive em ambiente 
anti-higiênico; que convive com marginais e 
viciados; que se vê desprezada ou rejeitada 
por motivos raciais, sociais e econômicos, 
revoltando-se contra a sociedade em que 
vive, torna-se instrumento fácil da deliquên-
cia infanto-juvenil. Aqui, as atividades assis-
tenciais, educacionais, sanitárias e evange-
lizadoras, desenvolvidas por núcleos civis e 
religiosos, podem favorecer bastante a recu-
peração do menor.

Traumas Psicológicos
Este é também um problema delicado e de 
difícil solução. É freqüente em fi lhos de pais 
desquitados, de mães solteiras, pais muito 
enérgicos ou muito condescendentes; de 
pais ou mães viciados, e da má conduta. 
Esses problemas precisam ser contornados 

com muita habilidade, para que a criança 
possa minimizar as conseqüências futuras 
nos distúrbios de conduta. Recomenda-se 
a terapia familiar (psicológica e religiosa). 
Incluem-se, aqui, ainda os traumas produ-
zidos por moléstias graves, acidentes, cirur-
gias, agressões sexuais, etc. Também neste 
campo, a orientação espírita mostra a razão 
de ser das ocorrências atuais, o seu correla-
cionamento com vidas passadas, auxiliando 
o preparo psicológico da criança para en-
frentar os problemas com menos angústia e 
agressividade; auxilia os pais a abordá-los 
com maior compreensão e equilíbrio.

Fatores Espirituais (reencarnatórios, medi-
únicos e obsessivos)
Este fatores acarretam problemas que po-
dem apresentar, entre outros, alguns dos 
sintomas já referidos. É muito importante 
que os espíritas estejam orientados so-
bre estes assuntos para que não venham 
atribuir todos os distúrbios de conduta às 
causas espirituais, principalmente às medi-
únicas e obsessivas, confundindo-as com 
fenômenos de outra natureza, como as das 
etiologias citadas, prejudicando ou retardan-
do o tratamento psicoterápico indispensável 
e adequado, que, quando feito inicialmente 
tem muito mais possibilidades de ter êxito.
Na opinião do Dr. Alberto Lyra, em seu traba-
lho apresentado ao V Congresso Brasileiro 
de Jornalistas e Escritores Espíritas, “seria 
necessário, sempre que possível, que os 
pacientes que procuram as curas espiritu-
ais, com a problemática em estudo, fossem 
submetidos a exame psiquiátrico e controles 
médicos especializados antes de lhes ser 
atribuído o fenômeno mediúnico ou a tera-
pia espiritual. Desta maneira seriam evitados 
tratamentos espirituais indevidos (passes, 
preces, vibrações à distância, sessões de 
desobsessão), baseados na interpretação 
errônea de sintomatologia clínica dos pa-
cientes atribuídas à origem psiquiátrica”. 
Diz, ainda, este psiquiatra que “o ideal, ainda 
longínquo, seria, que houvesse maior núme-
ro de psiquiatras espíritas, para que todos os 
pacientes estivessem sobre duplo controle: 
o psiquiátrico e o mediúnico”.

(Segue)


