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Com “O EVANGELHO SEGUNDO 
O ESPIRITISMO”, cap. XI

“O egoísmo, essa chaga da Hu-
manidade, deve desaparecer da 
Terra, cujo progresso moral re-
tarda; ao Espiritismo está reser-
vada a tarefa de fazê-la subir na 
hierarquia dos mundos. O egoís-
mo é, pois, o objetivo para o qual 
todos os verdadeiros crentes 
devem dirigir suas armas, suas 
forças e sua coragem; digo cora-
gem porque é preciso mais cora-
gem para  vencer a si mesmo que 
para vencer os outros. Que cada 
um, pois, coloque todos os seus 
cuidados para combatê-lo em si, 
porque esse monstro devorador 
de todas as inteligências, esse 
filho do orgulho, é a fonte de to-
das as misérias deste mundo. 
É a negação da caridade e, por 
conseguinte, o maior obstáculo 
à felicidade dos homens. Jesus 
vos deu o exemplo da caridade 
e, Pôncio Pilatos, o do egoísmo; 
porque enquanto o Justo vai 
percorrer as santas estações 
do seu martírio, Pilatos lava as 
mãos dizendo: Que me importa? 
Ele disse aos judeus: Este ho-
mem é justo, por que quereis cru-
cificá-lo? e, entretanto, deixa que 
o conduzam ao suplício.”

“Por mais áspera a crise, por 
maior a consternação, não per-
ca o otimismo e trabalha, con-
fi ante.”

Emmanuel
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Atualidade de Kardec

Série “A HISTÓRIA DE UMA 
MENSAGEM” (8ª parte)

Brechas Psíquicas para a
Obsessão

A Mãe que Desistiu do Céu...

O Jovem e seus Problemas

Saúde Mental da Criança
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CONVERSA BREVE

A inserção da série INFORMAÇÃO ESPÍRITA (em ví-
deo) no site da revista INFORMAÇÃO (www.revis-
tainformacao.anderung.com.br)  em fi ns de setem-
bro do ano passado, e sua posterior disponibilização 
no portal www.dominiopublico.org.br, a fi m de que 
os interessados na cópia dos mesmos (download) 
possam fazê-lo, revelaram a impressionante força 
inercial da Internet. Em menos de um ano, pratica-
mente cem mil visualizações já foram feitas por inter-
nautas do mundo inteiro.
O número de cópias ultrapassa a casa do trinta mil, 
distribuídos entre os quinze programas disponibiliza-
dos (em fevereiro foram oferecidos mais três títulos: 
“Chico Xavier: Um Perfi l Biográfi co”, “A Perturba-
ção Espiritual” e “Anália Franco: A Grande Dama 
da Educação Brasileira”).
Isso sem falarmos na inserção dos mesmos em ex-
celentes sites espíritas como o PALTAK e o VÍDEOS 
ESPÍRITAS que devem ter ampliado ainda mais es-
ses números.
Apesar das limitações técnicas vencidas na época 
pelos idealizadores e produtores nos fi ns dos anos 
80 e primeira  metade dos anos 90, o conteúdo dou-
trinário, histórico e visual dos trabalhos é de muito 
bom nível, prestando-se como material de apoio para 
aulas, palestras, debates ou work-shops, etc.
Conheça você também a série, divulgando-a, bem 
como a forma simples, prática e barata de copiá-los.

A EQUIPE

IMPRESSIONANTE
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COMUNICAÇÃO

pelos espíritos. Eles afirma-
ram com naturalidade que o 
espírito estagia, inicialmen-
te, nas formas mais primiti-
vas de vida terrena, os seres 
unicelulares, e em um cres-
cendo evolutivo atinge a fase 
hominal, passando por todos 
os reinos da natureza. As-
sim, o salto de macaco para 
homem obedece a uma lei 
natural, sendo que o ajuste 
perispiritual dessa transição 
acontece em mundos apro-
priados. Darwin tinha razão, 
portanto.
Outra afirmação muito avan-
çada para a época foi de 
que a vida não é privilégio 
do nosso planeta. O Criador 
não disseminou os incontá-
veis corpos celestes para re-
galar a visão dos terráqueos, 
mas para que eles fossem 
habitados, também.
Outra questão interessante, 
os dois corpos de que se re-
veste o espírito, quando em 
seu estágio terreno, o ma-
terial e o perispiritual. Um 
elemento comum entra na 
constituição de ambos. Esse 
elemento é muito simples e 
promana do fluído cósmico 
primitivo. Somente no últi-

Em 31 de março de 1869, 
um aneurisma da aorta de-
terminou a morte física de 
Allan Kardec, o codificador 
do Espiritismo.
Foram 17 anos de trabalho 
fecundo. Nesse curto perío-
do a sua tarefa de apóstolo 
produziu os cinco livros bá-
sicos, os volumes da Revista 
Espírita e mais alguns opús-
culos de iniciação à doutrina 
consoladora, além de via-
gens e conferências de di-
vulgação. Sem dúvida, uma 
produção de gigante, tendo 
em vista o trabalho solitário 
que realizou e a época em 
que o desenvolveu.
Mas, o que ressalta da obra 
dos espíritos à atualidade?
Em 1857, com o lançamen-
to de O LIVRO DOS ESPÍ-
RITOS, muitos assuntos po-
lêmicos e avançados para 
a época foram abordados e 
desenvolvidos pelos instru-
tores com o posicionamento 
muito preciso a respeito de 
todas as questões. Assim, 
a teoria do evolucionismo 
de Charles Darwin que es-
candalizaria a Europa e o 
mundo na segunda metade 
do século XIX, foi debatida 

 ATUALIDADE DE KARDEC
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dela uma parceira do seu 
progresso.
Nada porém indica melhor 
a perenidade dos conceitos 
kardequianos do que as con-
seqüências morais dos ensi-
namentos dos espíritos.
Kardec despiu a religião de 
todo dogma, ritual, pompa e 
circunstância. Ensinou a ve-
nerar Deus no templo do co-
ração.
À classe média emergente 
que viveria melhor na “belle 
époque” e a todos os habi-
tantes do globo que passa-
riam a gozar de maiores fa-
cilidades com o advento da 
era industrial, advertiu quan-
to aos enganos do possuir. 
Alertou para a necessidade 
de usufruir os bens da Terra, 
sem a volúpia da posse. De 
verdadeiro, - insiste – só os 
bens espirituais.
A necessidade de proteção 
aos fracos para que se forme 
uma sociedade justa; o tra-
balho como fonte de progres-
so, a caridade como norma 
fundamental de vida. Enfim, 
o Cristianismo explicado nos 
tempos novos.
Kardec indestrutível e atual, 
sempre atual.

comunicação

mo quartel do século XIX o 
átomo seria inapelavelmente 
bombardeado até chegar aos 
dias de hoje, praticamente 
batido, a indicar o fóton como 
provável elemento mais sim-
ples. Mas, a ciência, particu-
larmente a Medicina ainda 
não chegou, infelizmente, à 
comprovação do perispírito. 
É questão de tempo.
O duelo, a pena de morte, 
a eutanásia e o aborto são 
combatidos de forma inape-
lável por Kardec. O respeito 
à vida é traço característico 
da nova revelação. Toda cria-
ção transcende ao homem e 
precisa ser respeitada, por-
que está ligada à vontade do 
Criador.
Kardec desmistificou o pro-
cesso de intercâmbio com 
o mundo espiritual. Colocou 
a possibilidade de relacio-
namento do homem com os 
chamados mortos no âmbito 
das questões naturais. A fa-
culdade mediúnica que pos-
sibilita essa comunicação é 
inerente ao homem, tão ve-
lha quanto ele próprio e será 
cada vez mais generaliza-
da. Deu todas as instruções 
para que o homem fizesse 
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Continuamos resgatando cartas 
filtradas pelo médium Francisco 
Cândido Xavier documentando 
a sobrevivência da alma após a 
morte do corpo físico. A de hoje 
nos conduz de volta à 12 de ju-
lho de 1985. 
Era um dia especial para a fa-
mília do jovem engenheiro Li-
neu de Paula Leão Junior, pois 
na véspera, dirigindo sua cami-
nhonete, ele havia vencido os 
860 quilômetros que separam 
Ituverava (SP) de Campo Gran-
de (MS), para comemorar com 
seus pais, seu 27º aniversário. 
Naquela ensolarada manhã, di-
rigia-se em seu Alfa para o cen-
tro comercial da capital do Mato 
Grosso do Sul, usando a aveni-
da principal (com duas vias de 
tráfego e largo canteiro central) 
quando num dos principais cru-
zamentos, parou obedecendo o 
sinal fechado. Aguardando o si-
nal verde, acabou sendo abal-
roado juntamente com mais dez 
veículos, pela traseira, por um 
velho caminhão FENEME, em 
precário estado de conserva-
ção, pois desde que entrara na 
avenida, segundo se apuraria 
depois, estava com o cardã sem 
funcionar. Com o choque, seu 
carro se incendiou, causando a 
morte de Lineu, por sinal a única 
vítima fatal do terrível acidente. 
Seus pais que, em janeiro da-
quele ano, haviam transferido 
residência de São Paulo para 

aquela cidade, mergulharam 
na dor e desespero. Embora 
ligados de certa forma às tradi-
ções do catolicismo, buscaram 
avistar-se com o médium Fran-
cisco Candido Xavier, na cida-
de de Uberaba, Minas Gerais. 
Depois de seis idas ao Grupo 
Espírita da Prece, três meses e 
vinte dias depois, chegou-lhes 
uma carta do filho, exatamente 
na madrugada de 2 de novem-
bro de 1985. Um fato, porém, 
no dia anterior, deu-lhes a sen-
sação de que o tão aguardado 
momento se aproximava. Mistu-
rados à compacta multidão que 
se fazia presente ao recinto, 
observaram que da mesa onde 
estava o Chico, uma senhora 
os fixava atentamente. Poste-
riormente, dirigiu-se à mãe de 
Lineu, perguntando:

“– Seu filho desencarnou recen-
temente?” Diante da resposta 
afirmativa, continuou:

“– Ele parecia consigo. Apenas 
o rosto era mais fino e compri-
do. Sorriso largo, com os boni-
tos dentes superiores se mos-
trando todos, à frente, não?” 
Surpresa, sua mãe confirmou e 
mostrou-lhe um retrato recen-
te do filho, no qual, por defeito 
fotográfico, Lineu estava mais 
moreno que na realidade era.

“– Este mesmo. Mas bem mais 

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

(8ª parte)
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claro”, disse a senhora. Os pais 
de Lineu se admiraram e per-
guntaram-lhe se havia conheci-
do seu filho e onde ela o tinha 
visto.

“– Não o conheci quando em 
vida. Mas, durante os trabalhos 
desta noite, não pude deixar de 
observar aquele rapaz ao lado 
de vocês, sorrindo. E, quando a 
senhora chorava, lágrimas tam-
bém desciam dos olhos dele”.

OS DETALHES DA MENSA-
GEM
O Início de Novo Começo
“Parei o carro na retaguarda de 
outros veículos que aguarda-
vam o sinal, quando senti que 
um corpo pesado em demasia 
prensava o meu Alfa, ao mesmo 
tempo que aquele impacto me 
atingia a cabeça com violência. 
Entontecido, de repente obser-
vei que algo de estranho me es-
pancava a vida intracraneana e 
compreendi que fora vítima da 
ruptura de vasos importantes, 
sem que fosse permitido falar. 
Aquela estranha convulsão me 
apagara o raciocínio. Tentei re-
correr à oração; entretanto, a 
coordenação de meus vocábu-
los, mesmo no pensamento, se 
fazia impossível. Como se fora 
transportado da inconsciência 
ao sono, vi a mim próprio fora 
do meu corpo, espantando-me 

com a dualidade de que o cho-
que me fazia objeto.”

Lineu revive as impressões que 
se seguiram ao impacto dos veí-
culos.
Registrou a intensa irrigação de 
sangue no interior de sua caixa 
craniana e a sensação de ligei-
ro desmaio.
Detalhe importante é a visuali-
zação de sua saída do corpo o 
que lhe impôs a idéia de espan-
to. 
Evitando Traumas
“Naquela atmosfera de penum-
bra, embora soubesse que o 
Sol claro estaria brilhando por 
fora de minha sonolência, avis-
tei um homem de olhar com-
passivo que me estendeu as 
mãos, esclarecendo: “– Lineu-
zinho, venha conosco; seu avô 
Aristides também está à sua 
espera!” Tudo aquilo transcor-
ria numa partícula mínima de 
tempo, quando ouvi barulho de 
explosão à retaguarda. “– Fi-
lho, sigamos! – falou o amigo 
generoso – Não olhe para trás, 
porque de agora em diante, os 
seus caminhos se desdobram 
para a frente!” Nesse mesmo 
instante, vi que vovô Aristides 
finalmente chegava e os dois 
entrelaçaram as mãos para que 
eu pudesse dispor de um abri-
go para descanso.”
Pelo que conta, Lineu não per-
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cebeu, por um lapso de tempo, 
a claridade do sol intenso que 
brilhava naquela manhã.
Vislumbrou, porém, a figura que 
o chamava, certamente em ou-
tra dimensão.
Dado curioso é a recomenda-
ção do Amigo Espiritual que o 
guiava para que não olhasse 
para trás após a explosão ou-
vida na retaguarda, certamente 
para não se fixar em imagens 
traumatizantes.
Torpor e Recapitulação
“Procurei ainda exercitar a pa-
lavra a fim de avisar que me 
achava à espera de meu pai Li-
neu, quando um torpor irresis-
tível me submeteu a um sono 
agitado, que até hoje não con-
sigo compreender. Aquele sono 
era um labirinto de pesadelos, 
no qual observava estampados 
quadros vivos de minha própria 
existência... Quis relutar contra 
o repouso, de modo a definir 
o que me ocorria; entretanto, 
o sono se fez mais profundo e 
perdi de todo a noção de mim.”

Também neste relato, a descri-
ção do torpor que caracteriza o 
momento da passagem deste 
para outro Plano.
O sono vivenciado por Lineu, 
foi marcado por intensa agi-
tação e pela recapitulação da 
própria existência, fato citado 
por alguns desencarnantes no 

momento de sua morte.
Apesar do esforço, porém, o 
sono mais profundo acabou, 
por fim, prevalecendo.
Começando a se Conscienti-
zar
“Despertei num ambiente agra-
dável, em que os dois amigos 
pareciam aguardar-me a cons-
cientização. Meu avô, embora 
entendendo as minhas dificul-
dades da voz, apresentou-me o 
companheiro da primeira hora: 
“– Lineuzinho, este é o nosso 
Aristides Nery, de Igarapava. 
Ambos temos o mesmo nome”. 
Fiz um aceno movimentando le-
vemente a cabeça dolorida, na 
intenção de demonstrar a minha 
simpatia para com o desconhe-
cido. Nesse ponto de minhas 
lembranças, entrou uma senho-
ra que se me deu a conhecer 
por mãe da vovó Joana e que 
até hoje me dispensa especial 
carinho. Demorei um tanto a re-
tomar a minha capacidade vocal 
e perguntei a meu avô se tudo 
aquilo que estava acontecendo 
era a morte. Ele confirmou, tro-
cando a expressão “morte” por 
“desencarnação”.”

Lineu cita seu despertar diante 
de seu avô e de um amigo que 
lhe era apresentado.
Comenta a chegada de outro 
familiar, a avó, e nesse ponto 
começa a perceber que a trans-

SERVIÇO
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formação tinha sido radical.
Finalmente a Aceitação
“Depois de alguns dias pude re-
ver a família em Campo Grande 
e começava a pensar em suicí-
dio, quando o vovô Aristides se 
incumbiu de erradicar de mim 
tais pensamentos, explican-
do com bom humor que eu já 
não conseguiria destruir o meu 
corpo de novas expressões e, 
usando o melhor de mim, de 
que poderia dispor, deliberei 
aceitar a situação com a possí-
vel serenidade.”
Realmente curiosa a reação do 
jovem cogitando a idéia de sui-
cídio, numa demonstração que 
não havia ainda aceito a situa-
ção.
Apesar de sua perturbação, Li-
neu revela que dava os primei-
ros passos para seu despertar.
Não Seria Possível...
“Pude retornar a Campo Gran-
de, amargurando-me com a 
tristeza da mamãe Elza, que 
não conseguia me esquecer. 
Foi então que ao ler-lhe os pen-
samentos, como quem senho-
reia textos de páginas e pági-
nas, vim a saber que o Instituto 
Médico Legal me considerava 
vítima de queimaduras que a 
nenhum corpo humano é dado 
resistir. Com todo o meu res-
peito ao I.M.L., desejei aclarar 
a idéia de minha mãe sobre a 

intensa hemorragia interna que 
me expulsou do corpo. Hoje ve-
nho confirmar isso, para arre-
dar da cabeça da mãezinha e 
do pensamento de nossa San-
dra Maria, a suposta informa-
ção de que eu teria sido vítima 
de queimaduras cruéis. Isso 
não aconteceu. Não me lembrei 
de queimadura alguma, de vez 
que não retratara nenhuma. Se 
o fogo desmantelou o meu car-
ro, não me alcançou de modo 
algum. Mãe, peço-lhe coragem 
e fé em Deus. As queimaduras 
mencionadas nas perícias, tan-
to me tocaram como as chamas 
atingem a roupa de alguém sem 
ferir esse alguém.”
Impressionante este detalhe 
da mensagem, pois como Li-
neu poderia saber do parecer 
do IML que tanto perturbou sua 
mãe, se não continuasse vivo, 
depois de ter morrido?
Chico Xavier também não sabia 
do detalhe sobre o parecer da 
causa-mortis.
Palavras Finais
A íntegra desta e de outras 
mensagens de Lineu poderá ser 
lida no livro “VIDA ALÉM DA 
VIDA”, publicado pelo GEEM.
Se preferir ouça-a no programa 
“OS MENSAGEIROS NO AR”, 
acessando www.radioboano-
va.com.br, no ícone OFFLINE, 
localizando terça-feira, 13:30hs.

SERVIÇO
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Assim como a falta de higiene e a precarieda-
de do saneamento básico propiciam a insta-
lação das moléstias infecto-contagiosas, do 
mesmo modo que as carências alimentares 
determinam os quadros variados das avita-
minoses (escorbuto, raquitismo, xeroftalmia, 
etc.) – há, também, determinados compor-
tamentos que facilitam o aparecimento das 
obsessões dolorosas. Em O EVANGELHO 
SEGUNDO O ESPIRITISMO, Allan Kardec 
foi categórico ao asseverar que a obsessão 
sempre é o resultado de uma imperfeição 
moral dando acesso a um Espírito mau 
sobre o encarnado. Ora, por imperfeição 
moral, entendemos, acima de tudo, o orgu-
lho e o egoísmo, gerando toda uma enorme 
lista de atitudes altamente negativas, inferio-
res, deprimentes, que nos algemam a alma 
ao sofrimento, como a impiedade, a avare-
za, o ciúme, o sensualismo, o ódio, o ran-
cor, a cobiça, a calúnia, a maledicência, et 
caterva, os quais se manifestam por meio de 
palavras, de gestos, de resoluções, de atos, 
até mesmo por meio dos pensamentos mais 
secretos.
Determinada entidade que durante a II Gran-
de Guerra Mundial fora enfermeira alemã, e 
que escreveu também pelo lápis psicográfi co 
de Chico Xavier com o nome de Scheilla, le-
gou-nos uma página onde estes aspectos to-
dos foram bem esclarecidos. Leiamos com a 
devida atenção: Intitula-se SINAIS DE ALAR-
ME, e diz assim:
Há dez sinais vermelhos, no caminho da ex-
periência, indicando queda provável na ob-
sessão:
1º - quando estamos na faixa da impaciên-
cia;
2º - quando acreditamos que a nossa dor é 
maior;
3º - quando passamos a ver ingratidão nos 
amigos;
4º - quando imaginamos maldade nas atitu-
des dos companheiros;
5º - quando comentamos o lado menos feliz 
dessa ou daquela pessoa;
6º - quando reclamamos apreço e reconhe-
cimento;

7º - quando supomos que o nosso trabalho 
está sendo excessivo;
8º - quando passamos o dia a exigir o sacrifí-
cio alheio, sem prestar o mais leve serviço;
9º - quando pretendemos fugir de nós mes-
mos através do álcool ou do entorpecente;
10º - quando julgamos que o dever é apenas 
dos outros.

Scheilla termina sua página aconselhando 
carinhosamente: “Toda vez que um desses 
sinais venha a surgir no trânsito de nossas 
idéias, a Lei Divina está presente, recomen-
dando-nos a prudência de amparar-nos no 
socorro da prece ou da luz do discernimen-
to”.
Sim, amigos, a fi m de nos vacinarmos contra 
os germes insidiosos da perturbação espiri-
tual de um obsessor que se afi ne conosco, 
aprofundemos nossos apontamentos sobre 
tais brechas psíquicas para a obsessão. 
Como sabemos, o homem é dotado da fa-
culdade do livre-arbítrio pois, sendo capaz 
de raciocinar, deve conduzir-se a si próprio 
por si mesmo, com uma certa liberdade e 
independência. Ressaltamos certa porque 
em virtude desta liberdade e desta indepen-
dência, ele acaba gerando fatos e situações 
que irão, depois, forçosamente, determinar 
sua posterior participação em outros lances 
e acontecimentos da vida. Queremos dizer 
o seguinte: valendo-se da liberdade e da in-
dependência que lhe faculta o livre-arbítrio, o 
homem pratica, por exemplo, uma boa ação 
a seu semelhante. Como resultado direto 
desta boa ação ele colhe felicidade. Con-
trariamente, pratica uma ação indigna, mal-
dosa, injusta, mesquinha mesmo. De igual 
maneira, colherá a infelicidade. Neste delica-
do entrelaçamento de ação e reação reside 
o determinismo a que está a criatura sujeita 
em decorrência, como se viu, da referida li-
berdade e independência de ação.
Ainda em virtude de seu livre-arbítrio, o ho-
mem que não se esclareceu quanto às Leis 
Morais do Universo, equivale dizer, que ainda 
não compreendeu as mais altas fi nalidades 
da existência terrena, não raro acaba desta 

BRECHAS PSÍQUICAS PARA A OBSESSÃO
Celso Martins
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faculdade fazendo mau uso. Não educa sua 
vontade, não tem o mínimo domínio sobre si 
mesmo, deixa-se levar pelos impulsos, dei-
xa-se arrastar pelas inclinações sensualis-
tas, vê-se presa de uma ambição desmedida 
desejando coisas impossíveis, conquistar 
situações ou bens que estão bem acima de 
sua atual capacidade de desfrutar, daí uma 
irritação constante, um mau-humor crônico, 
chegando ao ponto de proferir blasfêmias, 
queixas e palavrões; daí ainda um corre-cor-
re desenfreado em busca dos bens materiais 
tentando obtê-los por meios lícitos e ilícitos, 
atirando até mesmo espuma de água e sabão 
aos olhos do semelhante se, com isso, vier 
a conseguir vantagens pessoais. Está visto 
claramente que tal criatura está pensando 
tão apenas em si e em sua ilustre pessoa. 
Está atacada pelos vírus do orgulho e pelos 
bacilos do egoísmo. Quanto mais tem, mais 
quer. Então, não vê no próximo em Humani-
dade um seu irmão cujos direitos devem ser 
respeitados. Não é isto que se lhe importa; 
muito ao contrário. Caso se sinta prejudicado 
pelo próximo, vota-lhe ódio, planeja vingar-
se. Se o vê vencendo na vida (ah! como é 
difícil aplaudir com sinceridade a vitória do 
nosso vizinho!) - dele passa a ter a mais viva 
inveja. Ademais, semelhante criatura, inteira-
mente desavisada dos exemplos admiráveis 
de Jesus, procura dar vazão a seus instintos 
sexuais, entrega-se de corpo e alma aos ví-
cios, no afã de gozar a não mais poder todos 
possíveis prazeres e todas alegrias que a 
vida frívola pode conferir.
O sexo se apresenta, não raro, como porta 
aberta às obsessões.
Durante séculos sofreu dura repressão. Du-
rante décadas foi considerado coisa suja. 
Tema imoral. Assunto que não poderia, de 
modo algum, ser discutido senão às furta-
delas, longe das crianças e das moças ca-
sadoiras. O sexo foi, neste longo período da 
História, encarado como a fonte de todas as 
perdições humanas. E a mulher seria a razão 
de tudo isto, pois foi ela quem caiu na arti-
manha da serpente, lá no Paraíso. Pitágoras 
já dizia haver na verdade dois princípios: um 

princípio bom, que criou a ordem, a luz, o 
homem; e o outro, princípio mau, criador do 
caos, das trevas e... como não poderia dei-
xar de ser... criador também da mulher! Quer 
dizer, o sexo reprimido e a mulher ocupando 
lugar subalterno, posição bem inferior ao ho-
mem, no contexto social.
Hoje, o que se vê é exatamente o contrá-
rio. Dir-se-ia que os diques se romperam e 
as águas jorraram violentas! De um lado, a 
emancipação da mulher que passou a ser 
companheira do homem em todas as formas 
de viciações; doutra parte, o sexo livre, o 
sexo liberado, no cinema, no livro, no jornal, 
na revista, na tevê, enfi m, em todos os es-
calões da sociedade. Legaliza-se o aborto. 
Introduz-se o divórcio na legislação de po-
vos tradicionais. Os meios contraceptivos 
favorecem as ligações fora da família e até 
mesmo os encontros mais íntimos antes do 
casamento!
Não resta a menor dúvida de que tal estado 
de coisa é excelente brecha para as obses-
sões, a tudo isso somando-se os desajustes 
conjugais, os confl itos familiares, os reen-
contros de velhos algozes no reduto do lar.
Mais uma vez o homem é considerado ape-
nas do ponto de vista material, ou seja, um 
corpo com nervos e hormônios, ossos e 
músculos. E a vida se resume então numa 
busca de prazeres sensuais e nada mais que 
isso. Neglicencia-se a natureza espiritual do 
homem. Olvidam-se os valores morais e o 
patrimônio da alma. Instala-se o materialis-
mo não mais como fi losófi co refi namento in-
telectual mas como declarado estilo de vida. 
O resultado não poderia ser outro senão o 
desencanto da vida, a descrença, a desilu-
são, o desalento, o desânimo - porta aberta 
às obsessões mais cruéis.
Dois autores norte-americanos publicaram 
um livro de título QUANDO VOCÊ SE CA-
SAR onde estamparam o resultado de uma 
interessante pesquisa junto a 400 jovens es-
posas, indagando-lhes por que se casaram.
Obtiveram, então, as seguintes respostas: A 
maioria declarou ter-se casado para ter uma 
companhia. Um segundo grupo afi rmou que 
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foi para ter um lar. Muitas estavam cansadas 
de trabalho no escritório ou no magistério. 
Algumas estavam ansiosas por libertar-se 
de sua mãe, considerada dominadora. Algu-
mas poucas desejavam vida sexual. Outras 
ansiavam por segurança; outras tantas para 
fugir da solidão. Um grupo reduzido queria 
ter fi lhos. Por outro lado, muitas se casaram 
só porque na ocasião viam suas amigas se 
casarem e não desejavam fi car para titia... 
Apenas um grupo reduzidíssimo afi rmou que 
se consorciara por amor mesmo!
Dura realidade! Quando, se formos pensar 
direitinho, o casamento deveria fundar-se ex-
clusivamente no amor! Se o consórcio tomar 
outra base, estabelecer outro fundamento, 
não causará espanto se, depois erigido so-
bre falsos alicerces, vier a soçobrar o navio 
da vida conjugal quando o vento da difi culda-
de soprar um pouco mais rijo! Afi nal, a vida 
doméstica, sendo inserida no contexto da 
existência humana, é cheia de difi culdades 
naturais... Doenças, canseiras, apreensões, 
preocupações, renúncias, responsabilidade, 
dedicação, tudo isto aparece no lar, principal-
mente quando se tem fi lhos. E se não hou-
ver amor, equivale dizer, se não existirem os 
sentimentos de tolerância, de compreensão, 
de respeito, de ternura da parte do marido 
e da mulher - aí a chispa do ódio se alastra 
desastrosamente, avassalando a tudo com o 
incêndio da discórdia, enchendo de angús-
tia e de frustração todos os corações... Na 
terrível sensaboria doméstica se instalam as 
brigas “por dá cá aquela palha”, desavenças 
periódicas deprimentes, o marido procurando 
aventuras lá fora, a mulher no divã dos psica-
nalistas, os fi lhos criados num ambiente ad-
verso. O desquite, o divórcio, o abandono do 
lar, o desfecho inevitável com o rompimento 
dos laços afetivos precocemente completam 
o quadro desolador.
Nestas horas, nunca seria demasiado recor-
dar André Luiz que, no admirável livro SINAL 
VERDE, adverte com muita razão: “A paisa-
gem social da Terra se transformaria imedia-
tamente para melhor se todos nós, quando 
encarnados, nos tratássemos dentro do lar, 

pelo menos com a cortesia que dispensamos 
aos nossos amigos”.
Ah! Como evitaríamos cair nas malhas das 
obsessões!...
Emmanuel em VIDA E SEXO, escrevendo 
pelo Chico Xavier, alerta para a qual seria 
a posição sensata do homem evangelizado 
diante desta problemática que se lhe apre-
senta:
“Em torno do tema sexual, para não nos alon-
garmos em considerações desnecessárias, 
será justo sintetizarmos todas as digressões 
nas seguintes normas: 1º) Não proibição, 
mas educação; 2º) Não abstinência imposta, 
mas emprego digno, com o devido respeito 
aos outros e a si mesmo; 3º) Não indisciplina, 
mas controle; 4º) Não impulso livre, mas res-
ponsabilidade. Fora disso - conclui Emma-
nuel - é teorizar simplesmente, para depois 
aprender ou reaprender com a experiência.”
Em MISSIONÁRIOS DA LUZ (Cap. 18), es-
crevendo pelo mesmo médium, o carinho e 
a confi ança, a dedicação e o entendimento 
recíproco permanecem muito acima da união 
física, reduzida, entre eles, à realização tran-
sitória. E lembra que a permuta magnética é 
o fator que estabelece o ritmo necessário à 
manutenção da harmonia de tantos grupos e 
pares de almas afi ns.
E, à guisa de alerta contra posteriores res-
gates cármicos, o mesmo amigo espiritual 
em SINAL VERDE adverte: “Jamais despre-
zemos a importância das relações sexuais 
com respeito aos compromissos assumidos. 
Não armemos ciladas para ninguém, notada-
mente nos caminhos do afeto, porque você 
se precipitará dentro delas. Não queira sua 
felicidade ao preço do alheio sofrimento, por-
que todo desequilíbrio da afeição desvairada 
será corrigido, à custa da afeição torturada, 
através da reencarnação”.
Outra brecha à obsessão que está tomando 
vulto nos últimos anos é o uso abusivo das 
drogas. Por isso, embora rapidamente, ire-
mos analisá-la. Desnecessário dizer que to-
das as medidas higiênicas proscrevem subs-
tâncias cujo emprego poderá levar aquele 
indivíduo que delas se utilizar a um estado 
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de dependência, fazendo-o viver, pratica-
mente, em função do vício, empenhado em 
alimentá-lo, até mesmo chegando aos mais 
terríveis desatino, quando lhe falte o dinheiro 
para adquirir o produto.
Ocorrem três frases: 1º) O indivíduo se acos-
tuma com a droga de forma que quantidades 
cada vez maiores terão de ser consumidas 
para causar o efeito desejado (fase da tole-
rância), 2º) Instala-se a necessidade fi sioló-
gica e emocional da droga (fase do hábito), 
3º) A necessidade fi siológica passa a ser fí-
sica, com severas manifestações orgânicas, 
quando o indivíduo se vê privado do tóxico 
(fase de dependência).
Há um velho adágio que diz que mais vale 
prevenir do que remediar. Ele tem pleno 
cabimento no caso presente. É muito mais 
sadio evitar-se o primeiro contacto com o 
produto nocivo do que todo o tratamento 
posterior, por melhor que este seja, para do 
vício se livrar.
O contacto inicial com qualquer viciação é 
sempre desagradável. O cigarro ou o copo 
de vinho de estréia leva o indivíduo a fazer, 
no mínimo, a careta típica de repugnância. É 
como se o organismo num instinto de defesa 
e de conservação desse um brado de alerta 
contra semelhante violência contra a econo-
mia da Vida! E sem dúvida alguma é o come-
ço de um lento suicídio físico e moral. Mas o 
indivíduo insiste por inúmeras razões como 
as carências afetivas, os confl itos familiares, 
as angústias existenciais, o contágio perni-
cioso de amigos viciados, a falta de segura 
orientação moral, etc. O indivíduo insiste e 
quando vai dar acordo de si - ei-lo nas ma-
lhas de uma dependência que vai desde o 
aparentemente inofensivo cigarro (inalando 
substâncias altamente cancerígenas como o 
alcatrão, o benzopirene, a nicotina), passan-
do logo pelo álcool dos aperitivos, dos drin-
ques e coquetéis, culminando com as drogas 
sedativas como o ópio, a morfi na, a heroína, 
as drogas excitantes como a cocaína, a per-
ventina, sobretudo as drogas alucinógenas 
do gênero do ácido lisérgico ou LSD, da ma-
conha, da mescalina et caterva...

Como resultado, teremos: 1º) lesões orgâni-
cas e distúrbios psicológicos; 2º) alterações 
no perispírito, de demorado tratamento cura-
tivo, podendo determinar alterações no cor-
po da futura encarnação; e 3º) abertura de 
vigorosas brechas à penetração insidiosa de 
fl uidos perniciosos de muitas entidades de-
sencarnadas que aproveitam o encarnado 
invigilante para também gozar satisfações 
carnais, como faziam quando estavam entre 
nós, como homens viciados.
Ora, para fazer barreira a tudo isso, recor-
demos André Luiz que, em oportuna men-
sagem, já alertava, médico que fora aqui no 
mundo material na última encarnação.
“Para garantir a saúde e o equilíbrio, pro-
meta a você mesmo:
1 - Colocar-se sob os desígnios de Deus, 
cada dia, através da oração, e sustentar 
a consciência tranqüila, preservando-se 
contra as idéias de culpa;
2 - Dar o melhor de si mesmo ao que esteja 
fazendo;
3 - Manter o coração e a mente, atitude e 
palavra, atos e modos na inspiração cons-
tante do Bem;
4 - Servir desinteressadamente aos seme-
lhantes, quanto esteja ao alcance de suas 
forças;
5 - Regozijar-se com a felicidade do pró-
ximo;
6 - Esquecer conversações e opiniões de 
caráter negativo que haja lido ou escuta-
do;
7 - Acrescentar pelo menos um pouco mais 
de alegria e de esperança em toda pessoa 
com quem estiver em contacto;
8 - Admirar as qualidades nobres daqueles 
com quem conviva, estimulando-os a de-
senvolvê-las;
9 - Olvidar motivos de queixa, sejam quais 
forem;
10 - Viver trabalhando e estudando, agindo 
e construindo no próprio burilamento e na 
própria corrigenda, de tal modo que não se 
veja capaz de encontrar as falhas prová-
veis e os erros possíveis dos outros.”
FONTE: Martins, Celso; “A OBSESSÃO E SUAS CAUSAS”, Edicel
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A MÃE QUE DESISTIU DO CÉU...

Mário B. Tamassia

Se soubéssemos respeitar o 
sentimento materno, não er-
raríamos tanto durante a nos-
sa existência, pois que todo e 
qualquer insucesso e desven-
tura que nos ferem, ferem, em 
maior grau, nossa mãe.
Têm sido as mães dos presi-
diários as fi guras mais como-
ventes deste triste desvão da 
vida, a que damos o nome de 
cárcere. Nas audiências do 
Conselho Carcerário de Cam-
pinas onde servimos muitos 
anos, as mães dos encarcera-
dos sempre nos impressiona-
ram sobremaneira.
Desde o momento em que o 
seu fi lho é detido e indiciado, 
a mãe começa a sofrer, como 
se lhe tivessem lancetando o 
coração. Quando então o Juiz 
da Vara Criminal exara nos 
autos o despacho condenató-
rio, ela começa a morrer. En-
tra em agonia.
O pano de boca do judiciário 
esconde, atrás da ribalta, e 
longe dos olhos do público, 
um drama familiar que vai se 
prolongar por largos anos, 
e às vezes para sempre, no 
qual os fi gurantes são criatu-
ras inocentes que não infringi-
ram lei alguma: a esposa, os 
fi lhos menores, o pai e a mãe 
do delinqüente. Nos quadros 

da via crucis poderão faltar to-
dos, mas, nunca a mãe.
Com que tenacidade, supor-
tando toda sorte de humilha-
ções, ela, tão frágil, pleiteia, 
justifi ca, explica, perambula 
pelos corredores do Palácio 
da Justiça, ou batendo à porta 
da cadeia, enfrenta leonina-
mente guardas, carcereiros, 
delegados, escrivães, a fi m 
de conseguir um benefício 
para o seu fi lho ou um ampa-
ro. Nenhum advogado melhor, 
mais efi ciente, a tal ponto que 
mães simplórias, e a até anal-
fabetas, com o perpassar do 
tempo, acabam entendendo 
de prisão albergue, domiciliar, 
livramento condicional, reuni-
fi cação de processos, anistia 
ou perempção. Algumas sa-
bem de cor inúmeros artigos 
do Código Penal!
Uma velhinha surrada e moí-
da, a quem perguntei se mo-
rava longe, respondeu-me: 
“Não. Moro pertinho da ca-
deia, apenas vinte quilôme-
tros daqui”.
– E de que forma a senhora 
vai e vem? “A pé. Somos po-
bres”.
Olhei bem para ela. Era mãe 
de um presidiário e a imagem 
da desolação. Pálida, anêmi-
ca e encarquilhada, vinha to-
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dos os dias, mesmo que fosse 
para fi car sentada na escada-
ria externa da cadeia.
Quando, nesse emaranhado 
processual, os protagonistas 
vacilam, na fase preparatória, 
a mãe nunca o faz: “O meu 
fi lho é bom, muito bom mes-
mo...”
No olhar destas mães, há tan-
ta grandeza, quanto naquele 
de Jesus, virando-se para Di-
mas, o bom ladrão. “Não há 
dor igual à minha dor”, teria 
exclamado Maria diante do fi -
lho supliciado. E acredito pia-
mente que teria sofrido muito 
menos, se fosse ela a conde-
nada ao madeiro infamante.
Ah! Nossas mães, simples ou 
doutas, ricas ou pobres, ves-
tindo andrajos ou arminhos! 
Mesmo depois que os seus 
olhos carnais se fecham com 
a morte, continuam no Além 
a velar por nós. Nas notícias 
que chegam à Terra, através 
das mensagens recebidas por 
Chico Xavier, os mortos con-
tam que uma santa lhes apa-
receu no portal da vida, para 
recebê-los com muito amor, e 
era simplesmente a sua mãe 
que partira antes.
Registra J. Doillet, na obra 
“QUE É UM SANTO?”, o fato 
de que, desde o tempo do 

Império Romano, nas Cata-
cumbas, os vivos se dirigiam 
às mães, no epitáfi o, pedindo 
para que elas, no Além, os 
protegessem na Terra. Assim, 
alinha tais evocações, entre 
as quais esta: “Mãe Ercília, 
que te foste, intercede por 
nós...”
Uma passagem é bem co-
nhecida, acerca de certa mãe 
que, tendo morrido em santi-
dade, foi conduzida ao Céu e 
recebida carinhosamente pela 
comunidade espiritual. Pelo 
tanto que lutara em vida, com 
nobreza e abnegação, colo-
caram-na em lugar aprazível, 
fl orido, cheio de encanto, mu-
sicalidade e conforto, cercada 
de almas angélicas, solícitas 
em servi-la. Ela, no entan-
to, se revelou inquieta e logo 
mostrou a razão, perguntando 
ansiosa: “Onde se encontra o 
meu fi lho Ditinho, que morreu 
bem antes do que eu?”
O Guia espiritual esclareceu-
a: – “Ele está nas zonas infe-
riores purgatoriais.”
– “Então – disse a mãe – me 
perdoem. Não posso fi car aqui 
no Céu e meu fi lho no inferno. 
Vou-me embora para ajudá-lo. 
Coitado do Ditinho, ele deve 
estar precisando de mim”.
FONTE Tamassia, Mário B.; “A MÃE QUE DESISTIU DO CÉU”, IDE
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O JOVEM E SEUS PROBLEMAS

NOTICIÁRIO POLICIAL

Estamos muito assustados, hoje em dia, 
com os noticiários. Só se fala em crimes, 
violência e corrupção o dia inteiro. Será 
que não é isso que está causando tanta 
angústia e tanta perturbação nas pesso-
as? Por que as emissoras não falam mais 
de coisas boas que estão acontecendo 
na sociedade, do que fi car dando tanta 
atenção às notícias ruins? (Ednéia Maria 
Francisco – JAFA-SP)

Não temos dúvida de que hoje, mais do que 
nunca, estamos cada vez mais expostos aos 
problemas e conturbações que acontecem 
no mundo. A comunicação se tornou muito 
fácil. A notícia chega à nossa casa bem de-
pressa, e o que mais aparece são a violência, 
os crimes, os acidentes e as calamidades. 
São esses fatos que mais despertam aten-
ção do público, porque representam amea-
ça, e tudo que representa ameaça, na psico-
logia humana, serve de alerta e, ao mesmo 
tempo, atrai a curiosidade. Parece que esse 
comportamento vem de nossos ancestrais 
humanos, desde o tempo das cavernas: te-
mos mais facilidade de localizar o erro ou o 
perigo do que de prestar atenção nas coisas 
que estão correndo tranqüilas e que não re-
presentam perigo. Mas a sua preocupação 
tem razão de ser. O mundo vem se modifi -
cando muito rapidamente nos últimos anos. 
Passamos de uma condição de mais estabi-
lidade para um momento de grande instabi-
lidade social. Com certeza, essa mudança 
nos pegou desprevenidos. Temos pouco 
preparo emocional para enfrentar a situa-
ção. Por isso a incidência de grande núme-
ro de desajustes psíquicos, sem contar que 
tudo isso instala com facilidade as perturba-
ções de ordem espiritual. Contudo, a expo-
sição ao noticiário é algo inevitável, mesmo 
porque não podemos viver, hoje, sem saber 
o que está acontecendo no mundo. Os pro-
blemas do mundo nos atingem muito rapida-
mente, e é melhor que saibamos como nos 
defender. A questão, portanto, é intrincada, 
e demonstra que precisamos estar mais pre-
parados espiritualmente. Como? Buscando 
uma compreensão mais profunda da vida. É 
o que o Espiritismo e as demais doutrinas 
espiritualistas tentam nos oferecer. Não são 
as notícias em si que nos perturbam, mas, 
sim, a nossa reação negativa diante delas. 
Desse modo, todos corremos dois riscos: de 
nos revoltarmos diante dos problemas que 

não queremos admitir, ou de nos tornarmos 
indiferentes a eles e achar que tudo é per-
feitamente normal. Nada disso. Precisamos 
buscar um sentido mais profundo para a 
vida. Se corremos mais riscos hoje do que 
no passado, devemos valorizar a vida naqui-
lo que realmente a vida tem de valor – o seu 
aspecto moral, espiritual. Devemos usar o 
bom senso diante do noticiário, preocupan-
do-nos que a família também veja a coisa 
deste ângulo. Entender que os problemas 
existem para serem resolvidos, mas que 
eles têm um sentido para nossa evolução. 
Não devemos aceitar a violência como coisa 
normal, mas também não devemos nos im-
pressionar com ela. Não devemos tampouco 
divulgá-la de forma sensacionalista, exage-
rando ou dando demasiada ênfase aos fatos 
de forma dramática, pois, muitas vezes, a 
notícia se espalha, eivada de emoções for-
tes e doentias, de inconformação e revolta, 
que faz mal para todos nós. Por isso, é im-
portante fi ltrar o sensacionalismo com equi-
líbrio e bom senso, evitando comentários 
deprimentes, para não nos envolver nem 
envolver os outros num clima de insegu-
rança e pessimismo. Devemos confi ar nos 
planos de Deus e acreditar na competência 
do homem para solucionar os problemas do 
mundo, vendo também os aspectos positi-
vos da vida. Fazer boas leituras, ouvir boas 
palestras, entabular boas conversas, não se 
prendendo demasiado ao negativismo dos 
que só acham motivo para criticar. Evitar 
esse tipo de conversa, quando não se achar 
emocionalmente equilibrado. E mais do que 
isso: não devemos esquecer de preparar 
os familiares e, principalmente, as crianças 
nesse mesmo sentido, fazendo de nossa 
casa e de nossa família um centro irradiador 
de alegria.

AMIZADE

Gostaria de ouvir a opinião de vocês so-
bre amizade. Quem são nossos verdadei-
ros amigos?
(Fábio Antonio Beraldo – Getulina – SP)

A palavra “amigo”, como você pode facilmen-
te verifi car, tem sua raiz na palavra “amor”. 
Veja bem: amor-amigo. Amigo, portanto, é 
aquele que ama, que tem profunda afeição 
por alguém e que expressa seu sentimento 
através de suas atitudes e seus atos. Ge-
ralmente, usamos a palavra “amigos” para 
designar as pessoas com quem mais con-
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vivemos, com quem nos damos bem, com 
quem nos identifi camos e compreendemos. 
Assim, podemos dizer que temos muitos 
amigos, porque entendemos que essas pes-
soas, a quem chamamos de amigos, serão 
aquelas que estarão conosco, na alegria e 
na tristeza, nos bons e nos maus momentos. 
Fácil, portanto, verifi car que, entre aqueles a 
quem chamamos de amigos, existem os que 
são mais amigos e que são menos amigos. 
Se amigos são os que nos amam, com cer-
teza, vamos verifi car que aqueles que nos 
amam de verdade são os que se colocam ao 
nosso lado nos momentos difíceis da vida. 
Porque ser amigo na facilidade é muito fácil. 
Todos são. Amigos, que estão conosco nas 
horas de festa, de alegria, de comemoração, 
com certeza, serão muitos. Mas amigos, que 
nos dão força na hora difícil, que nos conso-
lam na tristeza, que nos apóiam na difi culda-
de, que se colocam ao nosso lado quando 
todos estão contra, que se esforçam (e até 
se sacrifi cam) para estarem conosco quan-
do precisamos deles, que demonstram preo-
cupação em relação ao nosso bem-estar 
– esses, certamente, são bem poucos. Não 
é difícil, portanto, reconhecê-los. Veja que 
Jesus procurou se rodear de amigos – seus 
discípulos. Ele próprio os escolheu entre as 
pessoas que julgou que tinham condições de 
seguí-lo e até de ajudá-lo a propagar as suas 
idéias e o seu ideal. Entre os discípulos, ele 
escolheu doze – conhecidos como apóstolos 
– porque seriam os propagadores diretos de 

sua doutrina, com certeza, os mais amigos. 
Alguns deles, como foi o caso de Pedro, 
eram mais íntimos: estavam mais próximos 
de Jesus. Mas todos, indiscutivelmente, ti-
nham suas limitações, porque ninguém é 
perfeito: nós não somos perfeitos. Mesmo 
assim, Jesus os compreendeu. O mais che-
gado, Pedro, foi o que lhe jurou fi delidade 
na luta; no entanto, foi quem negou ser seu 
amigo na hora mais difícil. Judas – nem é 
preciso dizer – o traiu. Mas Jesus, acima de 
tudo, os perdoou, porque compreendeu que 
eles não poderiam dar mais do que estava 
ao seu alcance. Assim, Jesus lhes foi o me-
lhor amigo, porque, de fato, os amou. Contar 
com bons amigos, portanto, não é fácil; con-
tar com amigos perfeitos, que nunca erram, 
que nunca falham – isso já é impossível, Fá-
bio. Trata-se de um aprendizado pelo qual 
devemos passar. Com certeza, todos temos 
muitos amigos e todos temos aqueles “espe-
ciais” que nos ajudam em situações sofridas 
e perturbadoras. Devemos tê-los em nosso 
coração, reconhecê-los e amá-los profunda-
mente, fazendo por eles tudo o que nos for 
possível, porque aí mostraremos o que é ser 
realmente amigo. Aliás, a amizade que que-
remos para nós é a amizade que nós deve-
mos dedicar aos outros. Querer ter amigos é 
uma necessidade de todos, mas ser amigos 
é um dever moral que nos compete no plano 
da vida. Desse modo, Fábio, se quisermos 
ter amigos, precisamos, antes de tudo, pro-
curar ser amigos de verdade.
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(2ª parte)
Maria Júlia de Moraes Prieto Peres

CLASSIFICAÇÃO DOS DISTÚRBIOS DE 
COMPORTAMENTO MAIS FREQÜENTES NA 
CRIANÇA

Os distúrbios de comportamento mais freqüen-
tes na criança, podem ser originados pelos se-
guintes fatores:
3.1. Alterações do Sistema Nervoso Cen-
tral;
3.2. Neuroses, Psicoses e Psicopatias;
3.3. Reações emocionais graves aos fatores 
ambientais, que vêm prejudicar sua vida afe-
tiva (Distúrbios Reativos de Comportamento).

Vamos considerar sumariamente apenas o 3º 
item, que se refere às reações da criança ao 
meio ambiente, portanto, aos Distúrbios Rea-
tivos de Comportamento, cujos principais são 
os seguintes:
3.3.1. Distúrbios Reativos de Comportamen-
to na alimentação (falta de apetite, superali-
mentação, etc.);
3.3.2. Distúrbios Reativos do Comporta-
mento no sono (sono agitado, difi culdade 
para dormir, sono insufi ciente e interrompido, 
sonhos impressionantes, pesadelos, sonambu-
lismo, etc.);
3.3.3. Distúrbios Reativos do Comportamen-
to na linguagem oral (difi culdade ou atraso 
para falar, gagueira, disartrias, etc.);
3.3.4. Distúrbios Reativos do Comporta-
mento nas manipulações corporais (chupar 
dedos, roer unhas, enrolar cabelos, tiques, há-
bitos especiais);
3.3.5. Distúrbios Reativos do Comportamen-
to sexual (masturbação, homossexualismo);
3.3.6. Distúrbios da Relações Pessoais
3.3.6.1. Distúrbios Reativos do Comporta-
mento social (agressividade, ciúme, roubo, 
mentira, medo, timidez, birra, teimosia, etc.);
3.3.6.2. Distúrbios Reativos do Comporta-
mento escolar (baixo rendimento escolar, su-
perdotados).
Esta classifi cação é dada pelo Dr. S. Krinski e 
pela Dr. Dulce V. M. Machado, psiquiatra chefe 
da Seção de Higiene Mental e Psiquiatria da 
Clínica Pediátrica da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo.
Cada um destes itens merece ser estudado 
adequadamente, pois como as suas causas 

são as mais diversas, na sua dependência, 
será aplicada a terapêutica medica, psicológica 
e/ou espírita. Repetimos aqui com André Luiz, 
em “CONDUTA ESPÍRITA”: “colaboremos 
decididamente na recuperação das crian-
ças desajustadas e enfermas. Na meninice 
corpórea, o espírito encontra o ensejo de 
renovar as bases da própria vida”.
Léon Denis, fi lósofo francês, autor de “O POR-
QUE DA VIDA”, e o “PROBLEMA DO SER, 
DO DESTINO E DA DOR”, obras que não de-
vem faltar nas Bibliotecas Espíritas, vem trazer 
subsídios à psicologia moderna demonstrando 
os numerosos fatores espirituais que assumem 
aspectos relevantes nesse assunto.
É imprescindível lembrar que tão importante 
quanto o desenvolvimento físico e intelectual 
é o desenvolvimento emocional da criança, de 
que depende, em grande escala, a sua saúde 
mental. Neste campo, a educação espírita bem 
orientada, ao lado da Psicologia e da Medicina, 
pode prestar auxílios fundamentais, ao estudo 
das causas e dos tratamentos dos problemas 
que determinam os distúrbios de conduta da 
criança.
Paul Gibier, doutor em Medicina, discípulo de 
Pasteur, diretor do Instituto Anti-Rábico de 
New York, relatou em algumas de suas obras, 
como “ANÁLISE DAS COISAS” E “O ESPI-
RITISMO”, pesquisas interessantes sobre a 
existência da alma, sua sobrevivência e comu-
nicabilidade com o mundo material, nas quais 
se pode observar o grande relacionamento do 
comportamento humano com a sua bagagem 
reencarnatória e mediúnica. Daí a importância 
do conhecimento desses problemas, para que 
se possa destruir na criança certas “barreiras 
reacionárias”, rotuladas como “Distúrbios Re-
ativos do Comportamento”.

4. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DISTÚR-
BIOS REATIVOS DO COMPORTAMENTO
4.1. Distúrbios de Comportamento Reativos 
à Alimentação
Podem se apresentar sob forma de quadros 
psiquiátricos infantis com base orgânica (defi -
ciência mental, psicoses, lesões cerebrais, epi-
lepsias, etc.) e quadros graves de origem psi-
cológica, como a anorexia complexa (na esfera 
materna), a recusa à alimentação (manifesta-
ção de uma psiconeurose) e outros.
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4.1.1. Falta de Apetite ou Anorexia: quando 
não é determinada por causas orgânicas (mo-
léstias infecciosas, verminoses, anemia, enfra-
quecimento geral, etc.), pode ser determinada 
por causas psicológicas como erros educativos 
(excessos de agrados, insistência para que a 
criança se alimente), ou por traumas psicológi-
cos, problemas sócio-familiares e outros. Aqui 
é importante orientar a mãe, para que não faça 
“encenações” para que a criança coma, e, que 
lhe dê menos alimentos, até que ela, por sua 
própria iniciativa, venha solicitar mais. Alguns 
dias de alimentação insufi ciente, não ocasiona-
rão grandes prejuízos orgânicos, ao se consi-
derar o grande benefício psicológico que disso 
pode resultar. Abolir guloseimas, doces, balas, 
refrigerantes, etc., nos intervalos das refeições; 
isto, é óbvio, diminui o apetite. Em casos de 
anorexia nervosa há necessidade de atendi-
mento médico e psicológico, uma vez que exis-
te risco de vida.
4.1.2. Bulimia e Super Alimentação: crianças 
que se alimentam excessivamente, chegando 
à obesidade ou à gordura exagerada, têm, em 
geral, problemas de carência afetiva. Procuram 
suprí-la, pela alimentação, para receberem o 
elogio dos pais. Apresentam-se em geral, an-
gustiadas, agitadas e tensas, com problemas 
de rejeição no lar, na escola ou no seu am-
biente social. Também é importante esclarecer 
a mãe, no sentido de que, gordura não é si-
nônimo de saúde. É necessário pesquisar os 
confl itos e ansiedades que levam a criança à 
super-alimentação para que seja combatida 
a causa e depois estabelecido um regime ali-
mentar adequado.
4.2. Distúrbios de Comportamento Reativos 
ao Sono
Incluem-se aqui o sono agitado, pesadelos, ter-
ror noturno, difi culdades para adormecer, sono 
insufi ciente ou interrompido, sonambulismo 
(mais freqüentemente de origem disrítmica), o 
hábito da criança acordar à noite e dirigir-se à 
cama dos pais.
4.2.1. Sono Agitado, Pesadelos, Terror No-
turno: Os distúrbios de sono do recém-nascido, 
são sempre devidos a causas orgânicas, disrit-
mias cerebrais, ou a desconforto físico (fraldas 
molhadas, resfriados, febre, calor, fome, sede, 
etc.). Em outras crianças, estes problemas po-
dem refl etir a sua grande atividade diária. Ten-

sões emocionais: sustos, programas excitantes 
de TV, brincadeiras excessivas e violentas, etc. 
Certas crianças podem apresentar contrações 
musculares bruscas, choro freqüente, ranger 
de dentes, acordar várias vezes, cair da cama, 
falar dormindo, o que sempre signifi ca tensão 
emocional a que elas foram submetidas naque-
le dia, ou já vêm sendo submetidas há algum 
tempo. É preciso estudar a causa e combatê-
la. Em caso de terror noturno, com alucinações 
em que são vistos animais e pessoas inexisten-
tes, com amnésia completa no dia seguinte ao 
acordar, há indicação para ser feito Eletroence-
falograma, pois, são freqüentes, nesses casos, 
as disritmias cerebrais. Se a criança tiver sen-
sibilidade mediúnica, pode apresentar todos os 
sintomas acima mencionados por captação fl u-
ídica do Plano Espiritual ou irradiação fl uídica 
emitida por desequilíbrios familiares. Nesses 
casos, afastadas as causas orgânicas e psico-
lógicas, cabe o tratamento espiritual (orientação 
aos pais e à criança; passes, escola de evan-
gelização, evangelho no lar, restabelecimen-
to do equilíbrio familiar). Muitos pensam que 
só precisam de Psicólogos ou Psiquiatras as 
criaturas que sofrem das faculdades mentais. 
Entretanto, é importante que as pessoas sejam 
esclarecidas, que a maior parte dos seres hu-
manos sofre traumas psicológicos na infância, 
de maior ou menor gravidade, que podem tra-
zer conseqüências futuras muito sérias. Justa-
mente nestes casos está indicada a orientação 
psicológica, para conscientização e correção 
desses problemas. Quanto mais precocemente 
for estabelecida a orientação psicológica, tanto 
melhores serão os resultados obtidos.
4.2.2. Difi culdades para Adormecer: geral-
mente é devida a equivalente epilético ou a 
erros educativos: indisciplina no horário da 
criança dormir; fantasias amedrontadoras im-
postas à criança por pessoas menos avisadas, 
programas de TV, medo do escuro, etc. Na 
idade de dois a três anos a criança apresenta 
maior ansiedade relacionada à rejeição e aban-
dono, e seria aconselhável a presença da mãe 
no quarto da criança, por alguns momentos, 
impondo-lhe confi ança, acariciando-a e dan-
do-lhe aquela assistência afetiva de que tanto 
necessita, complementando com o tratamento 
espiritual.
4.3.3. Sono Excessivo ou Insufi ciente: Afas-
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tadas as causas orgânicas (encefalites, me-
ningites, tumores e traumatismos cerebrais, 
epilepsias, algumas psicoses, etc.) deve-se 
pesquisar as causas psicológicas, que geral-
mente estão relacionadas com fatores am-
bientais e representadas no caso de sono ex-
cessivo, por uma vida diária inativa, monótona 
e angustiada e no caso de sono insufi ciente, 
por manifestações de angústia e ansiedade. 
O incentivo às atividades motoras, escolares, 
esportivas, artísticas, religiosas, etc., represen-
ta, quando executado de forma equilibrada, o 
tratamento efi ciente para o problema. Todavia, 
como sempre, a orientação da família, princi-
palmente da mãe ou da pessoa diretamente li-
gada ao menor é imprescindível. Nos casos de 
origem orgânica, o tratamento médico-somáti-
co e psiquiátrico, é insubstituível. O tratamento 
espiritual é complementar.
4.3.4. O Sonambulismo: Não é freqüente na 
infância, aumentando sua incidência na ado-
lescência. Pode ser devido a equivalente epilé-
tico ou a ansiedade intensa. No caso, a pessoa 
entra em sono profundo, levanta-se, executa 
alguma atividade, da qual não se recorda ao 
despertar. Deve ser feito o eletroencefalogra-
ma, pois estes casos estão quase sempre rela-
cionados com problemas de disritmia cerebral. 
Como em quase todos os casos anteriores, as 
causas devem ser devidamente investigadas, e 
na dependência da etiologia, a terapêutica será 
medicamentosa, psicológica ou espírita. Os es-
píritas devem estar bem informados sobre es-
ses assuntos, porque são constantemente so-
licitados a opinar em casos semelhantes. Têm, 
por esse motivo, grande responsabilidade na 
opinião, e não devem atribuir todos os casos 
de distúrbios de conduta às causas espirituais 
(mediúnicas, obsessivas e reencarnatórias), 
confundindo-as com fenômenos de outra natu-
reza, retardando ou prejudicando, desta forma, 
o tratamento médico ou psicoterápico adequa-
dos, que quando feitos em tempo hábil têm 
maiores possibilidades de êxito.
4.3. Distúrbios Reativos à Linguagem
Existem os de causa essencialmente orgânica, 
estimulados por problemas emocionais e os de 
origem psicológica propriamente ditos. Entre os 
primeiros, estão, principalmente, as Disartrias 
(defeitos de pronúncia devidos a problemas de 
faringe, língua, lábio, véu palatino e outros); 

as Disfasias (defeitos de pronúncia de origem 
cerebral); as Disfonias (alterações no timbre 
da voz, que pode tornar-se rouca, anasalada, 
etc.), de origem infecciosa, tumoral, defeitos 
congênitos e outros.
Dentre os principais distúrbios reativos à lin-
guagem podemos mencionar os seguintes:
4.3.1. Disartrias: Atrasos na aquisição da pala-
vra que podem ser devidos a fatores genéticos, 
à diminuição da audição, a causas emocionais, 
determinadas por carência afetiva, ou seja, 
pela falta de amor às vezes inconscientemente 
praticada pelos pais, e outras vezes, em virtude 
das contingências do tempo exíguo dedicado 
à criança, na “roda viva” da vida agitada das 
grandes cidades. Mas, o Espiritismo ensina, 
constantemente, que os fi lhos são espíritos, 
encaminhados ao lar, para reajuste reencarna-
tório e, em vista disso, todo o esforço deve ser 
empregado no sentido de que a oportunidade 
reencarnatória não seja desperdiçada ou ne-
glicenciada e, que, acima dos problemas pes-
soais está a responsabilidade em relação aos 
fi lhos, assumida, freqüentemente, já em vida 
anterior.
4.3.2. Coprolalia: Hábito de falar palavrões. 
Existe a síndrome Guilles de la Touretti, que 
compreende coprolalia, tiques nervosos e atos 
compulsivos. Pode ter componente obsessivo 
espiritual.
4.3.3. Disfasias: A mais freqüente, que se 
apresenta como distúrbio reativo de conduta, 
é a “linguagem infantil”, isto é, a criança que 
já sabe pronunciar palavras, passa a falar no-
vamente “como nenê”, que pode coincidir com 
outros sintomas de infantilização, como sucção 
dos dedos, enurese noturna, querer chupeta 
após já tê-la abandonado, etc. Isto ocorre após 
qualquer trauma emocional, às vezes em psi-
coses infantis (pseudo autismo) e em crianças 
com ciúme do nascimento de outro irmão, às 
superprotegidas, ou àquelas com quem os pais 
falam imitando a linguagem da criança, incen-
tivando a sua maneira infantilizada de pronun-
ciar. Aqui não existe aquisição de padrões cor-
retivos. Além do ciúme, os traumas emocionais, 
provocados por sustos, desarmonias no lar, e 
outros fatores de confl itos, podem levar à disfa-
sia em casos de ciúmes entre irmãos, o que é 
muito freqüente. Podemos citar também o fato 
de que alguns pais manifestam a necessidade 
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Agora você pode pesquisar números anteriores 
de INFORMAÇÃO ou a SÉRIE INFORMAÇÃO ESPÍRITA EM VÍDEO no site:

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

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

inconsciente de manter seu fi lho eternamente 
como o “caçula” da família, ou seja, mantê-lo 
sempre criança. Essa necessidade neurótica 
dos pais, impede que a criança se desenvolva 
normalmente, adquirindo a autonomia física e 
emocional natural e necessária nas fases de 
desenvolvimento subseqüentes. Estabelecem-
se, portanto, padrões de dependência mútua 
que a si próprios perpetuam-se. A linguagem 
do “nhê, nhê, nhê”, geralmente tem etiologia 
em problemas psicológicos, mas também pode 
surgir secundariamente quando a etiologia for 
orgânica. É interessante analisar além das cau-
sas efetivas do próprio lar, as causas reencar-
natórias, pois algumas vezes, estes espíritos 
que eram rivais em vidas anteriores, aqui es-
tão, agora, como irmãos, para um tentativa de 
reconciliação. Cabe aos pais, todo o cuidado 
em tratá-los adequadamente, para ajudá-los no 
desempenho de seu trabalho terreno.
4.3.4. Distonias: Pode ser originada por três 
causas principais: distúrbios do mecanismo 
muscular próprio da palavra; problemas psico-
lógicos de confl ito interior (ligado ao relaciona-
mento interpessoal de agressão e repressão) 
e distúrbios nos centros nervosos cerebrais. 
Em caso de gagueira, a criança apresenta, 
mesmo nas causas orgânicas, pronunciada 
ansiedade, nervosismo, agitação, que devem 
ser analisados para que seja afastada a fon-
te de confl itos (no lar, na escola, entre ami-
gos, etc) e estabelecido para o paciente um 
tratamento de apoio e autoconfi ança, mais 
tratamento específi co coadjuvante (foniatria). 
Deve-se prestar atenção no que diz a criança, 
ouvindo-a com paciência, deixando-a terminar 
o que está dizendo, sem antecipá-la nas pala-
vras que quer dizer, sem comentar o assunto 
de gagueira na presença da criança, ou cha-
mar a sua atenção para isto. Mantê-la calma, 

sem excitações e fadiga. O “EVANGELHO 
NO LAR”, é uma forma confortante e tranqüi-
lizadora de reunir a família e ajudar a estabe-
lecer a harmonia no lar, cultivando o AMOR. 
Quaisquer dos problemas de linguagem acima 
mencionados, devem receber consulta médica 
especializada, para o encaminhamento ade-
quado ao tratamento psicológico, foniátrico ou 
outro que se fi zer necessário. Os distúrbios da 
comunicação oral, portanto, apresentam um 
aspecto psicológico (emocional) e um aspecto 
orgânico. Ao lado das condições biológicas, 
certos aspectos ambientais e afetivos são fun-
damentais para a aquisição da linguagem. É 
importante para que a criança desenvolva a 
sua linguagem oral, o acompanhamento de um 
desenvolvimento afetivo que lhe proporcione 
sentimentos de prazer em comunicar-se com 
as pessoas. Existem atrasos na linguagem de-
vidos a distúrbios emocionais e atrasos decor-
rentes de condições ambientais ou métodos 
de estimulação inadequados. Ambos atuam 
concomitantemente. Quando a criança sofre 
um processo um processo de rejeição familiar, 
pode como forma de defesa por ser rejeitado, 
desenvolver uma comunicação oral inadequa-
da, já que esta é o meio mais importante de 
relacionamento interpessoal. Atitudes de re-
jeição, superproteção e superexigência criam 
um ambiente familiar que oferece à criança 
poucos recursos para seu desenvolvimento 
adequado. Mesmo nos casos onde a etiologia 
é orgânica, a Psicoterapia não deverá ser des-
prezada uma vez que vários distúrbios de fala 
poderão desencadear problemas emocionais 
decorrentes, principalmente, da atitude dos 
colegas e pais. O tratamento espiritual pode 
ser concomitante com a terapêutica médica, e 
nunca deve ser feito isoladamente.

(Segue)


