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Em “O EVANGELHO SEGUNDO O 
ESPIRITISMO”, cap. XIII, item 12

“... Sede bons e caridosos, é a cha-
ve dos céus que tendes em vossas 
mãos; toda a felicidade eterna está 
encerrada nesta máxima: Amai-vos 
uns aos outros. A alma não pode se 
elevar nas regiões espirituais senão 
pelo devotamento ao próximo; ela 
não encontra felicidade e conso-
lação senão nos impulsos da cari-
dade; sede bons, sustentai vossos 
irmãos, deixai de lado a horrível cha-
ga do egoísmo; esse dever cumpri-
do deve vos abrir o caminho da feli-
cidade eterna. De resto, quem dentre 
vós não sentiu o coração pulsar, sua 
alegria interior se dilatar à narração 
de um belo devotamento, de uma 
obra verdadeiramente caridosa? Se 
não procurásseis senão a volúpia 
que proporciona uma boa ação, per-
maneceríeis sempre no caminho do 
progresso espiritual. Os exemplos 
não vos faltam; o que falta é a boa 
vontade, que é rara. Vede a multidão 
de homens de bem dos quais vossa 
história vos recorda piedosa lem-
brança.”

“Faze o bem que puderes e, entregando 
a justiça à harmonia da Lei, entenderás, 
por fi m, que Jesus nos chamou para fazer 
luzir a estrada da caridade onde a vida pa-
dece o insulto da escuridão”.

Meimei
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“...A minha paz vos dou...” - Jesus (João, 14:27.)

Todos ambicionam a paz. Raros ajudam-na.
Que fazes por sustentá-la?
Recorda que a segurança dos aparelhos mais delica-
dos depende, quase sempre, de parafusos pequeninos 
ou de junturas inexcedivelmente singelas.
Não haverá tranqüilidade no mundo, sem que as na-
ções pratiquem a tolerância e a fraternidade.
E se a nação é conjunto de cidades, a cidade é um agru-
pamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho de co-
rações.
A harmonia da vida começará, desse modo, no íntimo 
de nossas próprias almas ou toda harmonia aparen-
te na paisagem humana será sempre simples jogo de 
inércia.
Comecemos, pois, a sublime edifi cação no âmago de 
nós mesmos.
Não transmitas o alarme da crítica, nem estendas o 
fogo da crueldade.
Inicia o teu apostolado de paz, calando a inquietação 
no campo do próprio Ser.
Onde surjam razões de queixa, sê a cooperação que 
restaura o equilíbrio; onde medrem espinhos de sofri-
mento, sê a consolação que refaz a esperança.
Detém-te na Tolerância Divina e renova para todas as 
criaturas de teu círculo as oportunidades do bem.
Reafi rma o compromisso de servir, silenciando sempre 
onde não possas agir em socorro do próximo.
Ao preço da própria renunciação, disse-nos o Senhor:
- “A  minha paz vos dou”.
E para que a paz se faça, na senda em que marchamos, 
é preciso que à custa de nosso próprio esforço se faça 
a paz em nós, a fi m de que possamos irradiá-la, em 
tudo, no amparo vivo aos outros.

Emmanuel

NA TAREFA DA PAZ
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Espírita, constante de O LIVRO 
DOS ESPÍRITOS.
Tratava na época de uma mensa-
gem nova, com o frescor das idéias 
renovadoras, em meio à tendência 
de idéias fi losófi cas e científi cas an-
tigas e preconceituosas. Paris era 
o centro de toda essa fermentação 
de pensamento, sob forte infl uência 
cultural e religiosa do catolicismo.
A Doutrina Espírita surgia com a fi -
nalidade de comunicar as notícias 
sobre a realidade espiritual e isto 
deveria acontecer em uma lingua-
gem da própria época e evolvida 
na forma por força dessa infl uência 
cultural e religiosa. Fato esse muito 
natural. Envolvendo todo o conhe-
cimento humano e, transcendendo 
até mesmo os limites das experiên-
cias humanas, a Doutrina Espírita, 
abarcava por necessidade, inclusi-
ve, a comunicação social. E a his-
tória explicava esse fenômeno: os 
seres humanos, isto é, os espíritos 
que fazem parte da Humanidade 
da Terra, aprenderam ao longo do 
tempo, a usar os recursos da co-
municação para intercambiar as 
suas experiências.
Comunicação, como se sabe, sig-
nifi ca a ação ou ato de comunicar. 
Qualquer informação, mensagem 
ou notícias que expressam o pen-
samento e sejam transmitidas por 
qualquer meio pertence à área de 
comunicação.
Em termos de objetivos, a comuni-
cação social, sendo utilizada pelo 
Espiritismo, amplia o conhecimento 

“Com uma palavra para cada coi-
sa, todos se entenderiam”.
(Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, Introdução, 
Item 1).

Allan Kardec trata na matéria em 
referência, das difi culdades da lin-
guagem para a expressão de pen-
samentos, na formação de idéias.
Das palavras, pode-se criar idéias 
distintas, diferentes, e tal fato pode 
suscitar difi culdade no processo 
de comunicação. “O mal está em 
a língua dispor somente uma pa-
lavra para exprimir três idéias”, 
afi rma o Codifi cador, referindo-se, 
por exemplo, à palavra alma, pois 
as divergências de opiniões funda-
mentadas no desconhecimento so-
bre a origem de alma, resultou na 
aplicação particular que cada um 
dá a esse termo.
Desse fato decorre a necessidade 
de criação de um vocabulário apro-
priado para expressar os conceitos 
da Doutrina que estava nascendo 
em 1857. Kardec esteve no miolo 
desses acontecimentos, tendo, de 
um lado os Espíritos, seres invisí-
veis, e do outro, os médiuns, seres 
visíveis.
A mensagem, isto é, a comunica-
ção que se apresentava, dizia res-
peito à origem, natureza e o futuro 
dos Espíritos, em todo o Universo, 
após a sua criação e sua trajetória 
evolutiva. A mensagem, como re-
sumo, pode ser conhecida através 
da leitura oportuna do item VI da 
Introdução ao Estudo da Doutrina 

ESPIRITISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
Milton Felipeli
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sobre as teses espíritas a respeito 
dos problemas humanos e se es-
tende como retribuição à refl exão 
do homem.
Assim, podemos estabelecer dois 
tipos de públicos que são objetos 
da comunicação social espírita: o 
público interno das instituições e o 
público externo (inclusive o públi-
co não-espírita). O conhecimento 
espírita se transforma em cultura 
espírita na medida que as propos-
tas da Doutrina são vivenciadas. O 
resultado do conhecimento teórico 
e das experiên-cias práticas resulta 
num caldeamento cultural.
As propostas do Espiritismo para 
as mudanças sociais, penetrando 
em todas as camadas da socieda-
de, permitem o enraizamento da 
Doutrina na cultura do mundo.
Todos os meios, processos, recur-
sos e instrumentos utilizados para 
essa fi nalidade, pertencem à Co-
municação Social. A informação 
verbal, a divulgação, a propagan-
da, a publicidade, fazem parte da 
comunicação.
O objetivo do Espiritismo é o ho-
mem, o espírito encarnado, a 
Humanidade. A Doutrina se des-
tina ao corpo social do planeta: a 
grande coletividade humana. Por 
esse fato, torna-se imperioso que 
os espíritas esclarecidos, convic-
tos e responsáveis destinem o seu 
trabalho ao meio social em que vi-
vem.
A Doutrina não deve fi car enclau-

surada entre as paredes das ins-
tituições espíritas. Ela precisa pe-
netrar os meios sociais e lançar aí 
a luz do conhecimento. Deve, en-
tretanto, fi car bem claro que a atu-
ação ou a utilização dos meios de 
comunicação social pelo Espiritis-
mo não possui o caráter doutrinal, 
tornando ou pretendendo tornar 
hegemônica a Doutrina em relação 
a outras correntes fi losófi cas e re-
ligiosas.
A comunicação social espírita vi-
sará, em todos os campos em que 
atuar, a proposta de refl exão so-
bre a interpretação do Espiritismo 
a respeito da vida e dos aconteci-
mentos que encerram as experiên-
cias e os problemas do homem e 
da sociedade.
Compreendida na acepção corre-
ta, como sendo a maneira certa de 
agir a fi m de obter o que se deseja, 
a palavra política da comunicação 
social espírita cabe bem no caso 
em que estamos examinando. En-
tre a doutrina e a sociedade encon-
tra-se o meio pelo qual esta última 
tomará conhecimento daquela e 
também em que o meio espírita 
conhecerá o resultado da comuni-
cação compreendida. 
Bibliografi a:
1 - O LIVRO DOS ESPÍRITOS, Allan Kardec.
2 - OBRAS PÓSTUMAS, Allan Kardec.
3 - O HOMEM, A ÉPOCA E O MEIO, Deolindo Amorim.
4 - A FILOSOFIA DE UMA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO 
PARA O ESPIRITISMO, Luiz Sgnates, tese apresentada no Fó-
rum Nacional de Espiritismo, Brasília - DF, novembro de 1998.
5 - A INTERATIVIDADE NA COMUNICAÇÃO, Eder Favaro, tra-
balho de análise e comentário.
Milton Felipeli é membro da ADE-SP e integrante da equipe dos 
programas Ação 2000 e Diálogos Espíritas, pela Rede Boa Nova 
de Rádio. Autor dos livros ANÁLISE ESPÍRITA e AS FORÇAS 
POSITIVAS DO HOMEM.
FONTE: Felipeli, Milton, Comunica Ação Espírita, nº 60
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Série: A HISTÓRIA DE UMA MENSAGEM

“A certeza definitiva de que a vida continua”
(9ª parte)

A história da mensagem de 
hoje começa a ser escrita 
no dia 19 de março de 1983, 
em São Paulo. Naquele dia, 
após meses de um insidioso 
processo de leucemia, de-
sencarnava o jovem Gilberto 
Teixeira Silva Junior, de 22 
anos, último anista da Facul-
dade de Direito da Universi-
dade Mackenzie, na capital 
paulista. A dor da separação, 
porém, fez seus familiares 
encontrarem Dona Yolanda 
Cezar, que acessou-os às 
reuniões realizadas no Grupo 
Espírita da Prece, em Ubera-
ba a fim de tentar obter in-
formações através de Chico 
Xavier. Várias visitas após, 
na noite de 17 de agosto de 
1984, 17 meses depois, re-
cebiam de Gilberto a primeira 
carta que deu aos familiares 
mais próximos a certeza de 
que o querido filho, esposo e 
irmão continuava vivo.

OS DETALHES DA MENSA-
GEM

Lucidez na Desencarnação
“Recordar meu corpo enfer-
mo seria loucura. Impraticá-
vel qualquer acordo com ele 
que terminou por se acomo-

dar num recanto da terra, à 
feição de um tatu, que eu 
não tinha qualquer vocação 
para ser. Felizmente, o meu 
avô e outros amigos não se 
encorajaram a me falar do 
desprendimento da vida fí-
sica. Já sabia de tudo. Para 
quem sabe ler, uma vírgula é 
uma revelação.”

Pela descrição de Gilberto 
na sua carta através de Chi-
co Xavier, acompanhou com 
lucidez todo o processo de 
desencarnação e mesmo o 
sepultamento de seu corpo 
físico. O prolongado período 
de evolução da moléstia que 
o tirou tão precocemente da 
vida deve ter favorecido esta 
consciência.

Negando-se a Ser Ajudado
“Meu avô sabia que eu nada 
queria com os chamados Es-
píritos Imortais. Respeitava-
lhes o brilho e as vitórias, 
mas conhecia suficientemen-
te a minha inabilitação para 
ombrear com essas almas. 
Afinal, o que eu queria mes-
mo era voltar para casa e ser 
como eu era. Entretanto, fal-
tava-me o instrumento. Isso 
não me desanimou.”
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Como percebe-se neste tre-
cho o amparo de familiares 
já desencarnados não faltou 
a Gilberto. O apego à vida e 
seus componentes, porém, 
faziam Gilberto relutar em 
receber auxílio. A desencar-
nação anunciada muito tem-
po antes pela instalação da 
leucemia, acrescido da ânsia 
de viver mostrada por Gilber-
to sugerem que na verdade 
se inclui entre os suicidas 
que cumprem nas suas vidas 
físicas atuais o complemento 
do tempo abreviado em ou-
tra vida. Na verdade, trata-se 
da expiação necessária ao 
reequilíbrio para que novas 
existências sejam tentadas 
dentro de parâmetros de nor-
malidade.

Informação Original
“Passei a freqüentar escolas 
que funcionam na própria ci-
dade, para recém-desencar-
nados, e morava em nosso 
lar do Cambuci.”

Aqui um dado novo. Nosso 
tatear na realidade extra-físi-
ca, nos leva a crer na exis-
tência dessas escolas em 
áreas além dos limites de 

influência da chamada cros-
ta. Gilberto, porém, fala em 
escolas para desencarnados 
que “funcionam na própria 
cidade”. E podemos pergun-
tar: Não seriam nos próprios 
Centros Espíritas?

Detalhe Desconhecido pelo 
Médium
“Compreendi que a minha 
permanência seria curta por-
que a família propendia para 
a mudança. Do número 383 
da rua Mazzini, pulei para o 
número 105, a fim de não per-
dê-los. Entretanto, sentia-me 
doente, abatido, fatigado.”

Detalhes como este dão a 
certeza da autenticidade da 
mensagem. Chico não pode-
ria saber da mudança de en-
dereço da família, para uma 
moradia situada a poucos 
quarteirões onde residia Gil-
berto.

Respeito ao Livre Arbítrio
“Meu avô julgou prudente que 
me afastasse da nossa casa. 
Nada me impôs. Apenas me 
informou que o meu proble-
ma não mais se relacionava 
com a medicina terrestre, 
pois no corpo espiritual a 
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ação medicamentosa teria 
de ser de natureza idêntica. 
Entretanto, não me violentou 
o pensamento. Deixou que 
me decidisse.”

Como se vê, a vontade do 
desencarnante é respeitada, 
apesar das tentativas de au-
xiliá-lo.

Vencido pelo Sofrimento
“Pensei bastante e reconhe-
ci que de pouco me valeria 
continuar freqüentando uma 
escola em cujo esquema de 
lições, não conseguia situar a 
minha atenção, porque a disp-
néia me sufocava, de quan-
do em quando. Muitas vezes 
procurei Natalie com sauda-
des da querida esposa de 
um mês, mas se as lágrimas 
quisessem atingir os meus 
olhos, considerava uma co-
vardia impregnar a querida 
companheira com tristezas e 
aborrecimentos que nada fi-
zera para carregar consigo.”

Gilberto confirma que a ex-
piação, às vezes, se esten-
de ao período posterior à 
desencarnação. Além de se 
constituir no complemento 
da expiação vivenciada pelo 
espírito, representa a fixação 

de sintomas e sensações ex-
perienciados provavelmente 
num clima de revolta e incon-
formação.

Tratamento Intensivo
“Voltava à nossa casa e, por 
fim, reclamei em petitório fir-
me a presença de meu avô, 
e resolvi seguir com ele para 
um instituto de tratamento, 
nos arredores da cidade. A 
enfermagem funcionou com 
precisão. Voltaram as agu-
lhadas e as aplicações de 
sondas para observação. A 
leucemia continuava abala-
da e fazendo planos de me 
deixar, no entanto, persistia. 
Entreguei-me a um tratamen-
to com o qual não contava. 
Durante quatro meses passei 
por diálises bi-semanais que 
me acabrunhavam. Meu san-
gue era retirado para ser re-
temperado em recipiente pró-
prio e depois voltava ao meu 
sistema vascular, com uma 
dor para a qual era inútil que 
eu solicitasse sedativos.”

A estrutura perispiritual, ex-
plicada pela Doutrina Espíri-
ta na verdade é uma réplica 
do corpo físico, o qual, aliás, 
ajudou a plasmar desde a vida 
intra-uterina. Órgãos e siste-
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mas são semelhantes ao da 
máquina corpórea. Natural, 
portanto, que os tratamentos 
medicamentosos, cirurgias e 
outros procedimentos visan-
do sua rearmonização se as-
semelhem aos daqui.

Tudo Como Aqui
“Devia readaptar-me à mi-
nha própria natureza, diziam 
os mentores médicos mais 
experientes. Nada que me 
proporcionasse alívio imagi-
nário, porque as células de 
meu novo corpo não retoma-
riam a normalidade precisa. 
Afinal, depois de quatro me-
ses de sofrimento e valentia 
suposta, estava sem traços 
da moléstia que se me fize-
ra hóspede por tanto tempo. 
Novos tempos. Comecei o 
aprendizado de noções de 
espiritualidade, porque, com 
toda a minha fé em Deus, 
chegara ao “outro mundo” na 
condição de analfabeto das 
questões da alma. Passei a 
interessar-me por trabalho. 
Fui encontrar a família na 
Bela Cintra.”

Gilberto reafirma a informa-
ção que no nível espiritual 
em que se encontrava me-
ses após seu desencarne, o 

tratamento a que deveria se 
submeter ainda era em qua-
se tudo igual ao efetuado no 
seu corpo físico. A natureza 
não dá realmente saltos. E 
a ele ainda era necessário 
sofrer as ações compatíveis 
com sua necessidade do ree-
quilíbrio.

Presença Viva
“Conversava com os pais 
pelo pensamento, e notei que 
o Fábio se enfraquecia.”
O sem fio do pensamento 
mais uma vez se faz presen-
te. Assim como a participa-
ção nos problemas enfrenta-
dos por seus familiares ainda 
encarnados. 

Palavras Finais
A íntegra desta e outras men-
sagens poderá ser lida no li-
vro “ASSUNTOS DA VIDA E 
DA MORTE”, publicado pelo 
GEEM – Grupo Espírita Em-
manuel. Procure-o na livraria 
mais próxima ou diretamente 
na Editora.

Se preferir ouça-a no pro-
grama “OS MENSAGEIROS 
NO AR”, acessando www.ra-
dioboanova.com.br, no ícone 
OFFLINE, localizando terça-
feira, 13:30hs.
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o termo PSI, retirado da letra grega de igual 
nome, por Thouless e Wiesner, para designar 
qualquer espécie de conhecimento que se 
não coaduna com as leis científi cas usuais. 
Estabeleceram uma divisão: PSI – GAMA (ou 
Mentais) PSI – KAPA (ou Físicos).
Em 1969, dezembro, a “American Associa-
tion for the Advancement of Science” aceitou 
a fi liação da “Parapsychological Association”. 
O fato representa o coroamento de longa e 
penosa luta desde os tempos gloriosos das 
pesquisas psíquicas. Tem-se como provada 
a realidade dos fenômenos de telepatia, da 
clarividência, da precognição e da psicoci-
nesia.Mas, deve-se fazer justiça ao mestre 
Allan kardec. Ele foi o responsável direto e 
consciencioso de todo o processo de investi-
gação em torno do homem e da alma, a partir 
do momento em que lançou, em Paris, “O 
LIVRO DOS ESPÍRITOS”, a 18 de abril de 
1857.
Héctor Durville (1848-1923) continuador da 
obra do magnetizador Barão Du Potet, reali-
zou extraordinárias experiências sobre o des-
dobramento espiritual. Escreveu uma obra 
clássica a respeito do magnetismo, de par-
ceria com Paul C. Jogot. Certa ocasião, uma 
médium levada, por Héctor Durville ao estado 
sonambúlico descreveu o seguinte:
A paciente pensa, o médium lê.
“Não posso ouvir a sua voz, mas “vejo” 
seus pensamentos como espécie de raios 
de luz saindo do seu cérebro; eles emanam 
da sua própria alma; nós, almas livres, 
conseguimos ver com incrível facilidade 
as vibrações que a alma emite, através do 
organismo físico, ao pensar”.
Eis por que motivo almas mais adiantadas 
podem ler nosso pensamentos, a eles rea-
gindo conforme o teor de que os mesmos se 
revestem. Em escala menor, é claro, pode-
se identifi car o fenômeno da Natureza. Cla-
ve Backster, pioneiro da moderna pesquisa 
sobre o comportamento dos vegetais, admite 
que eles possuem, ainda que a nível primá-
rio, um tipo de percepção cujo mecanismo é 
uma incógnita. Após uma série de demoradas 
experiências, Clave Backster (com o seu polí-
grafo) começou a ter acesso ao fantástico uni-
verso emocional das plantas. Constatou que 
uma planta doméstica às vezes escolhe uma 

FORMAS – PENSAMENTO
Carlos Bernardo Loureiro

Após a morte de Helena P. Blavatsky, em 
1981, os seus discípulos C. W. Leadbeater e 
Annie Besant deram a lume o livro “TROU-
GHTFORMS” (FORMA PENSAMENTO), lan-
çado, no Brasil, pela Editora Pensamento. As 
pesquisas dos dois teosofi stas partiram dos 
trabalhos do Dr. Hippolyte Baraduc, na ex-
pectativa de confi rmar, como realmente con-
fi rmaram, as informações colhidas através da 
vidência. Os pensamentos-emoções, irra-
diados por uma pessoa manifestam-se em 
determinadas formas e cores. Observou-se 
que o conteúdo moral dos pensamentos 
determinava as formas. Ódio, amor, felici-
dade, agressividade, medo, frustração, cada 
sentimento produzia imagem distinta, especí-
fi ca. Leadbeater e Annie Besant concluíram 
que as pesquisas que realizavam poderiam 
revolucionar a Ciência que, fi nalmente, po-
deria envolver-se no estudo sobre os fenô-
menos psíquicos. Mas, a Ciência jamais se 
interessou por esse tipo de pesquisa, salvo 
isoladas investigações (algumas notáveis) a 
cargo de cientista do porte de T. Fukurai, o 
francês Comandante Darget e o alemão Al-
bert, os dois últimos notáveis experimentado-
res no campo da ectoplasmia.
Por volta de 1910, o Dr. Fukurai realizou uma 
série de experiências com um grupo de mé-
diuns. Solicitava que transferissem símbolos 
da escrita japonesa para uma chapa fotográ-
fi ca, usando tão somente a força do pensa-
mento. O método do Dr. Fukurai antecipava, 
em anos, o que seria utilizado com o sensitivo 
americano Ted Sérios.
Considerava-se, assim, o pensamento como 
uma forma de energia, que conseguia im-
primir nas chapas fotográfi cas, diretamente, 
imagens e signos. O êxito dessas revolucio-
nárias experiências não conseguiu, porém, 
sensibilizar os setores ortodoxos da ciência 
ofi cial. Houve, até acerba reação ao trabalho 
do Dr. Fukurai, por parte de seus colegas da 
Universidade Imperial de Tóquio. A ignorân-
cia, o preconceito, o espírito de sistema, e a 
velha e perniciosa inveja sempre se constituí-
ram obstáculos aos avanços científi cos. Na 
atualidade, o estudo dos fenômenos psíqui-
cos, promovido pelos encarnados (vivos) e 
desencarnados (mortos), tem avançado con-
sideravelmente. Criaram, até, am Laboratório 
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pessoa que se encontra na sala e começa a 
produzir, no polígrafo, um padrão gráfi co que 
reproduz, à perfeição, as batidas cardíacas 
da pessoa tomada como modelo. As plantas 
sabem quando devem encenar um “desmaio” 
estratégico. Quando um cientista canadense 
visitou Backster, para observar as suas ex-
periências, as plantas não se manifestaram. 
Enquanto o pesquisador estrangeiro perma-
neceu no ambiente, as plantas não se pron-
tifi caram a cooperar, percebendo que algo 
determinava o “procedimento”das plantas, 
perguntou ao canadense se seus trabalhos, 
de algum modo, envolviam violências contra 
as plantas. A resposta deixou-o espantado. 
– Não à regionalização!, Eu as levo ao forno, 
a fi m de obter o seu peso seco para análise”.
Pouco tempo depois da partida do visitante, 
as plantas retomaram às suas surpreenden-
tes manifestações.
O tema é, sobretudo fascinante e perturba-
dor. E não adianta apelar-se para os já sur-
rados rótulos parapsicológicos. Eles não 
explicam coisa nenhuma. Admitindo-se que 
as revelações de Leadbeater e Annie Besant 
não se sustentam na ilusão, devendo ser tra-
tadas como autênticos fenômenos, deve-se 
concluir que as formas - pensamentos que 
ambos viram são compostas de uma matéria 
sutil, capazes de se movimentar. Vejamos o 
que esses expoentes da Teosofi a informam 
a respeito: “Se os pensamentos de alguém 
estão concentrados em outra pessoa, a 
forma criada por tais pensamentos, diri-
ge-se na direção dessa pessoa. Se os pen-
samentos de alguém estão concentrados 
no próprio emitente, então eles fi cam cir-
culando à sua volta, sempre prontos a in-
fl uenciá-los”. Ele fi naliza: “O homem viaja 
pela vida dentro de um invólucro de pen-
samento que ele mesmo cria”.
Alguns cientistas, ao longo de suas pesqui-
sas, perceberam que existe uma inquestio-
nável relação entre o pensamento e a maté-
ria. O físico Niels Bohr chegou a afi rmar que 
“se quisermos interpretar corretamente a 
mecânica dos “quantas”, suas experiên-
cias, e seus paradoxos, temos de aceitar 
o pensamento como uma ação puramente 
física”.
Einstein, por sua vez, admite que “do con-

ceito de que a matéria é um fantasma ele-
trônico, até a idéia de que o pensar é uma 
imagem-pensamento que se materializa, 
não existe um grande passo”.
Há algum tempo, o Físico Marcel Vogel, da 
Califórnia, realizou experiências utilizando-se 
métodos espectográfi cos, destinados a medir 
uma seqüência de pensamentos concentra-
dos, e expressar os resultados grafi camente. 
Vogel publicou os resultados de suas notá-
veis e revolucionárias experiências em 1973.
Vem-se observando, pois, que os fenômenos 
antes estudados e praticados pelo ocultismo, 
constituem objetos das preocupações dos 
grandes cientistas, que não medem esforços 
para penetrar-lhes a natureza íntima de seus 
mecanismos. Na verdade, o que antes an-
dava no terreno da superstição é matéria de 
laboratório. Afi nal de contas, a fenomenologia 
espiritual tem a sua gênese na própria Lei Na-
tural. E o pensamento é, nada mais nada me-
nos, que a expressão do Ser espiritual quer 
esteja vivenciando uma existência corpórea 
ou incorpórea. Ambos, como afi rmou Allan 
kardec, têm condições de provocar idênticos 
fenômenos dependendo das circunstâncias 
ambientais.
FOTOGRAFIA DE FORMAS – PENSAMEN-
TO
Na década de 1960 saía a lume a obra “THE 
WORLD OF TED SERIOS” de autoria do Dr. 
Jule Eisenburd, professor da Universidade do 
Colorado. O livro é um resumo dos testes re-
alizados com o sensitivo Ted Serios nos labo-
ratórios da Universidade do Colorado, quan-
do se conseguiu uma série de fotografi as de 
formas-pensamento (Thoughforms).
O Dr. Jule Eisenburd, ao publicar os resul-
tados de suas pesquisas, refere-se a vários 
cientistas que estiveram com ele na obtenção 
das fotografi as. O depoimento do ilustre pro-
fessor da Universidade do Colorado, diante 
das evidências, assume uma importância ca-
pital, igualando-se àquele testemunho de Sir 
William Crookes quando pôs em risco a sua 
reputação, para enunciar, baseado em pro-
vas irrefutáveis, a imortalidade da alma e a 
possibilidade de sua intervenção no mundo 
corpóreo, sob multifacetados aspectos.
O controle científi co das experiências
No início de sua faculdade psíquica, Ted Sé-
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rios costumava empregar um cilindro de papel 
mata-borrão que mantinha em torno das len-
tes apontadas para seu rosto. Na experiência 
com Dr. Jule Eisenburd, essa prática foi pos-
ta de lado. Constatou-se que as fotografi as 
podiam ser obtidas até com lentes cobertas, 
tanto a câmara nas mãos do sensitivo quanto 
na de qualquer um dos investigadores.
O Dr. Eisenburd chegou a mergulhar o sensi-
tivo em uma banheira de mercúrio, o que não 
impediu que fatos notáveis fossem obtidos.
Para evitar qualquer tipo de fraude, além de 
meticulosamente examinado, Ted Sérios era 
confi nado a um aposento e a câmara em ou-
tro lado. Mesmo assim, os resultados eram 
fantásticos. O Dr. Eisenburd chegou a mer-
gulhar o sensitivo em uma banheira de mer-
cúrio, o que não impediu que fatos notáveis 
fossem obtidos.
É bem possível que o mais surpreendente 
resultado tenha sido alcançado sem o auxí-
lio da câmara. Serios está voltando para a 
lente e, certamente, deveria surgir na chapa 
impressionada. Mas, isso jamais aconteceu. 
As chapas ou surgem brancas ou revelam 
as inusitadas e inesperadas imagens que 
intrigaram (e ainda intrigam) os pesquisado-
res, mesmo aqueles mais céticos. Uma das 
explicações sobre o não aparecimento nas 
chapas. Do rosto do sensitivo é que as lentes 
são, sempre, focalizadas para o infi nito. Du-
rante a prova, Serios fi xa os olhos nas lentes 
e facilmente espera até que veja a imagem se 
formando. Enquanto isso, tem a impressão 
de que algo está sendo desenhado em sua 
testa. “É justamente nesse momento que a 
chapa é batida. Grande parte das fotografi as 
psíquicas mostra sombrios quarteirões de ci-
dades. Numa das mais notáveis é visto o im-
ponente edifício da Casa Branca, residência 
ofi cial dos presidentes norte-americanos em 
um ângulo que só poderia ser tomado com 
o auxílio de um helicóptero, o que seria im-
possível diante da extrema segurança a que 
é submetida”.
Algumas fotografi as mostram interiores e ex-
teriores de construções antigas; outras reve-
lam torres, edifícios, pontes, tais como foram 
planejados, mas que ainda não foram cons-
truídos ou se encontram em fase de constru-
ção.

Georger Topp escreve, o que se segue, no 
jornal inglês “THE PEOPLE” (1968):
“Tinham sido batidas cinco chapas sem resul-
tado. Serios pediu-nos desculpas com humil-
dade; mas, na sexta, Cousens, técnico foto-
gráfi co, teve uma exclamação: conseguimos! 
O resultado era uma brilhante panorâmica 
de uma grande cidade, tal como se tivesse 
sido batida em um ponto alto. Arranha-céus, 
uma rodovia e objetos meio apagados, que 
poderiam ser carros. Nos dias que se segui-
ram tentamos identifi car o local. Por fi m des-
cobrimos: era uma parte da cidade de Dallas, 
no Texas, com a diferença que, na foto, havia 
três prédios ao fundo e em Dallas existem 
apenas dois - o terceiro está ainda em cons-
trução!”
Embora as pesquisas psíquicas tenham sido 
opulentas a partir da segunda metade do sé-
culo XIX até a nossa época, não se pode afi r-
mar, convictamente, que a ciência reconhe-
ça a realidade do fenômeno psi. Entretanto, 
deve-se louvar a posição de certos cientistas, 
em várias partes do mundo, que têm admitido 
analisar, em laboratório, as complexas face-
tas do monumental problema. Em Lenningra-
do (Rússia), por exemplo, o Prof. L. Vassiliev 
tentou demonstrar, há mais de uma década, 
que psi não é fenômeno eletromagnético, ao 
realizar experiências de sugestão telepática 
com pessoas hermeticamente fechadas, em 
gabinetes isolados com chumbo.
A verdade é que a natureza do psi é o gran-
de desafi o da ciência, na modernidade. Não 
seria justo, no momento em que as pesqui-
sas sobre a alma atingiram um grandíssimo 
e inequívoco estágio de veracidade, que se 
evoque a idéia de que tudo tem origem no 
subconsciente, como uma entidade distinta e 
poderosa, que tudo sabe, tudo faz, tudo de-
termina. Queiram ou não queiram, os inves-
tigadores do fenômeno psi somente poderão 
encontrar a gênese de toda a existência da 
alma, que atira tanto no Plano Físico (encar-
nada) quanto no plano extrafísico (desencar-
nada) suscitando fenômenos análogos, em-
bora operando basicamente, em dimensões 
específi cas.
FONTE: Loureiro, Carlos Bernardo; “FENÔMENOS ANÍMICOS E 
SEUS MECANISMOS”, GO. MNÊMIO TÚLIO.
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A CADEIRA VAZIA

Richard Simonetti

Era singela igreja, em distante bairro 
londrino, freqüentada por moradores 
da região.
Religiosa assiduidade do pequeno 
grupo. Cadeiras cativas; as pessoas 
de sempre, ocupando os mesmos lu-
gares... Familiaridade sustentada por 
longa convivência.
Ano após ano, ali estavam, ouvindo 
sermões que se repetiam infalivelmen-
te, como o suceder das estações. Ina-
balável rotina, bem de acordo com as 
tradições inglesas.
Certa feita o pastor notou uma cadeira 
vazia. Estranhou, mas logo esqueceu, 
absorvido por suas atividades.
Na semana seguinte a mesma ocor-
rência. Ninguém soube informar o que 
estava acontecendo.
Na terceira ausência, resolveu visitar o 
faltoso.
Foi encontrá-lo lendo, tranqüilo, aque-
cendo-se junto à lareira, em sua casa.
- Está doente, meu fi lho?
- Não senhor; estou muito bem.
- Algum problema?
- Tudo em ordem.
- Não tem comparecido...
O fi el renitente esboçou um sorriso e 
respondeu, reticente:
- Freqüento o culto há mais de vinte 
anos... Sento na mesma cadeira, pro-
nuncio as mesmas orações, canto os 
mesmos hinos, ouço os mesmos ser-
mões... Sei tudo de cor. Penso que já 
não preciso comparecer...
Após refl etir por breves momentos, o 
pastor dirigiu-se à lareira, atiçou o fogo 
e de lá retirou uma brasa.
Ante o olhar curioso do dono da casa, 
colocou-a sobre a soleira de mármore, 
na janela.
Longe do braseiro, perdeu o brilho e se 
apagou. Em breves momentos redu-
ziu-se a um carvão coberto de cinza.
Surpreso, o fi el recalcitrante cedeu:

- Tudo bem, pastor, entendi a mensa-
gem.
A partir daquele dia, voltou a ocupar 
sua cadeira na igreja.
Se imagina, o caro leitor, que estou a 
sugerir-lhe que deve freqüentar regu-
larmente reuniões doutrinárias, nas 
Casas Espíritas, está redondamente... 
certo!
O exemplo das brasas é signifi cativo.
É preciso que nos mantenhamos ace-
sos e quentes, a evitar que se apague 
o calor da fé ou deixe de reluzir o brilho 
do ideal...
Quando nos integramos numa ativi-
dade dessa natureza, guardando as-
siduidade e interesse, é como se for-
mássemos um corpo composto pelos 
participantes. Células que interagem, 
estimulando-se reciprocamente quanto 
aos objetivos que as orientam.
Isso acontece particularmente em re-
lação ao aspecto religioso, que so-
bressai nas reuniões doutrinárias, sob 
evocação de Jesus. Os comentários 
evangélicos, à luz da Doutrina Espí-
rita, são estímulos que se renovam, 
lembrando-nos que é preciso superar 
nossas fraquezas e mazelas.
Consideremos, também, conforme in-
formam os mentores espirituais, que, 
durante a reunião, médicos desen-
carnados nos auscultam e atendem, 
amenizando dores e inspirando-nos na 
solução de problemas.
Há sempre muito a ganhar nesses con-
tatos.
Se o leitor alegar que as reuniões, não 
raro, são tediosas, marcadas por insu-
perável mesmice, compondo enjoada 
rotina, também concordarei.
Não devem, obviamente, reduzir-se a 
aborrecido sacrifício ritual que nos ha-
bilite a receber as dádivas espirituais.
Teoricamente, uma situação dessa 
natureza jamais ocorreria num Centro 
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Espírita. Sem ritos e sem rezas, calca-
da nos livros da Codifi cação, a reunião 
pública tem tudo para sustentar o inte-
resse e a atenção dos freqüentadores, 
favorecendo a assiduidade.
Para tanto, os que fazem uso da pa-
lavra não podem descuidar do estudo, 
do aprendizado incessante, desenvol-
vendo a capacidade de se comunica-
rem.
Quando os expositores se esmeram 
nesse propósito, não há cadeiras va-
zias.
A repetição de conceitos e lições, a lon-
go prazo, poderá sugerir ao freqüenta-
dor mais antigo a idéia de que já não 
tem nada a aprender.
Aqui, uma providência que compete a 
todo espírita esclarecido:
Superar a presença passiva, a condi-
ção de mero ouvinte e benefi ciário.
Se você freqüenta há algum tempo as 
reuniões, é chegado o tempo de assu-
mir serviços.
Há inúmeros:
- Atendimento fraterno
- Passes magnéticos
- Biblioteca
- Livraria
- Secretaria
- Tesouraria
- Distribuição de folhetos
- Recepção
Essas e outras tarefas pedem o con-
curso de pessoas de boa vontade, dis-
postas a colaborar, de conformidade 

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.

com suas disponibilidades e possibili-
dades.
Quando deixamos a condição passiva 
para a dinâmica do trabalho, fi ca bem 
mais fácil manter o interesse, a freqüên-
cia, valorizando nossa presença e nos 
habilitando a inesgotáveis benefícios.
Um dirigente comentou comigo a im-
possibilidade de dinamizar as reuniões 
doutrinárias, porque a freqüência é pe-
quena e são raros os colaboradores.
Está confundindo efeito com causa.
Não é a freqüência baixa que impede 
a instalação de uma biblioteca, uma 
livraria, o serviço de passes, o atendi-
mento fraterno...
É a falta deles que faz baixar a freqüên-
cia.
Quanto aos colaboradores, não há pro-
blema.
Se criarmos o serviço logo aparecerá 
o servidor, desde que lhe ofereçamos 
oportunidade, sem criar embaraços.
Para que a mensagem espírita cum-
pra sua fi nalidade de esclarecimento e 
renovação é imperioso que seja divul-
gada. É a principal missão do Centro 
Espírita. É preciso que nos conscienti-
zemos disso, superando a modorra, a 
inércia, a rotina...
Que saibamos “soprar”, fazer o Centro 
crescer na capacidade de integrar ser-
vidores e desenvolver serviços, fogo 
sagrado a sustentar brasas ardentes 
do ideal espírita.
FONTE: REFORMADOR, Nº 2054
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O JOVEM E SEUS PROBLEMAS

ÁGUA EM VINHO

“Se Jesus transformou água em vi-
nho, ele não estava estimulando o 
uso da bebida alcooólica que hoje 
combatemos?”
(Ednéia Maria Francisco, Jafa-SP)
A pergunta parece simples, mas toca 
num ponto importante. Já dissemos 
aqui, inúmeras vezes, como devemos 
entender os evangelhos de uma forma 
mais ampla e profunda. Sem uma visão 
da cultura do povo hebreu, à época de 
Jesus, não vamos compreender bem o 
signifi cado de seus atos e de suas pa-
lavras e de suas colocações. O vinho 
fazia parte da mesa e da cultura daque-
le povo. Numa festa de casamento, era 
algo imprescindível e signifi cava, acima 
de tudo, alegria, vontade de viver, amor 
à vida. Não deve ser visto, portanto, e 
reverência à vida e não apenas uma 
mera bebida. Para Jesus tinha sentido 
mais amplo. Não sabemos exatamente 
como esse fato se deu. Nos evangelhos, 
os fatos se misturam com as parábolas, 
a realidade se confunde com os símbo-
los, de modo que é quase impossível di-
zer se isso aconteceu exatamente como 
o evangelista descreveu e se realmente 
era um milagre material que Jesus pre-
tendia exibir para se fazer respeitado. O 
que importa para nós não é o fenômeno 
em si, ou seja, não é o número de magia 
que parece era muito comum na época 
- mas, sim, o seu signifi cado moral, por-
que Jesus sempre se preocupou com o 
lado espiritual e não com o lado material 
da vida. Desse modo, podemos interpre-
tar esse episódio, levando-o a conta de 
uma alegoria ou de uma mensagem de 
vida espiritual. Como dissemos, o vinho 
era o lado alegre da vida, que Jesus 
queria salientar. Com isso, ele buscava 
exaltar a alegria e a felicidade de viver, 
de estar entre os amigos e pessoas que-
ridas. Transformando água em vinho, 
ele também rompia com o preconceito 

daqueles que pregavam uma vida aus-
tera, isolada e triste, distante de tudo e 
de todos, mas que, no fundo, não eram 
sinceros, nem consigo mesmos, tam-
pouco com os outros. No evangelho, 
encontramos referências à participação 
de Jesus em festas do povo e às críti-
cas de que era alvo por se misturar com 
as pessoas de todas as origens para as 
comemorações. Desse modo, podemos 
compreender que a mensagem de Jesus 
estava sempre eivada de um signifi cado 
mais profundo. Observe bem, no evan-
gelho, que, quando ele se referia à água, 
ao pão e ao vinho - por exemplo - ele não 
estava falando dessas coisas como ali-
mento material, mas, sim, como alimento 
do espírito. Ele comparava o pão ao seu 
corpo, o vinho ao seu sangue, e a água à 
mensagem de Deus.

LUTO

“Antigamente, as pessoas fi cavam de 
luto quando morria um familiar. Elas 
se vestiam de preto, deixavam de se 
divertir e guardavam o luto por respei-
to ao morto. Hoje não acontece mais 
isso: em muitos casos, nem bem o 
defunto é enterrado, a família já está 
se divertindo. Eu pergunto o seguinte: 
aquela forma antiga de guardar luto 
não era bom, no sentido de ajudar o 
Espírito da pessoa querida e ele não 
tinha mais paz, mais conforto, saben-
do que estava sendo respeitado?”
(Ednéia Maria Francisco, Jafa-SP)
No passado, tinha-se uma visão muito 
tétrica da morte e, muitas vezes, o que 
se seguia à morte de um familiar era 
ainda mais doloroso do que sua própria 
partida. O luto era algo pesado, sombrio, 
desesperador. Nesse aspecto, não era 
bom, porque, de fato, o Espírito quer res-
peito (como todos nós queremos), mas 
quando esse respeito se revestia de uma 
austeridade muito severa, levando às 
pessoas a tristeza intensa e até ao deses-
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pero, isso mais o prejudicava que ajuda-
va. Por outro lado, não é difícil perceber 
como o ente desencarnado se sente em 
relação aos parentes que fi cam. Imagine 
se fosse o seu caso, como você se senti-
ria. Nenhum de nós - em sã consciência 
quer deixar a família sofrendo, afl ita, de-
sesperada. Amamos nossos familiares e 
sabemos que a morte é inevitável. Por-
tanto, eles precisam prosseguir vivendo, 
independente de nossa presença. Mas, 
por outro lado, também queremos res-
peito. O natural é que as pessoas fi quem 
tristes, como fi camos quando são os ou-
tros que partem. O momento da partida, 
geralmente, é triste para ambos os lados 
- para o que parte e para os que fi cam. 
Se percebêssemos as pessoas exultan-
tes de alegria com a nossa partida, com 
certeza, não nos sentiríamos bem. A ati-
tude da família diante da partida de um 
ente querido deve ser de respeito: a ela 
mesma, porque está sofrendo, e ao que 
partiu. Geralmente, pensamos como ele 
está naquele momento. Por isso, a atitu-
de de prece ou de pensamento elevado 
é importante, porque se não podemos 
mais falar com ele, podemos nos comu-
nicar em pensamento, dizendo-lhe coi-

sas que, há muito, gostaríamos de lhe 
dizer, como, por exemplo: “Eu te amo. 
Nós te amamos. Muito obrigado por 
tudo. Queremos que Deus o proteja!” - e 
assim por diante. O ambiente do veló-
rio - ocupado por amigos e conhecidos 
- deve ser de respeito à família e ao de-
sencarnado, evitando manifestações que 
fi ram suscetibilidades ou pensamentos 
que possam perturbar a paz de quem 
está desencarnando. Portanto, Ednéia, 
é válida a sua observação. Não precisa-
mos nos entregar a uma manifestação 
austera de luto e total recolhimento, mas 
devemos utilizar esses momentos para 
amar aquele que partiu e refl etir melhor 
sobre a própria vida, sabendo que, mais 
cedo ou mais tarde, chegará a nossa 
vez, e precisaremos da presença e da 
cooperação dos familiares e amigos. 
Em Espiritismo sabemos que, durante 
o velório, nas horas e dias seguintes, 
está acontecendo a desencarnação e 
a recepção do desencarnado no plano 
espiritual. Nossa atitude diante disso é 
de bom sentimento, evitando exageros 
ou frieza em relação ao ente que se foi, 
pois, para o Espírito familiar, o nosso 
sentimento é tudo.
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4.4. Distúrbios Reativos à Conduta 
Sexual
Os mais freqüentes são a masturba-
ção, práticas homossexuais, exibi-
cionismo, que podem ser normais ou 
manifestados como obsessão ou im-
pulsos.
4.4.1. Masturbação: É considerada 
pelos estudiosos no assunto, quando 
praticada sem excessos, como uma 
condição normal do crescimento e de-
senvolvimento, sendo encarada, na 
infância, como manifestação da curio-
sidade, em relação ao próprio corpo. 
A masturbação sempre ocorre relacio-
nada ao conhecimento corporal, inte-
grando as sensações do conhecer e 
do prazer. Desde que seja praticada, 
excessivamente, a ponto da criança 
deixar de brincar e sacrifi car outros 
afazeres que lhe são próprios, esta 
masturbação é considerada, patoló-
gica, ou seja, doentia, quando viven-
ciada ou manifestada com sentimento 
de culpa, ansiedade ou exibicionismo. 
Deve-se primeiramente, excluir as 
causas orgânicas, que além das psi-
coses tipo oligofrênicas, podem ser as 
seguintes: vulvovaginites, dermatite 
amoniacal, oxiuríase, roupas aperta-
das ou alérgicas, falta de higiene do 
pênis, fi mose, infecção urinária, que 
podem produzir prurido e levar a crian-
ça a se masturbar. Quando a etiologia 
é orgânica, a masturbação será, então, 
um distúrbio reativo de conduta sexu-
al e neste caso infl ui muito a carência 
afetiva, a vida sem atrativos (falta de 
atividades esportivas, escolares e so-
ciais). Os pais, às vezes causadores 
de ansiedades na criança ou veículos 
de informações errôneas, não devem 
dar-lhe castigos físicos e humilha-
ções, procurando ocupar-lhe o tempo 
com atividades escolares, esportivas 
competitivas, recreativas ou sociais, 
evitando a vida rotineira (sem espor-

tes), fi lmes, programas pornográfi cos 
de TV e leituras eróticas. Um trecho de 
uma mensagem de Emmanuel, psico-
grafada por Chico Xavier, cujo título é 
“GUARDEMOS SAÚDE MENTAL” diz, 
“O pensamento é energia irradian-
te. Espraiêmo-lo na Terra e prender-
nos-emos naturalmente ao chão. 
Elevemo-lo para o Alto e conquista-
remos a Espiritualidade Sublime”.
4.4.2. Práticas Homossexuais (Cri-
térios patológicos da homossexualida-
de): Geralmente, são pouco freqüentes 
em crianças até a puberdade. Podem 
iniciar-se desde o momento em que as 
crianças entram na fase de sociabili-
dade, a partir dos três anos. Na maio-
ria dos casos são inofensíveis e transi-
tórias e quando há a devida orientação 
dos pais (psicológica ou médica) desa-
parecem sem perigo ou sem compro-
metimento futuro da identidade sexual. 
Às vezes, porém, são levadas a essa 
prática por adultos ou adolescentes, e 
nelas permanecem considerando-as 
como fonte de prazer ou como forma 
de agredir o ambiente, constituindo 
então, o distúrbio reativo de conduta. 
Neste caso, torna-se necessária a edu-
cação sexual bem orientada da crian-
ça, ocupando-a em atividades esco-
lares, esportivas, recreativas, sociais, 
etc. Os castigos, punições, ameaças, 
etc., resultarão infrutíferos e a calma, 
a orientação equilibrada é o que me-
lhor se pode fazer. Em lares com meni-
no que é fi lho único e tem várias irmãs 
e vice-versa, é necessário dar-lhes 
atividades esportivas bem orientadas. 
Nessas práticas é comum, os garotos 
terem uma experiência homossexual, 
que não indica que eles serão futura-
mente, nem homossexuais, nem bis-
sexuais. O transexualismo não ocor-
re em criança. É uma patologia que 
ocorre após a identidade sexual e se 
caracteriza por o indivíduo de um sexo 
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ter o perfi l psicológico do sexo oposto. 
É preciso muito cuidado no julgamen-
to do problema reencarnatório, que às 
vezes, é encarado erroneamente por 
certas pessoas, que atribuem que as 
crianças que apresentem atitudes do 
sexo oposto desde tenra idade, seriam 
seres reencarnados na vida atual com 
o mesmo sexo ao da vida anterior. 
Entretanto, a maioria dos casos tem 
etiologia psicológica com problemas 
de confl itos emocionais interiores gra-
ves, ansiedades, traumas psicológicos 
profundos, que levam a tais atitudes. 
Sobre este assunto e outros correlatos 
indicamos os livros psicografados por 
Chico Xavier: “SEXO E DESTINO” e 
“VIDA E SEXO”.

4.5. Distúrbios Reativos do Compor-
tamento Social
Podem ser estudados sob dois aspec-
tos:
4.5.1. Reações Ativas: Onde seriam 
incluídas a agressividade, irritabilida-
de, turbulência, cólera, birra, teimosia, 
ciúme e outras. A agressividade pode-
rá ser considerada natural ou normal 
no início da sociabilização. Para Anna 
Freud, toda manifestação de indepen-
dência da criança caracteriza-se por 
uma agressividade normal e constru-
tiva. Será considerada um distúrbio de 
conduta quando signifi car ataque, des-
truição e hostilidade.
As birras podem ser interpretadas 
como um ataque físico indireto e como 
um primitivo acesso emocional. As 
crises de birra têm importância pois 
representam um teste severo para a 
atitude dos pais. Geralmente é uma 
resposta à frustração ocasionada, 
muitas vezes, pelos adultos que intro-
duzem impecilhos opondo-se à rea-
lização dos desejos da criança; pode 
também ser uma resposta à frustração 
ocasionada por outra criança. Inicial-

mente serve para a criança se afi rmar 
e “vencer” o adulto e companheiros; 
numa fase futura será totalmente con-
traproducente, pois que lhe diminui a 
capacidade para suportar frustrações 
e por outro lado lhe tira a possibilida-
de de lutar pelo que deseja por suas 
próprias forças e meios normais. A 
permanência ou não deste sintoma 
dependerá da atitude dos pais frente 
ao mesmo, pois se eles se submete-
rem à vontade da criança, esta apren-
derá logo o valor da crise e poderá 
passar a usá-la em todas as oportu-
nidades em que sua vontade não seja 
imediatamente satisfeita. O ciúme é 
considerado por Haim Grunspun como 
patológico, quando é fonte de ansie-
dade, capaz de perturbar o equilíbrio 
da personalidade como meio, através 
de crises constantes que esta ansie-
dade desencadeia. Entretanto não há 
Ser humano que não sofra ciúmes ou 
seja alvo e instrumento do ciúme de 
outros seres humanos. Portanto é nor-
mal na evolução do Ser humano quan-
do não persiste durante muitos anos. 
Começa na mais precoce infância com 
a qual o indivíduo se equilibra durante 
toda a vida. O negativismo pode ser 
considerado como algo normal no de-
senvolvimento infantil. É a resistência 
às imposições que o meio faz sobre a 
criança. A criança negativista é consi-
derada teimosa. É patológica quando 
implica no prejuízo do desenvolvimen-
to do menor e quando é uma conduta 
muito freqüente no dia-a-dia.
4.5.2. Reações Passivas: Aqui se in-
cluem a timidez, o medo, a dependên-
cia excessiva, o choro freqüente, etc. A 
timidez pode surgir desde o momento 
em que a criança passa a diferenciar 
os estranhos, das pessoas da famí-
lia. É transitória no início da socializa-
ção quando a criança tem difi culdade 
de enfrentar as demais de um grupo. 
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Quando persiste é um distúrbio que 
resulta na difi culdade em adaptar-se 
ao grupo lúdico e escolar. Como dis-
túrbio evolutivo aparece em famílias 
rejeitadoras e contraditórias nas nor-
mas disciplinares. O medo é uma das 
principais forças motivadoras da con-
duta humana. É um fator biológico de 
defesa e proteção (medo biológico). A 
maioria dos medos da criança é de na-
tureza imaginária, isto é, obviamente 
afastados das experiências reais pelas 
quais ela passa. Daí a necessidade de 
Psicoterapia. O conteúdo dos medos e 
temores muda sistematicamente com 
a idade infantil. A superproteção, a an-
siedade, a rejeição, a preo-cupação e 
apreensão exageradas dos pais são 
as atitudes que freqüentemente inter-
ferem como desencadeantes do medo. 
A educação por meio do medo cria an-
siedade na criança assim como tam-
bém, a precaução exagerada. Em vez 
do medo biológico, a tendência familiar 
poderá criar uma fobia. As brigas entre 
os pais acompanhadas de ameaças, 
na presença dos fi lhos, colaboram para 
aumentar a ansiedade na criança. Es-
tas reações, como as demais comen-
tadas anteriormente, merecem ser es-
tudadas adequadamente, para que se 
verifi que se são originadas de fatores 
ambientais, orgânicos, psicológicos, 
reencarnatórios ou mediúnicos. Pode 
ocorrer também em “crianças modelo”, 
que apresentam reações passivas ex-
tremamente adequadas às exigências 
dos pais que passam despercebidas 
como problema. Cada um delas exige 
tratamentos especializados, diferen-
tes. Pode ocorrer na maioria dos casos 
que a mesma criança apresente vários 
tipos de distúrbios de conduta decor-
rentes de uma mesma causa (menos 
freqüente), ou de etiologias diferentes, 
e nesta eventualidade a terapêutica 
teria de ser, naturalmente, relaciona-

da à causa ou às causas que origina-
ram o problema, assim como a todo o 
seu ambiente familiar. Dentre estas, 
as mais freqüentes são causadas 
pela desarmonia familiar, desajustes 
emocionais, autoridade excessiva ou 
liberdade demasiada, superproteção, 
rejeição, e outras, que freqüentemen-
te, traumatizam a criança, desencade-
ando problemas sérios na infância, na 
adolescência e mesmo na idade adul-
ta. Considerando o problema do ponto 
de vista espírita, lê-se em Emmanuel, 
em “Rumo Certo” psicografado por 
Chico Xavier: “As criaturas entram na 
instabilidade moral, habituam-se a ela 
e passam ao domínio das forças nega-
tivas sem perceber”. E aqui, as causas 
reencarnatórias podem ser a origem 
de problemas apresentados desde a 
infância, que devem ser reajustados, 
com a compreensão e o esforço es-
piritual da família, no sentido de auxi-
liá-la. Em “Sinal Verde”, psicografado 
por Chico Xavier, escreve André Luiz: 
“Ajude os meninos de hoje a pensar 
com acerto, dialogando com eles, den-
tro das normas de respeito e sinceri-
dade que você espera dos outros em 
relação a você”. Esta mesma orienta-
ção encontramos na vasta bibliografi a 
espírita, e a difi culdade está em sua 
prática constante, sua dinamização 
coerente com a nossa consciência. 
Nos momentos em que a criança apre-
senta cólera, indisciplina, revolta, birra, 
teimosia, e outras reações agressivas, 
os pais são postos à prova, submeti-
dos a um teste de compreensão, para 
ajudá-la com ternura ou energia, ad-
quirindo a sua confi ança e cooperação 
e não o seu antagonismo, a sua revol-
ta, e até o seu ódio contra eles mes-
mos, que poderiam estar acarretando 
um problema grave para o futuro. Os 
pais não devem entrar na “mesma fai-
xa” de cólera da criança, pois tanto no 
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aspecto psicológico como no espiritual 
estão prejudicando seus fi lhos e a si 
próprios. As crianças, que ao invés de 
agressividade, apresentam reações 
de timidez, medo, nervosismo, devem 
ser tratadas com a mesma compreen-
são acima mencionada, após serem 
investigadas as causas de seus pro-
blemas. A precipitação de tratamento, 
sem diagnóstico prévio, é sempre pre-
judicial, pois pode levar a uma perda 
de tempo que, às vezes, difi cilmente 
seria recuperado. Portanto, há indica-
ção da terapia familiar, psicoterápica e 
espírita.

4.6. Distúrbios Reativos de Com-
portamento nas Manipulações Cor-
porais
Aqui estão incluídos certos hábitos, 
como chupar dedos, onicofagia, tiques 
nervosos, enrolar cabelos, morder os 
lábios, e muitos outros. Destes há-
bitos, os mais freqüentes são os de 
chupar dedos e roer as unhas (onico-
fagia). Indicam atitudes diferentes de 
simples hábitos; podem ser condutas 
prazerosas presentes em situações de 
relaxamento ou de tensão.
4.6.1. Hábito de Chupar os Dedos: 
É freqüente e considerado normal até 
a idade de três anos. Além desta fai-
xa etária, pode o hábito ser fi xado, às 
vezes, até a idade adulta. É atribuí-
do a erros educacionais, problemas 
emotivos, todas as causas citadas 
nas outras formas de Distúrbios de 
Conduta: traumas psicológicos, ciúme 
pelo nascimento de um irmão, etc. As 
medidas drásticas só podem agravar o 
problema (contenção forçada, pimen-
ta e substâncias irritantes nos dedos) 
contribuindo ainda mais para fi xação 
do hábito.
4.6.2. Distúrbios esfi ncterianos: 
Podem ser reativos, (assim como no 
equivalente epilético), ou depressivo. 

Mais freqüente é a enurese noturna 
(primária ou secundária). Em caso de 
distúrbios reativos, a causa seria uma 
regressão no desenvolvimento normal 
da criança, por ansiedade, traumas, 
etc. Em ambos os casos, reativos e or-
gânicos, o tratamento psicológico está 
indicado. Pode apresentar outras for-
mas de distúrbios esfi ncterianos como 
a enurese diurna, noturna e diuturna, 
e a encoprese, que também pode ser 
noturna, diurna e diuturna.
4.6.3. Hábito de Roer Unhas: As ma-
nifestações de tensão mais comuns, 
podem provocar o deslocamento da 
ansiedade para outro sintoma, como 
aonicofagia. Este hábito está relacio-
nado a questões emocionais acentua-
das, a momentos de tensão e grande 
excitação (programas de rádio, TV, ci-
nema, futebol, provas escolares, pes-
soas familiares, etc.). Às vezes toda a 
família pode apresentar esse hábito. 
Indica-se como tratamento, o incen-
tivo estético das mãos, como estímu-
lo psicológico. Prática de esportes e 
evitar assuntos que produzem tensão 
emocional é também muito importan-
te. Quando a criança apresenta estes 
hábitos por distúrbios psicológicos, 
sócio-econômico-familiares, devem 
ser estudadas as causas, para que 
sejam corrigidas e afastadas. Quan-
do o problema da tensão emocional é 
proveniente de perturbação espiritual 
a família deve unir-se para a prática do 
“Evangelho no Lar”, equilibrando-se e 
pondo em prática os ensinamentos re-
cebidos, o que dará melhores resulta-
dos terapêuticos.

4.7. Distúrbios Reativos do Compor-
tamento Escolar
4.7.1. Baixo rendimento escolar: 
Pode acontecer em problemas de vi-
são, audição, Q.I., desinteresse indi-
vidual e familiar. Também ocorre nas 
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neuroses e psicoses infantis, por falta 
de adaptação social ou amadurecimen-
to emocional; da Disfunção Cerebral 
Mínima, por diminuição da capacidade 
de atenção. Exige tratamento médico 
e psicoterápico, complementados pelo 
tratamento espiritual e acompanha-
mento pedagógico adequado.
4.7.2. Superdotados: Apresentam 
quociente intelectual elevado e não 
acompanham as crianças de sua ida-
de cronológica, pois esta não corres-
ponde à sua idade mental. Também 
podem apresentar baixo rendimento 
escolar por desinteresse e problemas 
de adaptação social, com grande car-
ga de ansiedade. A superdotação cor-
responde a um conjunto de caracterís-
ticas que podem ser identifi cadas cedo 
na vida do indivíduo mas não podem 
ser confundidas com a característica 
de precocidade que algumas crianças 
manifestam no seu desenvolvimen-
to. A criança superdotada, em todas 
as suas experiências, no decorrer de 
qualquer idade, manifesta os compor-
tamentos que caracterizam o super-
dotado. De acordo com pesquisas, 
os superdotados tendem a exceder a 
média nas medidas de características 
físicas, (altura, peso, desenvolvimento 
físico geral, capacidade neuro-muscu-
lar, etc.), boa saúde, precocidade no 
aparecimento dos dentes, marcha, 
linguagem, puberdade precoce, etc. 
além do quociente intelectual superior. 
No entanto, deve-se ter o cuidado para 
não tratar-se o superdotado como um 
adulto em miniatura esquecendo-se de 
que é uma criança e como tal precisa 
também de atividades lúdicas, recrea-
tivas e sociais próprias da idade, além 
das necessidades intelectuais.

CONCLUSÃO
Para concluir, aqui estão alguns im-
portantes conceitos de Emmanuel 

do livro “INSTRUMENTOS DO TEM-
PO”, psicografado por Chico Xavier: 
“Quem analisa com imparcialidade, 
alcança a luz da justiça. Quem es-
tima indicações valiosas, procura 
seguí-las. Quem ama, auxilia sem-
pre, agindo em favor da pessoa 
amada”. Aplicando esses conceitos 
à criança e aos responsáveis por sua 
orientação intelectual, moral e espiri-
tual, podemos dizer que a conduta da 
criança deve ser submetida a cuida-
dosa análise, para que lhe seja dada 
a orientação mais adequada, e nes-
ta, deve ser sempre incluído o amor 
verdadeiro, puro, sem exigência de 
trocas presentes ou futuras. O amor, 
renúncia, dedicação, afeto comedido, 
manifestações de afeto pelos pais e 
familiares, sem exageros e sem negli-
gências: o amor carinhoso mas disci-
plinado, tolerante e enérgico quando 
necessário. O amor para uma criança, 
signifi ca ser amada apenas pelo fato 
dela existir. Esse equilíbrio emocio-
nal, psicológico e espiritual, na análi-
se da conduta do menor, nem sempre 
os pais ou responsáveis estão aptos 
para proporcionar, e nisto, o Espiritis-
mo vem ajudá-los muito, ampliando 
os seus horizontes na visão da vida, 
auxiliando-os pela orientação na Re-
forma Íntima, para irem adquirindo o 
autocontrole de que necessitam, para 
orientar seus próprios fi lhos, naquilo 
que lhes é possível oferecer-lhes de 
bom. Os livros espíritas são impres-
cindíveis para tal, e, dentre eles, tem 
grande indicação, entre outros, as 
obras básicas de ALLAN KARDEC, as 
obras psicografadas por Chico Xavier 
e as obras complementares e suple-
mentares da bibliografi a espírita.
Terminando, repetimos com Emma-
nuel: “Não existe criança – nem uma 
só – que não solicite amor, educa-
ção, auxílio e entendimento”.




