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Em “O EVANGELHO SEGUN-
DO O ESPIRITISMO”, cap. XXVI, 
item 4

“Deus não vende os benefícios 
que concede; por que, pois, 
aquele que não é mesmo seu dis-
tribuidor, que não pode garantir 
sua obtenção, faria pagar um pe-
dido talvez sem resultado? Deus 
não pode subordinar um ato de 
clemência, de bondade ou de 
justiça que se lhe solicita de sua 
misericórdia, a uma soma em di-
nheiro; de outro modo, disso re-
sultaria que se a soma não fos-
se paga ou fosse insuficiente, a 
justiça, a bondade e a clemência 
de Deus seriam suspensas. A 
razão, o bom-senso, a lógica di-
zem que Deus, a perfeição abso-
luta, não pode delegar a criatu-
ras imperfeitas o direito de pôr o 
preço em sua justiça. A Justiça 
de Deus é como o Sol, que está 
para todo o mundo, para o po-
bre como para o rico. Se se con-
sidera imoral traficar as graças 
de um soberano da Terra, seria 
lícito vender as do soberano do 
Universo?”

“Esforça-te por estabelecer a tranqüili-
dade em tuas áreas de ação; sem con-
siderar sacrifícios pessoais que serão 
sempre pequenos, por maiores te pare-
çam, nas hipóteses de serem realmente 
o preço da paz de que necessitas.”

Emmanuel

9
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Série “A HISTÓRIA DE UMA 
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O Espírito, a Morte, o Renascimen-
to e o Intercâmbio Entre os Dois 
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CONVERSA BREVE

“Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.” – Paulo (Roma-
nos, 12:15)

Realmente, na Terra, é mais fácil chorar com os que cho-
ram.
Em muitas circunstâncias, mágoas alheias servem de con-
solação para nossas mágoas.
Quem carrega fardos enormes como que nos estimula a 
suportar os estorvos leves.
Num desastre qualquer, que nos teria colhido, inclinamo-
nos, comovidamente, para as vítimas, guardando, muita 
vez, a ilusão de que fomos agraciados por Deus, como se 
a responsabilidade de moratórias e empréstimos, que nos 
são concedidos pela Misericórdia Divina, dentro da Lei, 
fosse para nós regime de favoritismo e exceção.
Ajudar aos que se encontram em provações maiores que 
as nossas é caridade sublime; no entanto, é forçoso re-
conhecer que aconselhar paciência aos que choram, na 
posição de superiores tranqüilos, é o mesmo que falar à 
margem de um problema, sem estar dentro dele.
Com isso, não queremos diminuir o valor da benefi cência. 
Sem ela, nossas mãos se fariam garras de usura e o egoís-
mo transformaria a Terra num manicômio.
Desejamos simplesmente afi rmar que é mais fácil chorar 
com os que choram, que alegrar-se alguém com os que se 
alegram; porquanto, ajudar com o pão ou com a alegria 
que nos sobram é ato que podemos realizar sem difi cul-
dade, ao passo que, para regozijar-nos com o regozijo dos 
outros, sem qualquer ponta de inveja ou despeito, é preci-
so trazermos sufi ciente amor puro no coração.

Emmanuel

SOLIDARIEDADE
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relatos dos sonâmbulos e dos viden-
tes. Teremos ainda ocasião de tratar 
disso, quando falarmos das qualida-
des que ao fl uido imprimem o móvel 
que o põe em movimento e o adianta-
mento do indivíduo que o emite.
Nenhum corpo lhe opõe obstáculo; 
ele os penetra e atravessa todos. Até 
agora nenhum se conhece que seja 
capaz de o isolar. Somente a vontade 
lhe pode ampliar ou restringir a ação. 
A vontade, com efeito, é o seu mais 
poderoso princípio. Pela vontade, diri-
gem-se-lhe os efl úvios atraves do es-
paço, saturam-se dele alguns objetos, 
ou faz-se que ele se retire dos luga-
res onde superabunda. Digamos, de 
passagem, que é neste princípio que 
se funda a força magnética. Parece, 
enfi m, que ele é o veículo da vista psí-
quica, como o fl uido luminoso o é da 
vista ordinária.
O fl uido cósmico, conquanto emane 
de uma fonte universal, se individua-
liza, por assim dizer, em cada Ser e 
adquire propriedades características, 
que permitem distinguí-lo de todos os 
outros. Nem mesmo a morte apaga 
esses caracteres de individualização, 
que persistem por longos anos após 
a cessação da vida, coisa de que já 
temos podido convencer-nos. Cada 
um de nós tem, pois, o seu fl uido pró-
prio, que o envolve e acompanha em 
cada planeta. É muito variável a ex-
tensão da irradiação dessas atmosfe-
ras individuais. Achando-se o Espírito 
em estado de absoluto repouso, pode 
essa irradiação fi car circunscrita nos 
limites de alguns passos; mas, atu-
ando à vontade, pode alcançar dis-
tâncias infi nitas. A vontade como que 
dilata o fl uido, do mesmo modo que 
o calor dilata os gases. As diferentes 

É fato incontestável a ação fi siológi-
ca de indivíduo a indivíduo, com ou 
sem contacto. Semelhante ação evi-
dentemente só pode ser exercida por 
um agente intermediário, do qual são 
reservatório o nosso corpo, os nossos 
olhos e os nossos dedos, principais 
órgãos de emissão e de direção. Esse 
agente invisível é necessariamente 
um fl uido. Quais a sua natureza e a 
sua essência? Quais as suas proprie-
dades íntimas? Será um fl uido espe-
cial, uma modifi cação da eletricidade 
ou de algum outro fl uido conhecido? 
Não será antes o a que hoje damos 
o nome de fl uido cósmico, quando se 
acha esparso na atmosfera, e fl uido 
perispirítico, quando individualizado?
Esta questão, aliás, é secundária.
O fl uido perispirítico é imponderável, 
como a luz, a eletricidade e o calor. É-
nos invisível, no nosso estado normal, 
e somente por seus efeitos se revela.
Torna-se, porém, visível a quem se 
ache no estado de sonambulismo lú-
cido e, mesmo, no estado de vigília, 
às pessoas dotadas de dupla vista. 
No estado de emissão, ele se apre-
senta sob a forma de feixes lumino-
sos, muito semelhante à luz elétrica 
difundida no vácuo. A isso, em suma, 
se limita a sua analogia com este últi-
mo fl uido, porquanto não produz, pelo 
menos ostensivamente, nenhum dos 
fenômenos físicos que conhecemos. 
No estado ordinário, denota matizes 
diversos, conforme os indivíduos que 
o emitem: ora vermelho fraco, ora 
azulado ou acinzentado, qual ligeira 
bruma. As mais das vezes, espalha 
sobre os corpos circunjacentes uma 
coloração amarelada, mais ou menos 
forte.
Sobre essa questão, são idênticos os 

 KARDEC E O PENSAMENTO
(1ª parte)
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atmosferas individuais se entrecru-
zam e misturam, sem jamais se con-
fundirem, exatamente como as ondas 
sonoras que se conservam distintas, 
a despeito da imensidade de sons 
que simultaneamente abalam o ar. 
Pode-se, por conseguinte, dizer que 
cada indivíduo é centro de uma onda 
fl uídica, cuja extensão se acha em 
relação com a força da vontade, do 
mesmo modo que cada ponto vibran-
te é centro de uma onda sonora, cuja 
extensão está na razão propulsora do 
fl uido, como o choque é a causa de 
vibração do ar e propulsora das on-
das sonoras.
Das qualidades peculiares a cada 
fl uido resulta uma espécie de harmo-
nia ou desacordo entre eles, uma ten-
dência a se unirem ou evitarem, uma 
atração ou repulsão, numa palavra: 
as simpatias ou antipatias que se ex-
perimentam, muitas vezes sem mani-
festas causas determinantes. Se nos 
colocamos na esfera de atividade de 
um indivíduo, a sua presença não raro 
se nos revela pela impressão agradá-
vel ou desagradável que nos produz 
o seu fl uido. Se estamos entre pesso-
as de cujos sentimentos não partilha-
mos, cujos fl uidos não se harmonizam 
com os nossos, penosa reação entra 
a oprimir-nos e sentimo-nos ali como 
nota dissonante num concerto! Se, ao 
contrário, muitos indivíduos se acham 
reunidos em comunhão de vistas e de 
intenções, os sentimentos de cada 
um se exaltam na proporção mesma 
da massa das forças atuantes. Quem 
não conhece a força de arrastamento 
que domina as aglomerações onde 
há homogeneidade de pensamentos 
e de vontades? Ninguém pode ima-
ginar a quantas infl uências estamos 

assim submetidos, à nossa revelia.
Não podem essas infl uências ser a 
causa determinante de certas idéias, 
dessas idéias que em dado momento 
se nos tornam comuns e a outras pes-
soas, desses pressentimentos que 
nos levam a dizer: paira alguma coisa 
no ar, pressagiando tal ou tal acon-
tecimento? Enfi m, certas sensações 
indefi níveis de bem-estar ou de mal-
estar moral, de alegria ou tristeza, 
não serão efeitos da reação do meio 
fl uídico em que nos encontramos, dos 
efl úvios simpáticos ou antipáticos que 
recebemos e que nos envolvem como 
as emanações de um corpo odorí-
fi co? Não podemos pronunciar-nos 
afi rmativamente, de modo absoluto 
sobre essas questões, mas é forço-
so convir, pelo menos, em que a teo-
ria do fl uido cósmico, individualizado 
em cada Ser sob o nome de fl uido 
perispirítico, abre um campo inteira-
mente novo para a solução de uma 
imensidade de problemas até agora 
insolúveis.
Em seu movimento de translação, 
cada um de nós leva consigo a sua atmos-
fera fl uídica, como o caracol leva a 
sua concha; esse fl uido, porém, dei-
xa vestígios da sua passagem; deixa 
um como sulco luminoso, inacessível 
aos nossos sentidos, no estado de vi-
gília, mas que serve para que os so-
nâmbulos, os videntes e os Espíritos 
desencarnados reconstituam os fatos 
ocorridos e examinem os móveis que 
os ocasionaram.
Toda ação física ou moral, patente ou 
oculta, de um Ser sobre si mesmo, ou 
sobre outro, pressupõe, de um lado, 
uma força atuante e, de outro, uma 
sensibilidade passiva. Em todas as 
coisas, duas forças iguais se neutra-
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lizam e a fraqueza cede à força. Ora, 
não sendo todos os homens dotados 
da mesma energia fl uídica, ou, por 
outra, não tendo o fl uido perispiríti-
co, em todos, a mesma potência ati-
va, explicado fi ca por que, nuns, essa 
potência é quase irresistível, ao pas-
so que, noutros, é nula; por que al-
gumas pessoas são muito acessíveis 
à sua ação, enquanto que outras lhe 
são refratárias.
Essa superioridade e essa inferiori-
dade relativas dependem evidente-
mente do organismo; mas, fora erro 
acreditar-se que estão na razão di-
reta da força ou da fraqueza física. 
A experiência prova que os homens 
mais robustos às vezes sofrem as in-
fl uências fl uídicas mais facilmente do 
que outros de constituição muito mais 
delicada, ao passo que com freqüên-
cia se descobrem entre estes últimos 
uma força que a frágil aparência de-
les não permitiria se suspeitasse. De 
muitas formas se pode explicar essa 
diversidade no modo de agir.
O poder fl uídico aplicado à ação re-
cíproca dos homens uns sobre os 
outros, isto é, ao Magnetismo, pode 
depender: 1º - da quantidade de fl ui-
do que cada um possua; 2º - da natu-
reza intrínseca do fl uido de cada um, 
abstração feita da quantidade; 3º - do 
grau de energia da força impulsiva; 
porventura, até, dessas três causas 
reunidas. Na primeira hipótese, aque-
le que tem mais fl uido dá-lo-ia ao que 
tem menos, recebendo-o deste em 
menor quantidade. Haveria nesse 
caso analogia perfeita com a permuta 
de calórico entre dois corpos que se 
colocam em equilíbrio de temperatu-
ra. Qualquer que seja a causa daque-
la diferença, podemos aperceber-nos 

do efeito que ela produz, imaginando 
três pessoas cujo poder representare-
mos pelos números 10, 5 e 1. O 10 agi-
rá sobre o 5 e sobre o 1, porém mais 
energicamente sobre o 1 do que sobre 
o 5; este atuará sobre o 1 mas será 
impotente para atuar sobre o 10; o 1, 
fi nalmente, não atuará sobre nenhum 
dos dois outros. Será essa talvez a 
razão por que certos pacientes são 
sensíveis à ação de tal magnetizador 
e insensíveis à de tal outro.
Pode-se também, até certo ponto, ex-
plicar esse fenômeno, apoiado nas 
considerações precedentes. Disse-
mos, com efeito, que os fl uidos indi-
viduais são simpáticos ou antipáticos, 
uns com relação aos outros. Ora, não 
poderia dar-se que a ação recíproca de 
dois indivíduos estivesse na razão da 
simpatia dos fl uidos, isto é, da tendên-
cia destes a se confundirem por uma 
espécie de harmonia, como as ondas 
sonoras produzidas pelos corpos vi-
brantes? Indubitavelmente essa har-
monia ou simpatia dos fl uidos é uma 
condição, ainda que não indispensável 
em absoluto, pelo menos muito pre-
ponderante, e quando há desacordo 
ou antipatia, a ação não pode deixar 
de ser fraca, ou, até, nula. Este siste-
ma explica bem as condições prévias 
da ação; mas, não diz de que lado está 
a força e, admitindo-o, somos forçados 
a recorrer à nossa primeira suposição.
Em suma, que o fenômeno se dê por 
uma ou outra dessas causas, isso 
não leva a nenhuma conseqüência. 
O fato existe; é o essencial. Os da luz 
se explicam igualmente pela teoria da 
emissão e pela das ondulações; os da 
eletricidade, pelos fl uidos positivo e 
negativo, vítreo e resinoso.

(Segue)
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A história da carta de hoje começa no 
dia 11 de dezembro de 1978, em Vi-
cente de Carvalho, distrito da cidade 
litorânea de Guarujá, em São Paulo.
Naquele dia, o jovem Edson Rober-
to, de 26 anos, trabalhava em seu 
próprio estabelecimento comercial 
quando recebeu um possível cliente 
o qual, na verdade, tencionava assal-
tá-lo.
Embora buscando acalmar o visitante 
que mostrava-se armado e muito agi-
tado, talvez pela ação de alguma dro-
ga estimulante, a verdade é que num 
movimento mal interpretado, o delin-
qüente disparou várias vezes seu re-
volver, atingindo-o de forma grave.
Levado às pressas para o Hospital 
Ana Costa, em Santos, embora cirur-
giado, 21 dias após, Edson veio a fa-
lecer, no dia 1º de janeiro de 1979.
Abalada, sua família, acalentando 
sentimentos de ódio, passou a ali-
mentar também a idéia de vingança 
contra o bandido.
O tempo foi passando sem que a dor 
da separação pudesse ser atenuada.
Dez meses e onze dias depois, na tar-
de de 10 de novembro de 1979, sua 
mãe e a ex-noiva estavam em Ubera-
ba conversando com Chico Xavier.
Naquela ocasião, o médium comen-
tou com Dona Eunice, sua mãe, estar 
vendo ao lado dela, um espírito fami-
liar de nome Joaquim.
Estranhando, ela respondeu que não 
o conhecia, pois nunca ouvira falar 
do mesmo.
Na reunião pública daquela noite, Ed-
son transmitiria através de Chico uma 
extensa carta de 51 páginas psico-
grafadas, portadora de muito conforto 
e preciosas informações.
Entre elas, citou seu bisavô Joaquim, 
dado interpretado por Dona Eunice 
como engano, pois o seu avô chama-
va-se Antonio.
Dois anos depois porém, após ler o 

inventário de seu pai, a informação 
se confi rmaria, pois ela, muito surpre-
sa, constatou que seu bisavô, pai de 
Antonio, chamava-se Joaquim. Chico 
Xavier estava certo.

OS DETALHES DA MENSAGEM

Liberando-se da Dívida

“Achava-me com a alegria do Ano 
Novo, trabalhando no Itapema, e es-
tava longe de imaginar que seria alve-
jado por bagatela. Quando me vi sob 
o fogo da arma disparada, caí num 
torvelinho de idéias desencontradas. 
Eram as promessas que havia feito a 
meu pai e ao seu coração de mãe que 
não mais se cumpririam; era o meu 
compromisso com a nossa querida 
Suely que se desfazia quando tanto 
desejava fazê-la feliz; eram meus ir-
mãos na lembrança a esperarem por 
mim; eram os planos de serviço que 
não conseguiria retomar”...

A reconstituição de Edison dos ins-
tantes que assinalaram a interrupção 
de sua vida no Plano Material, revela 
que ele atravessou de uma forma to-
talmente consciente essa transição.
O detalhe é incomum pois invaria-
velmente a criatura mergulha numa 
confusão mental muito grande, o que 
é natural, pois ninguém cogita que a 
morte possa ocorrer a qualquer mo-
mento, sobretudo nos dias atuais.

Irresistível Apelo

“Lutei para não dormir naquela hora 
difícil, ansiando prosseguir no co-
mando de meu corpo, mas todo o es-
forço se fazia inútil... Por fi m, entrei 
num desmaio como se meus pensa-
mentos fossem uma vela acesa que 
se apagava de repente... Quis pensar 
em reagir, mas no fundo de meu co-

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

(10ª parte)
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ração, qual se alguém me quisesse 
refl etindo em Jesus nos momentos 
que me precediam o repouso, me fa-
lava uma voz que parecia vir de mim 
mesmo: “– Filho, pense em Jesus; 
perdão para nós todos, ódio nunca”... 
A voz me mostrava a idéia com tanta 
doçura que rapidamente me esqueci 
de que fora atacado... Refl eti em Je-
sus e senti que adormecia com uma 
bênção.”

O instinto de conservação e o ines-
perado da situação levam a criatura a 
tentar resistir ao inevitável.
Fato comum entre os episódios pes-
quisados até agora este também con-
fi rma a presença Amigos Espirituais 
acompanhando processos de trans-
ferência das criaturas para o retorno 
ao mundo espiritual.

Despertando na Nova Vida

“Quanto tempo perdurou aquele tor-
por imprevisto não sei. Lembro-me 
de haver acordado num aposento de 
hospital, que me fazia supor numa 
internação em algum pronto socorro 
da Terra mesmo. Acordei sentindo 
muita agitação e não sabia se era de 
dor ou angústia, porque os quadros 
em derredor não me tranqüilizavam, 
apesar do cuidado carinhoso que se 
mantinha no recinto. Pedi a sua pre-
sença, a presença de Suely; quis ver 
outros familiares, mas depois de mui-
tas requisições vieram a vovó Zilda 
e o tio Flávio ao meu encontro... O 
espanto me tomou de improviso, mas 
para que não  me admitisse perturba-
do, a vovó adiantou a esclarecer-me 
sem muitas palavras a nova situação. 
O pranto me subiu do peito para os 
olhos e chorei qual se voltasse à con-
dição de uma criança”...

A semelhança dos ambientes conhe-

cidos pela criatura humana enquan-
to encarnada com os da realidade 
do Mundo Espiritual é tamanha que 
geralmente os que despertam após a 
transição da vida física para a outra, 
confundem-se.
Embora não existam regras absolu-
tas para as personalidades humanas, 
o fato é que no caso de Edison, sua 
avó preferiu falar-lhe da mudança 
sem maiores rodeios.

Ligações Indestrutíveis

“Creiam que as lágrimas de casa me 
alcançaram, como se houvesse um 
entrelaçamento incessante entre o 
lugar em que me achava e a nossa 
moradia no Mundo. Agora, depois de 
tantos dias de expectativa, vendo ro-
gar-lhes conformação e esperança, 
mamãe, tanto os pensamentos de 
meu pai no coração; e peço-lhes para 
que aceitem a minha vinda para cá 
por acontecimento que não dependia 
de nós.”

Mais uma vez confi rma-se a ligação 
quase que magnética entre as men-
tes e corações mais próximos e o de-
sencarnante.
E, novamente, percebe-se que aque-
le que parte e se compenetra da nova 
realidade, busca auxiliar com suges-
tões os que fi caram na retaguarda 
mais material, até porque do equilí-
brio dos que estão encarnados de-
pende a rearmonização do que preci-
sa se integrar na nova vida. 

Sugestão Superior

“Com paciência e alegria, agora peço, 
mas peço com todos os meus senti-
mentos de fi lho e de companheiro, 
para que ninguém de nosso campo 
familiar e nem de nossas amizades 
pense em vingança. A vingança é um 

SERVIÇO
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fogo no caminho do coração... Por 
mais que desejemos fugir de seme-
lhante labareda, as chamas do ódio 
nos perseguem de uma estrada para 
outra até que venhamos a compreen-
der que todos somos fi lhos de Deus. 
Aqueles amigos que perderam o 
equilíbrio e me alvejaram são nossos 
irmãos. Cabe-nos pensar o que seria 
de nós se estivéssemos em lugar de-
les...”

O amor liberta, o ódio aprisiona. Nas 
considerações de Edison a confi rma-
ção disso, recomendado e atitude en-
sinada por Jesus de nos colocarmos 
no lugar dos outros e avaliar qual se-
ria nossa reação diante das circuns-
tâncias semelhantes.
Se todos agissem com lógica e não 
por impulsos incontroláveis, as coisas 
no mundo em que vivemos seriam di-
ferentes pois o respeito mútuo e em 
outros níveis o amor seria o traço de 
união entre todos.

Quem Ama Entende

“Mamãe, é preciso compadecer-se 
das mãos que ferem porque os que 
foram feridos estão sob a tutela da 
bondade de Deus, que a ninguém 
abandona sem providência e conso-
lo. Rogo hoje à família por eles, pelos 
irmãos que ainda não despertaram 
para as leis de Deus que governam 
a vida... Auxiliem-me esquecendo 
aquele fi nal de existência para que eu 

possa sentir em mim a luz do alvore-
cer em que me encontro. Suely, você 
que é tão humana e compreensiva, 
auxilie aos nossos nessa compreen-
são. Precisamos da paz e a paz che-
ga somente pelo amor que Jesus nos 
ensinou. Tenho aprendido muito nes-
tes meses de ausência, do ponto de 
vista de espaço, e, com a experiência 
de hoje, rogo à mamãe e a todos os 
nossos para que se esqueçam do mal 
e pensem unicamente no bem.”

Nesse ponto de sua carta, Edison 
poucos meses depois de sua súbita 
partida, demonstra uma compreen-
são dos problemas que o atingiram 
somente presente nos que já refl etem 
um nível espiritual superior.
A propósito, o Capítulo XII d’O EVAN-
GELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO 
na parte referente à INSTRUÇÃO 
DOS ESPÍRITOS nos fala sobre o 
ódio, sobre a vingança mostrando a 
insensatez de nos deixarmos enredar 
nesses climas mentais e emocionais.

Palavras Finais
A íntegra desta e outras mensagens 
poderá ser lida no livro RETORNA-
RAM CONTANDO, publicado pelo 
IDE.
Se preferir ouça-a no programa “OS 
MENSAGEIROS NO AR”, acessando 
www.radioboanova.com.br, no íco-
ne OFFLINE, localizando terça-feira, 
13:30hs.

SERVIÇO

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

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

gov.br, clicando em vídeo e documentário, seguindo as demais instruções lá 
existentes.
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O ESPÍRITO, A MORTE, O RENASCIMENTO E O INTERCÂMBIO ENTRE OS DOIS 

MUNDOS
Henrique Rodrigues

“Os astronautas russos se gabaram de 
não ter encontrado Deus no céu, onde se 
diz que Ele está. Pensavam, talvez, en-
contrarem um Deus com imagem huma-
na? Mas encontraram leis, leis e leis, que 
revelam a presença de um pensamento 
sábio e expresso por uma vontade de fer-
ro, às quais eles prestaram obediência. 
Isto é Deus. Eles o tocaram e não O vi-
ram...” (Ubaldi)
De há muito, anda o homem cansado de 
crer em absurdos de natureza teológica e 
em um deus antropomórfi co com paixões 
inferiores às dos animais.
A partir do século passado, a tecnologia 
avançou a passos largos, abandonando o 
empirismo do século XVIII, e abrindo espa-
ços para que se estabelecesse uma revisão 
histórica da cultura de até então.
Enquanto de um lado, o espiritualismo or-
todoxo estava em luta pelas sucessivas 
divisões da reforma e pela necessidade da 
fé, o materialismo crescia, convocando para 
suas fi leiras as mentes mais lúcidas.
A tecnologia, vacinada pelo surto de libera-
ção fi losófi ca, proclamara também a morte 
de Deus e da alma, restabelecendo o pri-
mado do átomo, que fora ressuscitado de 
há vinte e dois séculos, trazendo a idéia de 
Epicuro e de Demócrito para a realidade dos 
laboratórios experimentais.
Contudo, a partir de 1878, com as investi-
gações de Willian Crookes (1822-1919) e 
as aberturas de Wilhelm Konrad Röntgen 
(1845-1923), de Henri Becquerel (1852-
1908) e as conquistas extraordinárias do ca-
sal Curie (Pierre: 1859-1906 e Marrie 1867-
1934), foi necessário que o pensamento 
fi zesse uma reestruturação para culminar 
em Albert Einstein (1879-1955). Este acabou 
por declarar, que a matéria decepcionava 
àqueles que acreditavam na sua realidade, 
e que ele via no homem, não o biótipo an-
cestral do materialismo, mas uma realidade 
muito mais profunda, o homem-energia, que 
defi nia como sendo um conjunto eletrônico 
regido pela consciência. E deixava estabe-
lecido que a consciência precedia a esse 
conjunto eletrônico e também sobrevivia à 
sua destruição molecular.
No campo da Física, pudemos, ainda, contar 
com homens da envergadura de Enrico Fer-
mi (1901-1954), físico e matemático italiano; 
extraordinários pesquisadores, como Max 

Planck (1858-1947) e os que se dedicaram 
à penetração da matéria, como Ernest Ru-
therford (1871 – 1937). Assim, houve uma 
necessidade inadiável de se proceder a uma 
revisão histórica da própria matéria.
A Física, então, foi obrigada a fazer uma via-
gem de volta a Deus. E, através de suas per-
sonalidades mais respeitáveis, ter a coragem 
de dizer como Fritjof Capra, o extraordinário 
pai da Física contemporânea: “que todas 
as pesquisas de laboratório que come-
çaram há mais de seis mil e quinhentos 
anos com o nascimento da Ética e da Cul-
tura, estavam totalmente defasadas. Por-
que aquilo que os místicos haviam dete-
tado no seu mergulho interior, a Ciência 
somente agora lograva captar. O homem 
não é mais esse Ser criado pelo capricho 
do acaso, para vir à Terra na desventura 
de um corpo frágil, mas é uma realidade 
eterna, causal, que não começa no ber-
ço e nem termina na sepultura. E que faz 
uma experiência de escolaridade na Ter-
ra através de várias e sucessivas etapas 
evolutivas, armazenando conhecimentos 
infi nitos”.
A teoria da evolução implica, pois, na con-
servação dos valores que o Ser adquire 
através da experiência da Vida.
Vive-se para aprender, e só o aprender va-
loriza o viver.
Diz-nos a lógica, que sem o renascimento, 
a conservação dos valores da Vida seria im-
possível, porque lhes faltaria o fi o condutor 
da evolução. Sem a reencarnação, perderia 
o sistema do Universo todo o poder de re-
cuperação, e a dor seria um tormento sem 
sentido nem escopo útil.
Renasce-se e entra-se no domínio da Lei, 
na sua corrente. E por ela se é arrastado 
conforme a posição em que nos colocamos 
e as reações que provocamos. O que consti-
tui livre escolha, se torna fatal determinismo, 
e que nos ligará como destino em nova ex-
periência carnal.
Aquilo que está feito, nem Deus pode mudar. 
É sua Lei que as conseqüências de nossas 
ações sejam fatalmente nossas. Há um hora 
em escolher e querer não valem para nada. 
Já foi sufi cientemente selecionado e deseja-
do em plena liberdade.
Herdar todo o passado sem que nada se 
perca de tudo o que se viveu, sem que nada 
se desperdice, é necessidade absoluta e 



10

SET 07

CIÊNCIA

insuprimível, porque sem ela, não desaba 
uma religião, uma fi losofi a ou o grupo hu-
mano que lhe está conexo, mas desaba a 
lógica de todo o Universo.
Com as recentes comprovações, a Física 
acabou por abandonar a matéria, agora des-
tituída de legitimidade. Qualquer postulado 
na crença da matéria é um atestado de falta 
de cultura, ou, no mínimo, desatualização 
de conhecimentos. O homem moderno é um 
energicista.
A existência da dimensão espiritual, e mais 
do que isso, da individualidade espiritual do 
Ser humano deixou de ser uma possibilida-
de teórica, abstrata, subjetiva, para tornar-
se uma realidade concreta, pelo avanço da 
pesquisa tecnológica e instrumental, mas 
principalmente pela maturidade racional e 
analítica do homem moderno.
O Ser humano pensa e fala, e não raro men-
te e disfarça o pensamento. A vida não fala. 
Age pela linguagem, sem mentir ou distor-
cer.
Uma das mensagens mais claras e objetivas 
dos fatos está na constatação de que “o es-
sencial não é visto”. Nem pelas faculdades 
sensoriais do homem, e nem mesmo pela 
maioria dos instrumentos de observação, 
que outra coisa não representam, senão a 
ampliação do olfato, visão, audição, paladar 
ou tato. O instrumento utilizado para pesqui-
sa serve para fornecer à nossa limitada per-
cepção sensorial, informes que ultrapassem 
nossas sensibilizações.
O espírito registra informações diretamente 
pelos sentidos ou pelos instrumentos auxi-
liares e estabelece codifi cações, as quais, 
arquivadas em maior ou menor número, da-
rão a exata dimensão dos seres que com-
põem a Humanidade.
Convém, entretanto, notar, que diretamente, 
nenhuma sensibilidade ou instrumento pode 
detetar o espírito. Deteta, sim, suas manipu-
lações no vastíssimo campo das energias 
que compõem o Universo. Espírito é cons-
ciência, e esta não tem forma, peso, volume 
ou extensão. O espírito está na profundidade 
das formas sólidas, físicas, como os corpos 
que temos. Mas está também nas formas 
sociais, políticas, econômicas, religiosas, 
pedagógicas, fi losófi cas, ou normas de pes-
quisa científi ca. O espírito veste a Vida com 
inúmeras e infi nitas formas, mas ele mesmo 
não possui uma forma ou dimensão. Na es-

trutura das formas, indiretamente, pode-se 
sentir o grau de evolução do espírito, sua 
capacidade criativa. Quanto mais involui-
do, mais primitivas e rudes serão as formas 
construídas. Quanto mais evoluído, mais su-
tis, mais poderosas, mais duradoras.
Uma edifi cação, antes de ter a forma física, 
é uma idéia na consciência (espírito) do ar-
quiteto. A idéia não é o espírito, mas é uma 
forma de manifestação do espírito. Vai apa-
recer diante da instrumentação ou da sen-
sibilidade sensorial humana, à medida em 
que for se materializando. Primeiro no papel, 
onde a idéia começa a plasmar a forma físi-
ca. Depois, então, tijolo após tijolo, peça por 
peça, vai permitindo que a forma apareça. A 
forma não é o espírito, que evidentemente 
não está ali, mas representa uma projeção 
de sua capacidade criativa. Alguns espíritos 
só conseguem construir “barracões”. Outros 
são gênios de edifi cações: constroem palá-
cios, diques, complexos olímpicos e até ci-
dades. Cada um mostra o que sabe e o grau 
evolutivo em que está através das formas 
que consegue plasmar.
Inicialmente, o espírito trabalha com a mul-
tiplicidade de energias do Cosmos. Para 
imprimir formas sólidas, cria campos estru-
turadores, tendo ele mesmo o seu, com o 
qual consegue concretizar um corpo físico. 
Esse campo estrutural foi vislumbrado prlo 
Prof. Gustav Stromberg, estudado e de-
monstrado em seu livro “THE SOUL OF THE 
UNIVERSE”(A alma do Universo). Conforme 
este cientista, “a estrutura e a composição 
dos organismos vivos seriam determina-
das por sistemas imateriais de ondas ou 
CAMPOS VIVOS, possuidores de proprie-
dades inatas que lhes permitiram arrumar 
certos tipos de moléculas nas formas 
complexas e altamente organizadas das 
plantas e dos animais vivos”. É um traba-
lho longo e precioso, como também o é o do 
Prof. H. Saxton Burr, em seus estudos sobre 
a eletrodinâmica da Vida, efetuados na Uni-
versidade de Yale. Novamente a expressão: 
campo aparece em outros trabalhos com o 
título de “LIFE`S FIELD”, na tese de E. K. 
Hunt e de Tiller. Todos esses pesquisado-
res são unânimes em afi rmar a existência 
do campo estruturador de formas, gerado 
pelo espírito, para revestir-se de um corpo 
físico ou carnal. Vieram, assim, ratifi car a 
afi rmativa dos orientais, que há mais de dois 
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mil anos já se referiam à existência de um 
“corpo astral”. No século passado, Kardec, 
utilizando-se da sensibilidade anímica da vi-
dência de inúmeros sensitivos, dispensava 
opiniões de titulados e demonstrava a exis-
tência do perispírito, que é a demonstração 
dada por ele ao campo estruturador de for-
mas.
É evidente que o conhecimento científi co 
mais avançado, permitido pelas Universi-
dades, vez por outra fornece uma evidência 
que se coaduna com os objetivos da Vida. 
Outras vezes, cientistas interferem e difi cul-
tam o bom andamento das pesquisas. Mas 
os fatos, linguagem persistente de uma Vida 
de infi nitas dimensões, falam mais alto, aba-
lando os alicerces do materialismo científi -
co-acadêmico.
A Física, na afi rmação da lei de conservação 
da energia, avaliza a conhecida proposição 
de Lavoisier: “Na Vida, nada se cria, nada 
se perde, mas tudo se transforma”, paten-
teando a dimensão espiritual e comprovando 
a existência de energias ainda não bem qua-
lifi cadas, mas que se integram com as sobe-
jamente conhecidas. Assim como o marce-
neiro trabalha com a madeira, o oleiro com 
o barro, o ferreiro com o ferro, por analogia, 
podemos afi rmar que o “trabalho” do espírito 
é a manipulação de energias. As energias, 
por si sós, não podem produzir fenômenos 
inteligentes. São dóceis a um comando, ma-
leáveis para formações ou arquitetações. A 
gasolina possui energia, mas isolada, nada 
produz. Para sua utilização exige planeja-
mento e comando. Só assim poderemos 
usufruir das inúmeras aplicações da energia 
que ela contém.
O Campo Estruturador das Formas (peris-
pírito ou corpo astral) potencializa-se na 
dimensão física. Na plenitude de sua carga 
favorece a reencarnação, porque estará em 
condições de aspirar, infl uir e construir uma 
forma física. Ao reencarnar, afi rma-se até 
atingir a plenitude do Campo, e a partir daí, 
a fi m de manter a coesão dos elementos de 
que é composto o corpo material, passa a 
um progressivo desgaste. É por isso que a 
carne do idoso é mais fl ácida do que a do 
jovem. Sua recuperação de enfermidades 
é mais lenta, bem como se pode observar, 
com o passar dos anos, o enrugamento de 
sua pele e até redução na estatura.
É de Teilhard de Chardin a preciosa afi rma-

tiva: “A carne plasmada pelo espírito para 
agir e se desenvolver, torna-se fatalmen-
te, cedo ou tarde, uma prisão onde a alma 
fi ca sufocada. Para que os organismos 
naturais, pertençam ao indivíduo ou à 
Humanidade, só há uma saída para a Vida 
maior: a morte”.
O homem espiritualizado pensa com tran-
qüilidade na morte. Ela não tem o poder de 
lhe tirar nada, pois o seu tesouro está nos 
valores espirituais que levará consigo.
Ao atingir um ponto crítico, a energia do cam-
po não consegue mais mantê-lo estruturado. 
É quando sobrevêm a morte do corpo. Em 
mortes acidentais, as formas (corpos), tendo 
destruídas partes do seu sistema somático 
por lesão ou agressão, sofrem a interrupção 
das transmissões energéticas do Campo, 
na sustentação de todo o sistema. Assim, 
a morte acidental ou antecipada, como em 
caso de suicídio, é extremamente traumáti-
ca para o espírito. Não havendo morte física 
por esgotamento do campo estrangulador, 
este passará à dimensão não física com 
potencialidade energética afi ns com as in-
fl uências da dimensão material, recebendo 
dela estímulos, e gravando-os em forma de 
impulsos e deformações, na totalidade dos 
vórtices de que é composto esse complexo 
energético.
A degradação das formas biológicas tem a 
função específi ca de amadurecer o apare-
cimento das formas psíquicas, e há sempre 
uma proporção inversa entre umas e outras. 
Onde a potencialidade vital é máxima, a po-
tencialidade psíquica é mínima. Com a evo-
lução, a potencialidade vital tende a debilitar-
se, ao passo que a potencialidade psíquica 
torna-se cada vez mais ampla e evidente.
É assim que se nasce inexperiente, mas 
cheio de energias jovens, ansiosos de fa-
zer experiências. E se morre cansado, po-
rém pleno de conhecimentos adquiridos por 
aquelas experiências.
Cada órgão ou função do corpo material tem 
sua matriz no perispírito. Saúde e ou enfer-
midades provém da dimensão não física. 
Interessante notar: esta defi nição “dimensão 
não física” é utilizada pela escola russa. In-
dagando a Naumov o porquê dessa denomi-
nação, obtive a seguinte resposta: Questão 
de nomenclatura, tanto faz o nome que se 
dê, dimensão não física, mente, espírito, (...) 
quê, alma, corpo astral, etc.
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Quanto ao intercâmbio entre os dois mun-
dos, podemos afi rmar que independe das 
formas e das fôrmas, porque concretiza-se 
entre consciências, ou espíritos. Pode existir 
com ou sem elas, e muitas vezes refl etem-
se nelas. O que não pode existir, é qualquer 
tipo de forma ou fôrma sem que exista no co-
mando o espírito. O espírito pode existir sem 
que haja um perispírito (ou seja, um campo), 
mas o contrário é impossível.
Em um dos livros de André Luiz, há o relato 
da visita de um espírito já desencarnado ao 
plano ou dimensão  não física em que o au-
tor espiritual se encontra. Nesse caso, houve 
a necessidade da utilização de um aparelho 
que permitiu a “materialização” do espírito 
(que era Bittencourt Sampaio) naquele re-
cinto igualmente não físico, porém de dife-
rente teor vibratório. Relata, André Luiz, em 
uma tela, inicialmente surgiu um foco de luz 
tomando forma progressivamente, até que a 
imagem apareceu nítida aos olhos de todos 
os presentes. 
Este aparelho citado pelo autor espiritual 
talvez seja o protótipo do futuro das tão de-
sejadas “câmaras de esctoplasmia artifi cial”, 
através das quais poderemos visualizar es-
píritos sem o concurso de médiuns de efei-
tos físicos.
É evidente que, pela evolução, quando o Ser 
não mais necessitar da escolaridade carnal, 
e ao ter seu perispírito esgotado todas as 
energias, irá morrer também, como acontece 
com o corpo físico. Não por acidente e nem 
por infecção bacteriana. Um Campo Estrutu-
rador de Formas que esgotar-se-á, porque o 
espírito imortal não necessitará mais dele.
A comunicação entre os planos também de-
verá evoluir. Se até o presente momento os 
médiuns têm sido quase que exclusivamen-
te a ponte de ligação entre as duas dimen-
sões, é bem possível que, em curto prazo, o 
avanço da eletrônica possibilite a confecção 
de “telefones para o além”. Aliás, precários 
e imperfeitos, como os primeiros modelos in-
ventados por Graham Bell, já começaram a 
aparecer.
Alguma comunicação tem também sido 
conseguida com gravadores comuns; dio-
dos têm sido utilizados para facilitar essas 
gravações. E também já existe o “Spiricom”, 

invento de George Meek em parceria com 
Mueller, este, espírito desencarnado. Atra-
vés do telefone, da radiofonia ou telegrafi a 
chegaremos lá, mas até agora, no recinto 
destas recepções, tem sido necessária a 
presença de alguém, que à guisa de médium 
de efeitos físicos, forneça pequeno potencial 
de energia característica da nossa dimen-
são. É possível, que em futuro próximo, os 
espíritos possam encontrar tais recursos no 
seio da natureza.
A mediunidade, por não ser de conheci-
mento generalizado, muitas vezes é fonte 
de distúrbios mentais e físicos, gerando tra-
gédias ocultas ou escândalos, provocando 
hospitalizações e encarceramentos em pre-
sídios, e ainda perturbando relacionamentos 
no dia a dia. Mediunidade pode ser bênção 
ou maldição, assim como a Vida pode ser 
ótima escola para voluntariosos, mas uma 
penitenciária, uma casa de correção para 
os rebeldes, onde a Lei de Deus ensina com 
chicote e trabalhos forçados.
Será oportuno recordar, aqui, mensagem do 
espírito de Dr. Pinheiro Guedes, psicografa-
da por Dr. Waldo Vieira, e que faz parte da 
coletânea “SEAREIROS DE VOLTA”. Trata 
da diferenciação entre a mediunidade em-
pírica dos velhos tempos, e a mediunidade 
técnica, mais condizente com o progresso 
científi co e tecnológico da atualidade.
Até porque, numa Humanidade mais evolu-
ída, predominará a faculdade anímica, que 
representa a conquista consciente de valo-
res, percepções e poderes, sem a necessi-
dade de intermediários. O Ser, através do 
animismo, que nada tem de fraude, entrará 
em contato direto com desencarnados ou 
encarnados, fará viagens astrais ou proje-
ções da consciência, como muito bem en-
sina Dr. Waldo Vieira em seu livro “PROJE-
CIOLOGIA”.
Mediunidade fará parte do passado histórico 
da Humanidade, sepultada como algo que 
foi útil em determinada fase, e que deixou de 
sê-lo. Mas até lá prosseguiremos nos utili-
zando dela como fator necessário, indispen-
sável, mesmo, e contando com a abnegação 
de médiuns que se dispõem desinteressa-
damente a servir de intermediários entre os 
dois planos.

AS SÉRIES é o novo ícone do site www.revistainformacao.anderung.com.br. 
Conheça algumas das contribuições da EQUIPE para a divulgação do ESPIRITISMO.
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A Justiça de Deus vigora soberana 
e com toda a grandeza de reajuste 
na consciência de cada espírito. A 
justiça no tribunal da consciência 
teve seu começo na Terra, quando o 
espírito começou a usar da faculda-
de da razão e livre-arbítrio na Pré-
História da Humanidade. A Divina 
Providência passa a cobrar noções 
de dever e justiça do espírito primi-
tivo, exercitando a responsabilida-
de individual. A severidade da Lei é 
sempre compatível com a aquisição 
do do conhecimento, experiência e 
evolução espiritual em cada alma. 
Com o passar incessante dos mi-
lênios, a Justiça do Pai Criador foi 
ampliando sua atuação na Humani-
dade, detalhando a análise das ate-
nuantes e agravantes das ações, 
determinando provações e méritos.

Organizações da Justiça Supe-
rior
Para funcionar a Divina Justiça, 
existem organizações primorosas 
em todas as regiões superiores da 
Espiritualidade. A Augusta Justiça é 
formada por espíritos que já se en-
grandeceram pela aquisição dos te-
souros de Amor e Sabedoria estam-
pados na consciência sublimada e 
coração purificado. A Jurisprudên-
cia Celeste é formada por espíritos 
com especialização e competência 
para servir a Deus e auxiliar os es-
píritos da Terra na sua trajetória 
evolutiva. Ela age sem cessar, atra-
vés dos Tribunais com Entidades 
Preparadas, sediada nas diversas 
faixas da Espiritualidade. O espírito 
André Luiz, em “AÇÃO E REAÇÃO”, 
disserta a respeito de “departamen-
tos” para legislarem com profundo 
amor todas as ações dos homens: 

“A Administração Divina, por isso 
mesmo, dispõe de sábios depar-
tamentos para relacionar, conser-
var, comandar e engrandecer a 
Vida Cósmica, tudo pautado sob a 
magnanimidade do mais amplo 
amor e da mais criteriosa justi-
ça”. André Luiz (Ação e Reação, 
F. C. Xabier, cap. VII - “Conversa-
ção preciosa”, pág. 83, FEB). Por 
intermédio os Tribunais de Justiça 
Universal, Deus ama muito mais 
suas criaturas ainda ignorantes, im-
perfeitas e rebeldes. A Jurisprudên-
cia Celeste trabalha sem cansaço, 
dando cobertura a todos os proces-
sos de reencarnação com socorro 
e amparo, preparação e orientação, 
atendendo às necessidades parti-
culares de cada espírito.

Os Ministérios dos Espíritos An-
gélicos
Os espíritos mais aperfeiçoados 
ajudam a Deus, trabalhando pela 
manutenção do equilíbrio universal, 
aplicando a mais criteriosa justiça. 
Das faixas espirituais superiores 
mais próximas à crosta terrestre até 
às faixas bem mais elevadas liga-
das à esfera do Cristo - Governa-
doria Espiritual do Planeta, operam 
com integral dedicação pela causa 
do amor à Humanidade, que é a pró-
pria causa de Deus. Observam com 
extremo carinho e amor profundo 
as necessidades cármicas, os dé-
bitos e méritos dos povos e raças, 
continentes e países, determinando 
os destinos de cada coletividade 
humana, quanto às funções espe-
cíficas no concerto das nações, os 
méritos do agrupamentos humanos, 
as faltas de certas comunidades, 
as expiações coletivas ou as mis-

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA DIVINA
Walter Barcelos
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sões para o progresso dos povos. 
Atuam com abnegação alavancan-
do o progresso material e intelec-
tual, científico e político, religioso e 
moral da humanidade. A Justiça de 
Deus é apoio educacional a todos 
os seus filhos. A equipe dos espíri-
tos celestes, em cada planeta, age 
em uníssono com a Governadoria 
deste mundo, analisando e despa-
chando sobre todos os processos 
individuais ou coletivos. O autor 
espiritual André Luiz narra com cla-
reza quanto às incumbências supe-
riores dos espíritos elevados: “Nas 
sublimadas regiões celestes de 
cada orbe entregue à inteligência e 
à razão, ao trabalho e ao progres-
so dos filhos de Deus, fulguram os 
gênios angélicos, encarregados do 
rendimento e da beleza, do aprimo-
ramento e da ascensão da Obra Ex-
celsa, com ministérios apropria-
dos à concessão de empréstimos 
e moratórias, créditos especiais e 
recursos extraordinários a todos 
os espíritos encarnados ou desen-
carnados, que os mereçam, em fun-
ção dos serviços referentes ao Bem 
Eterno...” André Luiz (os grifos são 
nossos) (AÇÃO E REAÇÃO, cap. 
VII, pág. 83). Nenhuma ação dos 
indivíduos fica isenta das observa-
ções sensatas desses seres supe-
riores. Após estudos e análises por-
menorizadas, expedem os Júris da 
Vida Mais Alta: “empréstimos” de 
tempo e concessões a todo espírito 
que realmente fez por onde recebê-
lo; “moratórias” alongando o tem-
po de vida física e distanciando o 
momento das expiações dolorosas a 
quem se destacou pelos serviços de 
amor; “créditos especiais” a deter-
minados espíritos que apresentam 

ótimos valores em seus trabalhos; 
“recursos extraordinários” aos 
que apresentam excelentes obras 
a benefício do próximo, destacando 
a otimização de seus serviços de 
amor na experiência física. As boni-
ficações por parte dos Tribunais Su-
periores da Espiritualidade são bem 
aquele ensinamento do Evangelho: 
“Ajuda-te, que o Céu te ajudará” e 
do apóstolo Pedro, em sua primeira 
epístola: “Mas, sobretudo, tende ar-
dente amor uns para com os outros; 
porque o amor cobrirá multidão de 
pecados” (1 Pe, 4.8). Os Ministros 
da Justiça Suprema impulsionaram 
as energias inteligentes da humani-
dade para a evolução permanente, 
mesmo que haja predominância na 
esfera humana das forças antagôni-
cas de rebeldia, ingratidão e insen-
satez. O Comando Sábio e Amoro-
so da equipe de Jesus, trabalha em 
profundo silêncio pelo progresso 
intelectual, melhoria moral e   felici-
dade da humanidade inteira.

Os Requisitos dos Juízes Espiri-
tuais
Para melhor entender a missão dos 
Fóruns Espirituais, atentemos nos 
esclarecimentos conidos na obra 
“Evolução em Dois Mundos”, auto-
ria do espírito André Luiz, quando 
descreve os requisitos para forma-
ção do corpo dos iluminados juízes 
da Espiritualidade: “A organização 
do júri, em numerosos casos, é aqui 
observada, necessariamente, po-
rém, constituída de espíritos inte-
grados no conhecimento do Direito, 
com dilatadas noções de culpa e 
resgate, erro e corrigenda, psico-
logia humana e ciências sociais, a 
fim de que as sentenças ou infor-
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mações proferidas se atenham à 
precisa harmonia, perante a Divina 
Providência, consubstanciada no 
amor que ilumina e na sabedoria 
que sustenta”. André Luiz (EVO-
LUÇÃO EM DOIS MUNDOS, F. C. 
Xavier, 2ª Parte - cap. VII - “Justiça 
na Espiritualidade”, pág. 181, FEB). 
Os Espíritos Superiores aplicam a 
Justiça Imparcial, sob os auspícios 
da Lei de Amor e Misericórdia, tão 
indispensável ao prosseguimento 
da Grande Lei de Evolução para 
todos os espíritos, sem despresti-
giar nenhum, por mais criminoso e 
rebelde. A vitória de Deus é o seu 
amor incondicional a todos os seus 
filhos. Os Espíritos de Luz Eterna 
obedecem a este amor como nor-
ma absoluta. A Humanidade aliena-
da e infeliz exige imensos esforços 
de abnegação e sacrifício por parte 
dos Espíritos Santificados. É como 
se estivessem cuidando de gran-
de hospital psiquiátrico. Imensos 
e complexos trabalhos acontecem 
na Espiritualidade para a promoção 
das reencarnações, com estudos 
pormenorizados da ficha cadastral 
de cada espírito. É serviço compli-
cado e demorado, pois precisa es-
perar a hora certa de cada espírito, 
exigindo certos detalhes e acon-
tecimentos. Estes departamentos 
possuem complexas divisões, para 
analisar, julgar e fazer cumprirem-
se os Estatutos das Leis de Deus, 
trabalhando os diversificados graus 
de inteligência, moralidade e evo-
lução dos espíritos encarnados e 
desencarnados. Funcionam com 
magnanimidade e equilíbrio, mi-
sericórdia e imparcialidade, na co-
brança de vida de acordo com a 
gravidade das faltas individuais ou 

coletivas. Sem esses nobres depar-
tamentos, seria impossível promo-
ver o planejamento das reencarna-
ções, promovendo-se a reeducação 
e aperfeiçoamento moral de todos 
os espíritos.

O Fórum do Educandário de Se-
xologia “Almas Irmãs”
Na excepcional obra psicografada 
pelo médium Chico Xavier: “Sexo 
e Destino” (2ª Parte - cap. X, pág. 
278-287, FEB), o autor André Luiz 
traz notícias a respeito do Institu-
to de Educação Sexual “Almas 
Irmãs”,  que alberga cerca de seis 
mil alunos em cada no escolar, na 
cidade astral de “Nosso Lar”. Pos-
sui edifício primoroso chamado 
“Casa da Providência”, onde fun-
ciona pequeno foro, onde se exer-
cita a Justiça Superior, atendendo 
exclusivamente às necessidades 
evolutivas dos alunos ligados àque-
la instituição. Na “Casa da Provi-
dência” organizam-se processos 
de auxílio e corrigenda, relaciona-
dos aos companheiros destinados 
à reencarnação. São equipes de 
espíritos muito bem preparados no 
conhecimento profundo das culpas 
do amor sexual desorientado. Jul-
gam com larga visão moral e espi-
ritual, com total isenção de ânimo 
e imparcialidade, consubstanciado 
indulgência e compaixão no estudo 
dos processos. Alguns, por apre-
sentarem implicações graves, de 
difícil resolução, o Tribunal envia 
a instâncias superiores, onde são 
atendidos e respondidos com rapi-
dez, a fim de dar encaminhamento 
aos processos reencarnatórios dos 
alunos do “Almas Irmãs”.
FONTE: A Flama Espírita, nº 2731
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CRIANÇAS NO MUNDO ESPIRITUAL
“Os espíritos que desencarnam ainda 
crianças continuam a crescer no plano 
espiritual? Ou essas crianças tomam a 
forma que tinham quando adultas em en-
carnações anteriores?”
(Centro Espírita Discípulos de Jesus 
– Gália – SP)

Essa questão nos coloca diante de um 
problema que sempre preocupou os te-
ólogos e autoridades da Igreja e que, no 
pontifi cado de Bento 16, volta a ser deba-
tido no Vaticano: o destino das crianças 
depois da morte. A crença na vida única 
sempre se deparou com esse intricado 
problema. Primeiro, para explicar por que 
uma criança sofre e por que morre. Onde 
estariam a justiça e o objetivo de Deus 
diante do sofrimento e da morte de uma 
criança? E, além disso, para onde iria 
esse Espírito depois da morte? Segundo 
a Igreja (pelo menos até hoje), iria para o 
céu somente se receber o batismo católi-
co ou para o limbo, se não for agraciada 
com o batismo. A Doutrina Espírita tem 
uma visão diferente desta, pois a idéia 
básica da Doutrina Espírita – aquela que 
equaciona e explica a justiça nos acon-
tecimentos da vida – é a reencarnação. 
Absurdo conceber que Deus nos tivesse 
criado exclusivamente para uma única 
encarnação e que, baseado em alguns 
poucos anos de vida (ou nenhum ano, 
no caso do bebê, por exemplo) Ele de-
cidisse de uma vez por todas o destino 
humano para toda a eternidade. Como 
explicaríamos o sofrimento e a morte na 
infância? Quanto ao adulto, não é tão di-
fícil assim, porque o adulto pode ter vivi-
do o sufi ciente para ter noção do bem e 
do mal (assim mesmo, de acordo com a 
cultura em que vive e as oportunidades 
da vida). O adulto já teve suas oportuni-
dade de escolha e estabeleceu seu pró-
prio caminho. Mas, como explicaríamos 
a situação da criança? Que chances ela 
têm? Que chances tem uma criança que 

já nasce doente, defi ciente e limitada? 
Que sofre sem saber por quê? Que deixa 
a vida sem ao menos poder conhecê-la e, 
muitas vezes, depois de muito sofrimento 
ante a afl ição dos pais? Esta problemáti-
ca só pode ser devidamente equaciona-
da através da idéia da reencarnação e, 
mais do que isso, através da crença de 
que todos nós somos espíritos em evolu-
ção, de passagem pela Terra. A criança, 
todos sabemos, não é um espírito novo, 
criado na concepção ou no nascimento. 
É um espírito, que já viveu antes, que já 
caminhou por muitas experiências e que, 
ao nascer traz consigo o acúmulo de vi-
das pregressas, para estagiar numa nova 
etapa de vida. Se morre pouco tempo na 
Terra não foi em vão, ainda que venha a 
falecer quando recém-nascido, ou mes-
mo que não chegue a nascer. Como será 
a continuidade da vida desse Espírito? 
– é o que os ouvintes perguntam. As in-
formações mais completas nesse sentido 
vêm de André Luiz, através de Chico Xa-
vier. Quem lê o livro “ENTRE A TERRA E 
O CÉU”, vai encontrar ali um drama que 
envolve uma criança de 10 anos e que 
vem a ser vítima de um afogamento. Tra-
ta-se do menino Júlio, cujo passado re-
encarnatório vem sendo apresentado por 
André Luiz, mostrando a trajetória de um 
Espírito que, em encarnações anteriores, 
havia cometido suicídio por duas vezes. 
Isso explicava também o fato de ser por-
tador de uma enfermidade na garganta. 
Por último, renascera num lar cheio de 
problemas; a mãe falecera e ele vivia em 
meio a uma crise de relacionamento en-
tre o pai e a madrasta, até que sua vida 
termina nesse triste episódio. André Luiz 
acompanha o caso e vai saber que, no 
plano espiritual, Júlio é recebido numa 
instituição especializada no atendimento 
a crianças desencarnadas. Referida insti-
tuição conta com cerca de 2 mil crianças, 
mas, de acordo com o quadro espiritual 
que apresentam, elas são dividias em 
pequenos grupos, cada qual coordena-
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do por um Espírito preparado para esse 
tipo de trabalho, pois o atendimento é 
sempre individualizado. Júlio fi ca no gru-
po de Blandina, uma educadora, que vai 
explicar aos visitantes como funciona a 
instituição. Ela informa que as crianças, 
quando morrem, são acolhidas na Espi-
ritualidade em instituições desse gênero. 
A natureza não dá saltos. Via de regra, 
o Espírito que desencarnou ainda crian-
ça, continua na condição de criança. Só 
depois de um tratamento, mais ou menos 
longo, dependendo de cada caso, é que 
ela poderia assumir a condição de adul-
to. Mas, na maioria das vezes, ao que 
parece, ainda como criança, ela volta a 
reencarnar sob o amparo de Espíritos 
benfeitores. Existem relatos de Espíritos 
que, morrendo ainda criança, puderam 
retomar a condição de adulto, que tive-
ram em vida anterior. Mas, em geral, são 
Espíritos mais evoluídos que, inclusive, 
podem experimentar no plano espiritual 
o processo do crescimento, como teriam 
na Terra se aqui continuassem, porém, 
em um ritmo bem mais rápido, uma vez 
que o perispírito tem propriedades muito 
diferentes do corpo. Nas mais das vezes, 
todavia, a criança desencarnada volta à 
Terra para retomar outra experiência re-
encarnatória, atendendo a necessidades 
próprias.

CURA REAL
Eu gostaria de saber se as curas espi-
rituais, feitas no Espiritismo ou fora do 
Espiritismo, não são apenas efeito psico-
lógico. As pessoas, primeiro, acham que 
estão doentes e, depois, acham que fo-
ram curadas.
(Edwirges Bueno, Pirajuí – SP)

Para examinar uma questão como esta, 
de pessoas que dizem ter alcançado uma 
cura espiritual, a Doutrina Espírita nos re-
comenda dois quesitos: primeiro, o amor 
pela verdade e, segundo, o uso do bom 
senso. É o melhor critério sempre, embo-

ra nem sempre possamos chegar à verda-
de total, pois nossos conhecimentos são 
limitados. Um valioso critério da verdade 
é o que chamamos de isenção de ânimo, 
imparcialidade. Não é porque uma cura se 
deu no meio espírita, que nós, por sermos 
espíritas, vamos aceitá-la cegamente, e 
não é simplesmente porque a cura se deu 
fora do meio espírita que vamos duvidar 
de sua autenticidade. Tudo requer exame 
e ponderação. Por outro lado, aquilo que 
você chama de “efeito psicológico” já é, 
em si mesmo, uma cura. Pudéssemos 
curar todas as pessoas, que estão doen-
tes por causas meramente emocionais, 
com certeza, curaríamos uma grande 
parte da população. Logo, se o efeito for 
somente este, por si só, ele já será extre-
mamente valioso. Toda e qualquer cura, 
no fundo, necessita de uma base psico-
lógica, porque depende da predisposição 
do doente, e é justamente onde funciona 
o poder da fé. Todo mundo sabe, hoje em 
dia – e aí está a medicina psicossomáti-
ca – que os melhores pacientes, aqueles 
que têm mais chances de recuperação 
ou que se recuperam mais rapidamente, 
são os que acreditam no médico e no tra-
tamento que estão recebendo. Existem 
estudos recentes que comprovam essa 
tese. Entretanto, nem sempre é possível 
verifi car se a cura foi apenas psicológica 
ou se houve, realmente, uma intervenção 
física, até porque elas se confundem. Um 
problema psicológico pode causar alte-
ração na fi siologia do corpo e vice-versa 
– uma doença pode acarretar problemas 
psicológicos. O meio mais seguro de se 
verifi car em que nível ocorreu a cura, que 
foi declarada, é o exame anterior do pa-
ciente e o seu acompanhamento poste-
rior ao tratamento espiritual. Fora disso, 
não há como constatar, se a intervenção 
for invisível. Falamos assim, porque há 
médiuns que podem fazer cirurgias visí-
veis nos pacientes, deixando marcas ou 
seqüelas que podem atestar ter ocorrido 
a intervenção espiritual.
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De todas as chagas morais da so-
ciedade, o egoísmo parece a mais 
difícil de extirpar. Com efeito, ela o 
é tanto mais quanto mais alimenta-
da pelos mesmos hábitos da edu-
cação. Tem-se a impressão que, 
desde o berço, a gente se esforça 
para excitar certas paixões que, 
mais tarde, se tornam uma segunda 
natureza, e nos admiramos dos ví-
cios da sociedade, quando as crian-
ças os sugam com o leite. Eis um 
exemplo que, como cada um pode 
julgar, pertence mais à regra do que 
à exceção.
Numa família de nosso conhecimen-
to há uma menina de quatro a cin-
co anos, de rara inteligência, mas 
que tem os pequenos defeitos das 
crianças mimadas, ou seja, é um 
pouco caprichosa, chorona, teimo-
sa, e nem sempre agradece quando 
lhe dão alguma coisa, o que os pais 
levam a peito corrigir, porque, fora 
desses pequenos defeitos, segundo 
eles, ela tem um coração de ouro, 
expressão consagrada. Vejamos 
como eles agem para lhe tirar es-
sas pequenas manchas e conservar 
o ouro em sua pureza.
Certo dia trouxeram um doce à 
criança e, como de costume, lhe 
disseram: “Tu o comerás, se fores 
ajuizada.” Primeira lição de gulo-
dice. Quantas vezes, à mesa, não 
acontece dizerem a uma criança 
que não comerá tal guloseima se 
chorar. Dizem: “Faze isto ou faze 
aquilo e terás creme”, ou qualquer 
outra coisa que lhe apeteça; e a 
criança é constrangida, não pela 
razão, mas tendo em vista a satis-
fação de um desejo sensual que in-
centivam. É ainda muito pior quan-

do lhe dizem, o que não é menos 
freqüente, que darão a sua parte a 
uma outra. Aqui já não é só a gulo-
dice que está em jogo, é a inveja. A 
criança fará o que lhe pedem, não 
só para ter, mas para que a outra 
não tenha. Querem lhe dar uma li-
ção de generosidade? Então dizem: 
“Dá esta fruta ou este brinquedo a 
alguém.” Se ela recusa, não deixam 
de acrescentar, para nela estimular 
um bom sentimento: “Eu te darei um 
outro.” Assim, a criança só se deci-
de a ser generosa quando está cer-
ta de nada perder.
Um dia testemunhamos um fato 
bem característico neste gênero. 
Era uma criança de cerca de dois 
anos e meio, a quem tinham feito 
semelhante ameaça, acrescentan-
do: “Nós o daremos ao irmãozinho 
e tu não comerás.” E, para tornar a 
lição mais sensível, puseram a por-
ção no prato deste; mas o irmãozi-
nho, levando a coisa a sério, comeu 
a porção. À vista disto, o outro ficou 
vermelho e não era preciso ser pai 
ou mãe para ver o lampejo de cólera 
e de ódio que brotou de seus olhos. 
A semente estava lançada: poderia 
produzir bom grão?
Voltemos à menina, da qual falamos. 
Como não levou em consideração a 
ameaça, sabendo por experiência 
que raramente a executava, desta 
vez os pais foram mais firmes, pois 
compreenderam a necessidade de 
dominar esse pequeno caráter, e 
não esperar que a idade lhe tivesse 
feito adquirir um mau hábito. Diziam 
que é preciso formar as crianças 
desde cedo, máxima muito sábia 
e, para a pôr em prática, eis o que 
fizeram: “Eu te prometo”, disse a 

EDUCAÇÃO
PRIMEIRAS LIÇÕES DE MORAL DA INFÂNCIA
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mãe, “que se não obedeceres, ama-
nhã cedo darei o teu bolo à primeira 
criança pobre que passar.” Dito e 
feito. Desta vez não cederam e lhe 
deram uma boa lição. Assim, no dia 
seguinte de manhã, tendo sido avis-
tada uma pequena mendiga na rua, 
fizeram-na entrar, obrigaram a filha 
a tomá-la pela mão e ela mesma lhe 
dar o seu bolo. Acerca disso elogia-
ram a sua docilidade. Moralidade: a 
filha disse: “Se eu soubesse disto 
teria tido pressa em comer o bolo 
ontem.” E todos aplaudiram esta 
resposta espirituosa. Com efeito, a 
criança tinha recebido uma forte li-
ção, mas lição de puro egoísmo, da 
qual não deixará de aproveitar outra 
vez, pois agora sabe o que custa a 
generosidade forçada. Resta saber 
que frutos dará mais tarde esta se-
mente, quando, com mais idade, a 
criança fizer aplicação dessa moral 
em coisas mais sérias que um bolo. 
Sabem-se todos os pensamentos 
que este único fato pode ter feito 
germinar nessa cabecinha? Depois 
disso, como querem que uma crian-
ça não seja egoísta quando, em vez 
de nela despertar o prazer de dar 
e de lhe representar a felicidade de 
quem recebe, impõem-lhe um sacri-
fício como punição? Não é inspirar 
aversão ao ato de dar e àqueles que 
têm necessidade? Um outro hábito, 
igualmente freqüente, é o de casti-
gar a criança mandando-a comer na 
cozinha com os empregados domés-
ticos. A punição está menos na ex-
clusão da mesa do que na humilha-
ção de ir para a mesa dos criados. 
Assim se acha inoculado, desde a 
mais tenra idade, o vírus do egoís-
mo, do orgulho, do desprezo aos in-

feriores, das paixões, numa palavra, 
que são, e com razão, consideradas 
como as chagas da Humanidade. É 
preciso ser dotado de uma natureza 
excepcionalmente boa para resis-
tir a tais influências, produzidas na 
idade mais impressionável e onde 
não podem encontrar o contrapeso 
da vontade, nem da experiência. 
Assim, por pouco que aí se ache o 
germe das más paixões, o que é o 
caso mais comum, considerando-se 
a natureza da maioria dos Espíritos 
que encarnam na Terra, não pode 
senão desenvolver-se sob tais infl uên-
cias, ao passo que seria preciso es-
preitar-lhe os mesmos traços para 
os abafar.
Sem dúvida a falta é dos pais; mas, 
é bom dizer, muitas vezes estes 
pecam mais por ignorância do que 
por má-vontade. Em muitos há, in-
contestavelmente, uma censurável 
despreocupação, mas em outros 
a intenção é boa, é o remédio que 
nada vale, ou que é mal aplicado. 
Sendo os primeiros médicos da 
alma de seus filhos, deveriam ser 
instruídos, não só de seus deveres, 
mas dos meios de os cumprir. Não 
basta ao médico saber que deve 
procurar curar: é preciso saber 
como proceder. Ora, para os pais, 
onde os meios de instruir-se nesta 
parte tão importante de sua tarefa? 
Hoje se dá muita instrução à mulher, 
submetem-na a exames rigorosos, 
mas jamais exigiram de uma mãe 
que ela soubesse como agir para 
formar o moral de seu filho. Ensi-
nam-lhe receitas caseiras, mas não 
a iniciam nos mil e um segredos de 
governar os jovens corações. As-
sim, os pais são abandonados, sem 
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guia, à sua iniciativa, razão por que 
tantas vezes enveredam por falsa 
rota; também recolhem, nas imper-
feições dos filhos já crescidos, o 
fruto amargo de sua inexperiência 
ou de uma ternura mal entendida, 
e a sociedade inteira lhes recebe o 
contragolpe.
Considerando-se que o egoísmo e o 
orgulho são a fonte da maioria das 
misérias humanas, enquanto reina-
rem na Terra não se pode esperar 
nem a paz, nem a caridade, nem a 
fraternidade. É preciso, pois, atacá-
los no estado de embrião, sem es-
perar que fiquem vivazes.
Pode o Espiritismo remediar esse 
mal? Sem nenhuma dúvida; e não 
vacilamos em dizer que é o único 
bastante poderoso para o fazer ces-
sar, a saber: por um novo ponto de 
vista sob o qual faz encarar a mis-
são e a responsabilidade dos pais; 
fazendo conhecer a fonte das qua-
lidades inatas, boas ou más; mos-
trando a ação que se pode exercer 

sobre os Espíritos encarnados e 
desencarnados; dando a fé inabalá-
vel que sanciona os deveres; enfim, 
moralizando os próprios pais. Ele 
já prova sua eficácia pela maneira 
mais racional pela qual são educa-
das as crianças nas famílias ver-
dadeiramente espíritas. Os novos 
horizontes que abre o Espiritismo 
fazem ver as coisas de modo bem 
diversos; sendo o seu objetivo o 
progresso moral da Humanidade, 
forçosamente deverá projetar luz 
sobre a grave questão da educação 
moral, fonte primeira da moraliza-
ção das massas. Um dia compreen-
derão que este ramo da educação 
tem seus princípios, suas regras, 
como a educação intelectual, numa 
palavra, que é uma verdadeira ciên-
cia; talvez um dia, também, haverão 
de impor a toda mãe de família a 
obrigação de possuir esses conhe-
cimentos, como impõem ao advoga-
do a de conhecer o Direito.”
FONTE: Allan Kardec, Revista Espírita
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