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Em “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”,  ques-
tões 459 a 461

Os Espíritos influem sobre os nossos 
pensamentos e as nossas ações?
- A esse respeito sua influência é 
maior do que credes porque, freqüen-
temente, são eles que vos dirigem.

Temos pensamentos que nos são 
próprios e outros que nos são suge-
ridos?
- Vossa alma é um Espírito que pensa. 
Ignorais que vários pensamentos vos 
alcançam, ao mesmo tempo, sobre 
o mesmo assunto e, freqüentemen-
te, bem contrários uns dos outros; 
então, há sempre de vós e de nós e 
é isso que vos coloca na incerteza, 
posto que tendes em vós duas idéias 
que se combatem.

Como distinguir os pensamentos que 
nos são próprios daqueles que nos 
são sugeridos?
- Quando um pensamento é suge-
rido, é como uma voz que vos fala. 
Os pensamentos próprios são, em 
geral, aqueles do primeiro momento. 
De resto, não há um grande interes-
se para vós nessa distinção, e é fre-
qüentemente útil não o saberdes. O 
homem age mais livremente e, se ele 
se decide pelo bem, o faz mais volun-
tariamente; se torna o mau caminho, 
não tem nisso senão mais responsa-
bilidade.

“Nesse ou naquele problema, quanto 
nessa ou naquela difi culdade, confi a 
em Deus primeiro, e sentirás que a 
nossa própria vida é uma bênção de 
luz, para sempre guardada nos braços 
do Amor Eterno.”

Emmanuel
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CONVERSA BREVE

“Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio: que nos amemos uns 
aos outros.” - (I João, 3:11.)

Em todo o mundo sentimos a enorme inquietação por no-
vas mensagens do Céu. Forças dinâmicas do pensamen-
to insistem em receber modernas expressões de velhas 
verdades, ensaiando-se criações mentais diferentes. Nota-
mos, porém, que a arte procura novas experimentações e 
se povoa de imagens negativas, que a política inventa ideo-
logias e processos inéditos de governar e dilata o curso 
da guerra destruidora, que a ciência busca desferir vôos 
mais altos e institui teorias dissolventes da concórdia e do 
bem-estar.
Grandes facções religiosas efetuam trabalho heróico na 
demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais es-
petaculares do reino invisível ao homem comum.
Convenhamos que haverá sempre benefício nas aspira-
ções elevadas do espírito humano, quando sinceramente 
procura as vibrações de natureza divina; todavia, necessi-
tamos reconhecer que se há inúmeras mensagens subs-
tanciosas, edifi cantes e iluminadas na Terra, a maior e 
mais preciosa de todas, desde o princípio da organização 
planetária, é aquela da solidariedade fraternal, no “ame-
mo-nos uns aos outros”.
Esta é a recomendação primordial. Sentindo-a, cada dis-
cípulo pode examinar, nos círculos da luta diária, o índice 
de compreensão que já possui, acerca dos Desígnios Di-
vinos.
Mesmo que esse ou aquele irmão ainda não a tenha enten-
dido, inicia a execução do paternal conselho em ti mes-
mo.
Ama sempre. Faze todo o bem. Começa estimando os que 
te não compreendem, convicto de que esses, mais depres-
sa, te farão melhor.

Emmanuel

ESTA É A MENSAGEM
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etiquetas, a fi m de guardar delas 
apreciável lembrança e basear seus 
futuros estudos nos dados que haja 
reunido. Pelo sentido da vista foi 
que lhe vieram as primeiras noções 
do conhecimento. Foi a imagem de 
um objeto que lhe ensinou a existên-
cia desse objeto. Quando conheceu 
muitos objetos, tirou deduções das 
impressões diferentes que eles lhe 
produziam no íntimo do Ser, fi xou 
na inteligência a quintessência deles 
por meio do fenômeno da memória. 
Ora, que é a memória, senão uma 
espécie de álbum mais ou menos 
volumoso, que se folheia para en-
contrar de novo as idéias apagadas 
e reconstituir os acontecimentos que 
se foram? Esse álbum tem marcas 
nos pontos capitais. De alguns fatos 
o indivíduo imediatamente se recor-
da; para recordar-se de outros, é-lhe 
necessário folhear por longo tempo 
o álbum.
A memória é como um livro! Aquele 
em que lemos algumas passagens fa-
cilmente no-las apresenta aos olhos; 
as folhas virgens ou raramente per-
lustradas têm que ser folheadas uma 
a uma, para que consigamos recons-
tituir um fato sobre o qual pouco te-
nhamos demorado a atenção.
Quando o Espírito encarnado se 
lembra, sua memória lhe apresenta, 
de certo modo, a fotografi a do fato 
que ele procura. Em geral, os encar-
nados que o cercam nada vêem; o 
álbum se acha em lugar inacessível 
ao olhar deles; mas, os Espíritos o 
vêem e folheiam conosco. Em dadas 
circunstâncias, podem mesmo, de-
liberadamente, ajudar a nossa pes-
quisa, ou perturbá-la.

Quando um artista de talento execu-
ta um quadro, obra magistral a que 
consagrou todo o gênio que pro-
gressivamente adquiriu, dá primei-
ramente os traços gerais, de sorte 
que se compreenda, desde o esbo-
ço, todo o partido que espera tirar 
dali. Só depois de haver elaborado 
minuciosamente o seu plano geral é 
que entra nas minúcias; e, embora 
a este último trabalho deva, talvez, 
dispensar maiores cuidados do que 
àquele outro, tal não lhe seria possí-
vel, se não houvera esboçado antes 
o seu quadro. O mesmo sucede em 
Espiritismo. As leis fundamentais, os 
princípios gerais, cujas raízes exis-
tem no espírito de todo Ser criado, 
foram elaborados desde a origem. 
Todas as outras questões, quaisquer 
que sejam, dependem das primeiras. 
Por isso é que, durante certo tempo, 
forçoso se torna pôr de lado o estudo 
dessas questões.
Com efeito, poder-se-ia logicamen-
te falar de fotografi a e de telegrafi a 
do pensamento, antes de estar de-
monstrada a existência da alma que 
manobra os elementos fl uídicos e a 
dos fl uidos que permitem se esta-
beleçam relações entre duas almas 
distintas? Ainda hoje, talvez, mal 
começamos a estar sufi cientemen-
te esclarecidos para a elaboração 
de tão vastos problemas! Entretan-
to, não se acharão deslocadas aqui 
algumas considerações de natureza 
a preparar as bases para um estudo 
mais completo.
Limitado em suas idéias e aspira-
ções, tendo circunscritos os seus 
horizontes, o homem precisa con-
cretar todas as coisas e pôr-lhes 

 KARDEC E O PENSAMENTO
(FINAL)
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O que se produz de um encarnado 
para um desencarnado também se 
verifi ca do desencarnado para o vi-
dente. Quando se evoca a lembran-
ça de certos fatos da existência de 
um Espírito, apresenta-se-lhe a fo-
tografi a desses fatos; e o vidente, 
cuja situação espiritual é análoga à 
do Espírito livre, vê como ele e, até, 
em determinadas circinstâncias, vê 
o que o Espírito não vê por si mes-
mo, tal como um desencarnado 
pode folhear a memória de um en-
carnado, sem que este tenha disso 
consciência e lembrar-lhe fatos de 
há muito esquecidos. Quanto aos 
pensamentos abstratos, por isso 
mesmo que existem, tomam corpo 
para impressionar o cérebro; têm de 
agir naturalmente sobre este e, de 
certo modo, gravar-se nele. Ainda 
neste caso, como no primeiro, pa-
rece perfeita a semelhança entre os 
fatos da Terra e os do espaço.
Já tendo sido o fenômeno da foto-
grafi a do pensamento objeto de al-
gumas refl exões nossas na Revista 
(7/1868) para maior clareza repro-
duziremos alguns trechos do artigo 
em que o assunto foi tratado e que 
completaremos com outras observa-
ções novas.
Sendo os fl uidos o veículo do pen-
samento, este atua sobre aqueles 
como o som atua sobre o ar; eles 
nos trazem o pensamento como o 
ar nos traz o som. Pode-se, pois, di-
zer, com verdade, que há ondas nos 
fl uidos e radiações de pensamento, 
que se cruzam sem se confundirem, 
como há, no ar, ondas e radiações 
sonoras.
Ainda mais; criando imagens fl uídi-

cas, o pensamento se refl ete no en-
voltório perispirítico como num espe-
lho, ou, então, como essas imagens 
de objetos terrestres que se refl etem 
nos vapores do ar, tomando aí um 
corpo e, de certo modo, fotografan-
do-se. Sem um homem, por exem-
plo, tiver a idéia de matar alguém, 
embora seu corpo material se con-
serve impassível, seu corpo fl uídico 
é acionado por essa idéia e a repro-
duz com todos os matizes. Ele exe-
cuta fl uidicamente o gesto, o ato que 
o indivíduo premeditou. Seu pensa-
mento cria a imagem da vítima e a 
cena inteira se desenha, como num 
quadro, tal qual lhe está na mente.
É assim que os mais secretos movi-
mentos da alma repercutem no invó-
lucro fl uídico. É assim que uma alma 
pode ler noutra alma como num livro 
e ver o que não é perceptível aos 
olhos corporais. Estes vêem as im-
pressões interiores que se refl etem 
nos traços fi sionômicos: a cólera, a 
alegria, a tristeza; a alma, porém, vê 
nos traços da alma os pensamentos 
que não se exteriorizam.
Entretanto, se, vendo a intenção, 
pode a alma pressentir a execução 
do ato que lhe será a conseqüência, 
não pode, contudo, determinar o 
momento em que ele será executa-
do, nem lhe precisar os pormenores, 
nem mesmo afi rmar que ele se reali-
ze, porque ulteriores circunstâncias 
podem modifi car os planos concebi-
dos e mudar as disposições. Ela não 
pode ver o que ainda não está no 
pensamento; o que vê é a preocu-
pação ocasional ou habitual do indi-
víduo, seus desejos, seus projetos, 
suas intenções boas ou más. Daí 
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os erros nas previsões de alguns vi-
dentes.
Quando um acontecimento está su-
bordinado ao livre-arbítrio de um 
homem, eles apenas podem pres-
sentir-lhe a probabilidade, de acor-
do com o pensamento que vêem; 
mas, não podem afi rmar que se dará 
de tal forma, ou em tal momento. A 
maior ou menor exatidão nas previ-
sões depende, além disso, da exten-
são e da clareza da vista psíquica. 
Nalguns indivíduos, desencarnados 
ou encarnados, limita-se a um ponto 
ou é difusa, ao passo que noutros é 
nítida e abrange todo o conjunto dos 
pensamentos e das vontades que 
hajam de concorrer para a realiza-
ção de um fato. Mas, acima de tudo, 
há sempre a vontade superior que 
pode, em sua sabedoria, permitir 
uma revelação ou impedi-la. Neste 
último caso, um véu impenetrável é 
lançado sobre a mais perspicaz vis-
ta psíquica. (Veja, em A Gênese, o 
capítulo sobre a Presciência.)
A teoria das criações fl uídicas e, por 
conseguinte, da fotografi a do pen-
samento, é uma conquista do mo-
derno Espiritismo e pode, doravan-
te, considerar-se como fi rmada em 
princípio, ressalvadas as aplicações 
de minúcias, que hão de resultar da 
observação. Este fenômeno é incon-
testavelmente a origem das visões 
fantásticas e desempenha grande 
papel em certos sonhos.
Quem na Terra sabe de que manei-
ra se estabeleceram os primeiros 
meios de comunicação do pensa-
mento? Como foram inventados ou, 
antes, descobertos, dado que nada 
se inventa, pois que tudo existe em 

estado latente, cabendo aos homens 
apenas os meios de pôr em ação as 
forças que a Natureza lhes oferece? 
Quem sabe quanto tempo foi neces-
sário para que os homens usassem 
da palavra de modo perfeitamente 
inteligível?
Aquele que soltou o primeiro grito 
inarticulado tinha sem dúvida uma 
certa consciência do que queria ex-
primir, mas os a quem ele se dirigiu 
nada a princípio compreenderam. 
Só ao cabo de longo lapso de tempo 
se verifi cou a existência de palavras 
convencionadas, depois a de frases 
abreviadas e, por fi m, discursos in-
teiros. Quantos milhares de anos 
não foram necessários para que a 
Humanidade chegasse ao ponto em 
que hoje se encontra! Cada progres-
so nos modos de comunicação, nas 
relações entre os homens, foi sem-
pre assinalado por uma melhora no 
estado social dos seres. À medida 
que as relações de indivíduo a in-
divíduo se tornam mais estreitas, 
mais regulares, a necessidade se 
faz sentir de uma nova e mais rápi-
da forma de linguagem, mais apro-
priada a pôr os homens em comuni-
cação instantânea e universalmente 
uns com os outros. Por que não teria 
cabimento no mundo moral, de en-
carnado a encarnado, por meio da 
telegrafi a humana, o que ocorre no 
mundo físico, por meio da telegrafi a 
elétrica? Por que as relações ocul-
tas que ligam, de maneira mais ou 
menos consciente, os pensamen-
tos dos homens e dos Espíritos, por 
meio da telegrafi a espiritual, não se 
generalizariam entre os homens, de 
modo consciente?

COMUNICAÇÃO
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A telegrafia humana! Aí está uma 
coisa de molde certamente a pro-
vocar o riso dos que se negam a 
admitir o que não caia sob os sen-
tidos materiais. Mas, que importam 
as zombarias dos presunçosos? As 
suas negações, por mais que eles as 
multipliquem, não obstarão a que as 
leis naturais sigam seu curso, nem a 
que se encontrem novas aplicações 
dessas leis, à medida que a inteli-
gência humana se ache em estado 
de lhes experimentar os efeitos.
O homem exerce ação direta so-
bre as coisas, assim como sobre 
as pessoas que o cercam. Freqüen-
temente, uma pessoa de quem se 
faz pouco caso a exerce decisiva 
sobre outras de reputação muito su-
perior. Isto decorre de que na Terra 
se vêem muito mais máscaras do 
que semblantes e de que aí o olhar 
tem a obscurecê-lo a vaidade, o in-
teresse pessoal e todas as paixões 
más. A experiência demonstra que 
se pode atuar sobre o espírito dos 
homens, à revelia deles. Um pen-
samento superior, fortemente pen-
sado, permita-se-nos a expressão, 
pode, pois, conforme a sua força e 
a sua elevação, tocar de perto ou de 
longe homens que nenhuma idéia 
fazem da maneira por que ele lhes 
chega, do mesmo modo que muitas 
vezes aquele que o emite não faz 
idéia do efeito produzido pela sua 
emissão. É esse um jogo constan-
te das inteligências humanas e da 
ação recíproca de umas sobre as 
outras. Juntai-lhe a das inteligências 
dos desencarnados e imaginai, se o 
conseguirdes, o poder incalculável 
dessa força composta de tantas for-
ças reunidas.

COMUNICAÇÃO

Se se pudesse suspeitar do imenso 
mecanismo que o pensamento acio-
na e dos efeitos que ele produz de 
um indivíduo a outro, de um grupo 
de seres a outro grupo e, afinal, da 
ação universal dos pensamentos 
das criaturas umas sobre as outras, 
o homem ficaria assombrado! Sen-
tir-se-ia aniquilado diante dessa in-
finidade de pormenores, diante des-
sas inúmeras redes ligadas entre si 
por uma potente vontade e atuando 
harmonicamente para alcançar um 
único objetivo: o progresso univer-
sal.
Pela telegrafia do pensamento, ele 
apreciará em todo o seu valor a lei 
da solidariedade, ponderando que 
não há um pensamento, seja crimi-
noso, seja virtuoso, ou de outro gê-
nero, que não tenha ação real sobre 
o conjunto de pensamentos huma-
nos e sobre cada um deles. Se o 
egoísmo o levava a desconhecer as 
conseqüências, para outrem, de um 
pensamento perverso, pessoalmen-
te seu, por esse mesmo egoísmo 
ele se verá induzido a ter bons pen-
samentos, para elevar o nível moral 
da generalidade das criaturas, aten-
tando nas conseqüências que sobre 
si mesmo produziria um mau pensa-
mento de outrem.
Que serão, senão conseqüência da 
telegrafia do pensamento, esses 
choques misteriosos que nos adver-
tem da alegria ou do sofrimento de 
um ente caro, que se acha longe de 
nós? Não é a um fenômeno do mes-
mo gênero que devemos os senti-
mentos de simpatia ou de repulsão 
que nos arrastam para certos Espí-
ritos e nos afastam de outros?
FONTE: Kardec, Allan; “OBRAS PÓSTUMAS”, FEB
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Série: A HISTÓRIA DE UMA MENSAGEM

“A certeza definitiva de que a vida continua”
(11ª parte)

A mensagem de hoje nos faz 
recuar ao dia 1º de fevereiro de 
1974, em São Paulo. Era uma 
ensolarada manhã de sexta-fei-
ra e a agitada capital paulista 
começava a entrar em seu ritmo 
normal quando, pouco antes das 
nove horas, um fato concentra-
ria as atenções dos paulistanos 
e do resto do país.
Isto porque, bem próximo ao cen-
tro da cidade, no início da Aveni-
da Nove de Julho, um imponente 
edifício de nome Joelma, come-
çava a viver um dos maiores in-
cêndios ocorridos no Brasil.
Bem no meio dos seus 26 an-
dares irromperam das janelas, 
as primeiras labaredas, que em 
poucos minutos alcançavam ini-
magináveis proporções, proje-
tando no céu grossos rolos de 
fumaça negra, lembrando o trá-
gico incêndio do Andraus, dois 
anos antes.
Centenas de pessoas tiveram 
suas existências físicas inter-
rompidas e entre elas estava o 
jovem Wilson William Garcia, 
de 25 anos, cuja morte só seria 
confirmada no domingo seguin-
te, por um amigo que identificou-
lhe o corpo no Instituto Médico 
Legal.
Envoltos numa dor sem descri-
ção, quatro meses após a morte 
do filho, seus pais, embora ca-
tólicos, começaram a freqüentar 
uma instituição espírita no bairro 
do Itaim, levados pelo amigo que 
identificara o corpo de Wilson.

Posteriormente, através de Dona 
Yolanda Cezar, chegaram ao Lar 
do Amor Cristão, no Ipiranga, e 
começaram a visitar Uberaba, 
Minas Gerais, onde conheceram 
Chico Xavier.
Vinte e dois meses depois, quan-
do da 5ª viagem à cidade minei-
ra, chegava por Chico a emocio-
nante mensagem de Wilson que, 
não apenas confortou os familia-
res, mas deu-lhes a certeza de 
que ele não morrera.

OS DETALHES DA MENSA-
GEM

Barreira Vibratória

“Tenho procurado consolá-los, 
fortalecê-los, mas não é fácil 
vencer os muros de vibrações, 
através dos quais ouvimos a vo-
zes inarticuladas uns dos outros. 
O pensamento fala sem palavras 
e a mente escuta sem ouvidos.”

Wilson nos descreve a sensação 
estranha experimentada pelos 
desencarnados de estarem pra-
ticamente no mesmo ambiente 
dos encarnados e não consegui-
rem se fazer percebidos, ouvidos 
ou vistos pelos mesmos.
Da mesma forma, apesar das 
distâncias físicas que separam 
muitas vezes os que se acham 
interligados pelos laços da emo-
ção, se sentirem atingidos pelas 
mentalizações dos encarnados 
sem conseguirem transformar 
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os monólogos mentais por causa 
do que ele chama de “muros de 
vibrações”.

Amar Sem Prender

“Por que o exclusivismo, não é 
Mamãe, quando devemos enten-
der as necessidades que ficam 
na Terra? Por que prender os 
corações amados, acorrentan-
do-os a nós, quando o amor é a 
felicidade que podemos distribuir 
em seu nome? Amor é a paz que 
se dá para receber, luz que se 
acende em alguém, para que a 
luz desse alguém nos clareie os 
caminhos”.

Wilson revela neste trecho de 
sua mensagem a sua condição 
espiritual diferenciada, pois, de-
monstra sentir ou amar com des-
preendimento, pela compreen-
são das necessidades dos que 
ficam na Terra.

Visão Clara

“Aqui, vejo que a religião é uma 
lâmpada que brilha em qualquer 
lugar. As interpretações são 
apenas cores sobre o foco, im-
primindo maneiras e reflexos di-
ferentes da chama que é única. 
Seja qual for a manifestação de 
fé em que os nossos procurem 
viver, essa fé será sempre bené-
fica.”

Importante o comentário de Wil-

son. A religião embora o seu 
sentido de religação da criatura 
com o Criador, assume caracte-
rísticas muito diferentes entre os 
seres humanos.
O que importa, porém, é a vincu-
lação a qualquer uma delas.

Revendo Os Acontecimentos

“Os quadros do incêndio já estão 
longe. Passaram. O nosso admi-
rável Joelma para nós agora fun-
cionou como um templo em que 
nos transformamos para as leis 
de Deus. Não creiam que o so-
frimento para mim fosse muito. 
A princípio, o tumulto, o desejo 
natural de escapar à provação, 
a luta pela sobrevivência sem 
agressões à frente dos compa-
nheiros e colegas que experi-
mentavam como nós o desequi-
líbrio nos conflitos inesperados... 
Depois, foi a tosse, o cérebro tol-
dado, como se houvesse sorvido 
uma bebida forte e, em seguida, 
um sono com pesadelos... Os 
pesadelos das telas em derredor 
que vocês podem imaginar como 
tenham sido...”

No livro “CHICO XAVIER PEDE 
LICENÇA”, publicado pela GEEM 
– Grupo Espírita Emmanuel, no 
capítulo 19, há a transcrição de 
uma pergunta e respectiva res-
posta formulada ao benfeitor 
espiritual Emmanuel, através de 
Chico, colocando mais entendi-
mento sobre a questão das mor-
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tes coletivas.
Indagaram ao espírito “Sendo 
Deus a Bondade Infinita, por 
que permite a morte aflitiva de 
tantas pessoas enclausuradas 
e indefesas, como nos casos 
dos grandes incêndios?”, ao 
que ele respondeu:
– “Realmente reconhecemos 
em Deus o Perfeito Amor alia-
do à Justiça Perfeita. E o Ho-
mem, filho de Deus, crescendo 
em amor, traz consigo a Justiça 
imanente, convertendo-se, em 
razão disso, em qualquer situa-
ção, no mais severo julgador de 
si próprio. Quando retornamos 
da Terra para o Mundo Espiritu-
al, conscientizados nas respon-
sabilidades próprias, operamos 
o levantamento dos nossos dé-
bitos passados e rogamos os 
meios precisos a fim de resgatá-
los devidamente. É assim que, 
muitas vezes, renascemos no 
Planeta em grupos compromis-
sados para a redenção múltipla, 
acrescentando:
Invasores ilaqueados pela pró-
pria ambição, que esmagáva-
mos coletividades na volúpia do 
saque, tornamos à Terra com 
encargos diferentes, mas em re-
gime de encontro marcado para 
a desencarnação conjunta em 
acidentes públicos. Explorado-
res da comunidade, quando lhe 
exauríamos as forças em pro-
veito pessoal, pedimos a volta 
ao corpo denso para facearmos 
unidos o ápice de epidemias ar-

rasadoras.
Promotores de guerras mane-
jadas para assalto e crueldade 
pela megalomania do ouro e do 
poder, em nos fortalecendo para 
a regeneração, pleiteamos o Pla-
no Físico a fim de sofrermos a 
morte de partilha, aparentemen-
te imerecida, em acontecimentos 
de sangue e lágrimas.
Corsários que ateávamos fogo 
a embarcações e cidades na 
conquista de presas fáceis, em 
nos observando no Além com os 
problemas da culpa, solicitamos 
o retorno à Terra para a desen-
carnação coletiva em dolorosos 
incêndios, inexplicáveis sem a 
reencarnação.
Criamos a culpa e nós mesmos 
engenhamos os processos des-
tinados a extinguir-lhe as conse-
qüências. E a Sabedoria Divina 
se vale dos nossos esforços e 
tarefas de resgate e reajuste a 
fim de induzir-nos a estudos e 
progressos sempre mais amplos 
no que diga respeito à nossa pró-
pria segurança. É por este moti-
vo que, de todas as calamidades 
terrestres, o Homem se retira 
com mais experiência e mais luz 
no cérebro e no coração, para 
defender-se e valorizar a vida”.

Tudo Como Aqui 

“Posso dizer a você, Mamãe, 
que pensávamos em helicóp-
teros que nos retirassem das 
partes altas do edifício e com 
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espanto, quando acordei ainda 
estremunhado, fui transportado 
para um aparelho semelhante, 
junto de outros amigos. Era as-
sim tão perfeita a situação do 
salvamento que fui alojado num 
hospital, como se estivéssemos 
num hospital da cidade para re-
cuperação, antes do regresso à 
nossa casa.”

A existência de veículos de trans-
porte no Plano Espiritual não é 
novidade, pois já no livro “NOS-
SO LAR”, André Luiz através de 
Chico nos descreve o “Aerobus”, 
usado para transporte coletivo 
na imensa Colônia por ele des-
crita na obra.
Na obra “OS MENSAGEIROS”, 
apresenta um veículo que ser-
ve para transportar ele, Aniceto 
e Hilário de determinado ponto 
entre NOSSO LAR às regiões 
mais densas da Espiritualidade 
que envolvem os níveis ocupa-
dos pelos encarnados, ou seja, 
nós todos.
Em muitas outras páginas, ou-
vimos falar de outros veículos 
usados para resgate das criatu-
ras em processo de desligamen-
to do corpo físico pelo natural 
fenômeno da morte.

Ligação Mental

“Querida Mãezinha, agradeço as 
orações e os pensamentos. Não 
chore com aflição que isso dói 
muito em nós aqui. Confiemos 

em Deus.”
Em mais esta mensagem rece-
bida por Chico, confi rma-se o 
quanto as mentalizações desar-
monizadas pela revolta, pela in-
conformação incidem sobre o 
desencarnado que convalesce da 
inesperada e dolorosa experiên-
cia da separação dos entes mais 
queridos.

Sábio Conselho

“Não tenham receio pelo amanhã. 
O verdadeiro seguro – o seguro 
que nunca falha – é o trabalho que 
Deus nos concede. Trabalhando 
no bem, tudo teremos de bom.”

Wilson repassa-nos importante 
orientação dizendo que o amanhã 
poderá ser melhorado se traba-
lharmos no Bem
A íntegra desta e de outras men-
sagens poderá ser lida no livro 
“SOMOS SEIS”, publicado pela 
GEEM.
Solicite-o na livraria mais próxima 
ou diretamente à editora.

Palavras Finais

A íntegra desta e outras mensa-
gens poderá ser lida no livro RE-
TORNARAM CONTANDO, publi-
cado pelo IDE.
Se preferir ouça-a no programa 
“OS MENSAGEIROS NO AR”, 
acessando www.radioboanova.
com.br, no ícone OFFLINE, locali-
zando terça-feira, 13:30hs.
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HÁ ÓRGÃOS NO CORPO ESPIRITUAL?
Mauro Paiva Fonseca

É a pergunta que todos gostaría-
mos de ver respondida, tal é a difi -
culdade para concebermos e assi-
milar aquilo que não podemos ver 
nem perceber com os imperfeitos 
sentidos do corpo físico. Entre-
tanto, a resposta não poderá ser 
“sim” ou “não” como gostaríamos 
que fosse, porque seriam afi rma-
ções categóricas, radicais, que 
jamais expressariam a complexi-
dade e magnitude das variantes 
que determinam uma ou outra das 
afi rmativas.
O iluminado Espírito Emmanuel 
na obra O Consolador responde, 
na pergunta número 30:
“Dentro das leis substanciais 
que regem a vida terrestre, ex-
tensivas às esferas espirituais 
mais próximas do planeta, já o 
corpo físico, excetuadas certas 
alterações impostas pela prova 
ou tarefa a realizar, é uma exte-
riorização aproximada do corpo 
perispiritual, exteriorização essa 
que se subordina aos imperati-
vos da matéria mais grosseira, 
no mecanismo das heranças ce-
lulares, as quais, por sua vez, se 
enquadram nas indispensáveis 
provações ou testemunhos de 
cada indivíduo”.
Ora, se é uma exteriorização do 
corpo perispiritual, então os ór-
gãos preexistem à criação do cor-
po físico!
Não deveremos esquecer que o 
perispírito é o plano organogênico 
do corpo físico, do mesmo modo 

que uma semente o é da árvore 
que sua germinação trará à vida; 
por isso, é absolutamente natural 
e lógico que, ao desprender-se 
dele pelo fenômeno da morte, os 
sistemas orgânicos o acompa-
nhem e, com eles, as necessida-
des próprias.
Sabemos que o perispírito, ou cor-
po espiritual, é o veículo de ex-
pressão do Espírito, energia inteli-
gente individualizada pelo Criador, 
e tem sua formação material fl uí-
dica dependente do estado vibra-
tório do desencarnado que o ha-
bita. Quanto mais evoluído moral 
e intelectualmente, mais etérea é 
a sua natureza e menos imperio-
sas as necessidades a satisfazer. 
Do mesmo modo como na Terra 
o homem mais intelectualizado e 
moralizado se satisfaz com uma 
alimentação frugal e o homem ig-
norante e embrutecido pela defi -
ciência intelectual e atraso moral 
em que se demora exige uma ali-
mentação mais pesada, mais den-
sa, os Espíritos desencarnados 
igualmente terão as exigências da 
natureza “material” de seu corpo 
espiritual, a depender do estado 
vibratório que lhe seja peculiar.
Afi rmar que os Espíritos desencar-
nados não comem, não dormem, 
não se cansam, e não estão su-
jeitos às necessidades físicas dos 
sistemas orgânicos em geral, não 
faria sentido. Na obra Os Mensa-
geiros, psicografada por Francis-
co C. Xavier, à página 92 da 5ª 

CIÊNCIA
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edição, FEB, vemos André Luiz e 
Vicente, dois Espíritos em viagem 
da colônia Nossa Lar para a cros-
ta terrestre, descansarem numa 
pousada a meio do trajeto, onde 
lhes foi oferecida farta refeição de 
frutas.
Supor que alguém, porque morreu, 
poderá prescindir dos sistemas 
orgânicos que o acompanham 
durante toda a vida material seria 
santifi cá-lo ou emprestar-lhe uma 
angelitude que nem todos estarão 
à altura de possuir, pois a passa-
gem direta da Terra para as Esfe-
ras de Luz é apanágio das almas 
angélicas e santifi cadas, para as 
quais as dependências materiais 
já não têm qualquer sentido. Como 
ninguém vira santo porque morre, 
segue-se que a quase totalidade 
dos desencarnados carecerá dos 
sistemas orgânicos para conduzir-
se na vida espiritual.
Assim, cada Espírito procurará 
a satisfação das próprias neces-
sidades, conforme o estado de 
materialidade que ainda guarde. 
À proporção que as necessida-
des forem desaparecendo, com a 
transferência dos estados mentais 
e conscienciais para condições 
mais elevadas, os órgãos irão se 
atrofi ando por falta de uso objetivo 
até o completo desaparecimento. 
Na obra supracitada, à mesma pá-
gina, o anfi trião Alfredo refere-se à 
falta de medicamentos e alimen-
tos para atender o grande núme-
ro de desencarnados que estão 

sob tutela do Posto de Socorro de 
Campos da Paz, cujos estados de 
materialidade e desequilíbrio ain-
da reclamam tais recursos.
Na obra Nosso Lar, do mesmo au-
tor espiritual, vemos a Governa-
doria da colônia de mesmo nome, 
providenciando o auxílio de espe-
cialistas em alimentação pranaia-
ma pela respiração, habitantes de 
outras esferas, para coibir abusos 
da população da colônia que co-
meçava a sofi sticar o apuro das 
preferências alimentares, exigindo 
cardápios cada vez mais próximos 
dos alimentos materiais terrenos.
Se estes fatos acontecem com 
desencarnados de mediana evo-
lução, imaginemos o que ocorrerá 
com os infelizes irmãos, habitan-
tes das regiões inferiores do um-
bral, sujeitos às afl itivas carências 
de uma vida embrutecida e sem 
esperança!
À proporção que o desencarna-
do vai adquirindo independência 
pela elevação de sentimentos e 
enriquecimento intelectual, o do-
mínio mental sobre seu veículo de 
expressão vai aumentando, e o 
fenômeno da ideoplastia vai pro-
movendo as transformações nor-
mais, da natureza material para 
a natureza espiritual. A ideoplas-
tia é a força resultante das ações 
produzidas pela consciência, pelo 
pensamento e pela vontade, ca-
paz de modifi car a estrutura do 
perispírito.
FONTE: Reformador, nº 2135
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nosso Pai, ponde nos corações do 
homem e da mulher, o pesar que em 
nós desperta a infelicidade, a dor, o 
mal de outrem, e, ponde, também, o 
amor que move a vontade à busca 
efetiva do bem de outrem, e o amor 
que procura identifi car-se com o amor 
de Deus.
De se notar que Cáritas não roga que 
tenhamos apenas Compaixão, mas 
que, além da compaixão, tenhamos, 
também uma atitude ativa, uma VON-
TADE, visando a busca efetiva do 
bem de outrem.
Continuando na análise e perquirindo 
compaixão e caridade encontramos 
no Evangelho Segundo o Espiritismo, 
a seguinte estória contada por Jesus: 
 “Um homem que descia de Jerusalém 
para Jericó caiu nas mãos de ladrões, 
que o despojaram, cobriram-no de fe-
ridas e deixaram-no meio morto. E eis 
que de repente um sacerdote passava 
pelo mesmo caminho e que, tendo-o 
notado, passou bem longe. Um levita, 
que também vinha pelo mesmo lugar, 
vendo-o, também passou longe. Mas 
um samaritano que viajava, passando 
pelo lugar onde estava esse homem, 
e tendo-o visto, fi cou tomado por com-
paixão. Aproximou-se então dele, pas-
sou azeite e  vinho em suas feridas, 
e as enfaixou; e, pondo-o sobre seu 
cavalo, levou-o a uma estalagem e to-
mou conta dele. No dia seguinte, tirou 
duas moedas, que deu ao hospedeiro, 
e lhe disse: cuidai bem deste homem, 
e tudo o que gastardes a mais, eu vos 
restituirei em minha vida”.
Nessa estória, nessa parábola, Jesus 
referiu-se a um homem que fi cou to-
mado de compaixão e, numa atitude 
positiva, auxiliou-o, não só curando 
suas feridas, como lhe procurando al-
bergue.

PRECE DE CÁRITAS
Emygdio Scuarcialupi

Os Evangelhos, ou a Palavra da Boa 
Nova, levados a efeito no Grupo de 
Orações, Amor e Caridade, são sem-
pre iniciados com a Prece de Cáritas 
e, não uma, mas diversas vezes, a 
pessoa encarregada de orá-la reco-
menda uma atenção especial a todas 
as palavras da Prece, a fi m de que 
seus verdadeiros signifi cados pene-
trem nos corações de cada um. 
Em razão dessas recomendações 
procurei analisar uma das rogativas 
da Prece, qual seja: “Deus, nosso Pai, 
ponde no coração do homem, a com-
paixão e a caridade.”.
Entendo, inicialmente, que Cáritas 
ao referir-se ao homem, pretendeu 
abranger o gênero humano, signifi -
cando, assim, “ponde no coração do 
homem e da mulher, ou seja ponde no 
coração de todos”.
Prosseguindo vieram, a mim, duas 
grandes indagações: O que é compai-
xão? O que é caridade?
Todos nós sabemos o signifi cado des-
sas duas palavras, ao menos sabe-
mos que compaixão é ter dó, ter co-
miseração de outrem, como sabemos 
que caridade é auxiliar necessitados, 
o que nos faz lembrar principalmente 
a esmola.
Pretendendo aprofundar um pouco 
mais a análise, fomos ao Dicionário 
da Língua Portuguesa, de Aurélio Bu-
arque de Hollanda, onde encontramos 
as seguintes defi nições:
Compaixão: - é o pesar que em nós 
desperta a infelicidade, a  dor, o mal 
de outrem;  
Caridade: é o amor que move a vonta-
de à busca efetiva do bem do outrem 
e procura identifi car-se com o amor 
de Deus. 
Assim, pela análise, aquela parte da 
Prece de Cáritas passou a ser: “Deus, 

PANORAMA
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Tenho para mim que a compaixão e 
a caridade andam de mãos unidas; 
uma não existindo sem a outra. Não 
se pode conceber a caridade sem 
compaixão, e esta, sem aquela não 
subsiste. Daí por que Cáritas rogou 
“daí compaixão e caridade”, de vez 
que não se pode conceber a cari-
dade sem que haja o sentimento de 
compaixão; como também a compai-
xão não subsiste e não tem razão de 
ser sem a caridade.
É na caridade, virtude cristã fun-
damental, que encontramos o ver-
dadeiro significado no preceito do 
Mestre “Ama o teu próximo como 
a ti mesmo”, o que também nos faz 
entender o preceito de Allan Kardec, 
quando estabeleceu, como máxima 
Espirita, o preceito “Fora da Carida-
de não há salvação”.
A palavra de Jesus é uma palavra 
Viva. A Palavra Viva tem eficácia, 
validade, desde o momento em que 
é proferida, persistindo no tempo e 
indo até o futuro pleno.   
De se notar que, naquela parábola, 
Jesus apenas referiu-se a um Sama-
ritano, uma vez que não sabemos o 
seu nome, nem sua profissão, nem 
ainda sua condição social. Apenas 
sabemos que era habitante de Sa-
maria, localidade existente na Pa-
lestina daquela época. Em outras 
palavras Jesus referiu-se a uma 
pessoa do povo, pessoa que poderia 
ser qualquer um de nós, razão por 
que, também, poderemos praticar a 
caridade como aquele Samaritano, 
e na mesma forma daqueles ensina-
mentos. 
Lógico e intuitivo que não será pos-
sível, nos dias de hoje, curarmos as 
feridas ou recolhermos todas as pes-
soas que necessitem de cuidados 

médicos ou que estejam desampa-
radas, dado o grande número e cada 
vez mais crescente, de pessoas que 
se encontram morando em baixo de 
pontes, favelas e lixões.  
Mas poderemos auxiliar essas pes-
soas praticando a caridade como 
ocorre nos Grupos Espíritas, que 
denominamos caridade espiritual e 
a caridade material.
Estaremos praticando a caridade 
espiritual, nas visitas que fazemos, 
levando a palavra do Mestre, nos 
hospitais, asilos, e residências, em 
gestos de conforto, consolações, ou 
nas transmissão de energia, em for-
ma de passes de amor. 
Além disso, poderemos também pra-
ticar a caridade material, encami-
nhando porções de alimentos, ou de 
peças de vestuário, ou de coberto-
res, para serem distribuídas a quem 
deles necessitem.  
Se, assim agirmos, além da satisfa-
ção íntima que sentiremos em auxi-
liar o próximo, estaremos, também, 
ao menos iniciando, ou dando os pri-
meiros passos para nossa salvação 
(Fora da Caridade não há salvação), 
como, também, estaremos nos apro-
ximando na prática do preceito maior 
do Cristianismo em amar o próximo 
como a si mesmo.
Como sabemos, porém , que é pe-
queno o exercito de trabalhadores 
do bem e da verdade, daqueles vo-
luntários que praticam essas carida-
des (espiritual e material), necessi-
tamos aumentar o seu número, e em 
muito, passarei a orar aquela parte 
da prece como sendo “DEUS, NOS-
SO PAI, PONDE NOS CORAÇÕES 
DE TODOS OS SERES HUMANOS, 
MAIS, MUITO MAIS, COMPAIXÃO E 
CARIDADE.”.  



15

OUT 07

CAUSAS DO SUICÍDIO

Gostaria de um comentário so-
bre as questões 948 e 949 de O 
LIVRO DOS ESPÍRITOS.
(Cristiano Ricardo Alves - Vera 
Cruz - SP)

Essas questões tratam das causas 
do suicídio: a primeira, perguntan-
do sobre o suicídio motivado por 
vergonha, por desespero e a se-
gunda para impedir a vergonha 
de recair sobre a família. Vamos 
tentar abranger essas duas ques-
tões, usando os princípios morais 
da Doutrina. Em princípio, tudo o 
que atenta contra a vida é contra 
as leis naturais; seja a vida do ou-
tro, seja a própria vida. A vida exis-
te para ser vivida em toda a sua 
plenitude, apesar das limitações 
a que todos estamos submetidos. 
Mas as limitações da vida (quase 
sempre ocasionados por sofrimen-
tos) fazem parte de nosso pro-
cesso evolutivo, das experiências 
que devem concorrer para o nosso 
aprendizado. Seria absurdo procu-
rarmos o sofrimento, mas também 
é absurdo achar que vamos pas-
sar pela vida sem experimentar 
desconforto e sofrimento. A dor, 
tanto quanto o prazer, fazem parte 
da vida, são inerentes à condição 
de quem existe, pensa e quer ser 
feliz. Precisamos encarar a vida 
como um desafi o, não como um 
castigo. Não deveria haver ne-
nhum motivo que nos leve ao sui-

cídio, por pior que fosse a situação 
pela qual estamos passando. Evi-
dentemente, cada um é que deci-
de pela própria vida e nisso Deus 
nos deu o livre-arbítrio, que é a 
capacidade de escolher, de decidir 
por nós mesmos. Temos em nos-
sas mãos as rédeas pelas quais 
vamos conduzir o próprio destino. 
No entanto, devemos considerar 
que, em se tratando de suicídio, 
cada caso é um caso. Não deve-
mos generalizar. Há situações em 
que a pessoa pode ser compelida 
ou instigada a praticar esse ato 
extremo por ação de outros (en-
carnados ou desencarnados), há 
situações de desespero, de dor in-
tensa, capaz de impedir qualquer 
decisão consciente. Logo, jamais 
devemos julgar alguém porque se 
suicidou. Não sabemos se não fa-
ríamos o mesmo na mesma situ-
ação... Não seremos nós que va-
mos condenar ou absolver alguém 
por ter interrompido violentamente 
a sua própria encarnação. Em úl-
tima instância, quem vai proferir 
esse julgamento é o próprio autor 
de sua morte. É ele ou ela que vai 
colher as conseqüências do ato, e 
as conseqüências desse ato, na-
turalmente, dependem das causas 
que lhe deram origem. Devemos 
considerar, no entanto, que o suicí-
dio, muitas vezes, não se restringe 
ao ato extremo, em grande parte 
das situações, ela já vem ocorren-
do bem antes, no modo de vida 
que a pessoa vem levando, nos 

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS

JUVENTUDE
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seus sentimentos, nas suas idéias 
e concepções, na sua maneira de 
ver o mundo e a si mesma. Ver-
gonha, por exemplo, pode ser um 
motivo muito forte para quem não 
conseguiu vencer as barreiras do 
orgulho. Fracasso pode ser ou-
tro motivo para quem não admite 
a própria imperfeição. Desgosto, 
para quem não aprendeu a lidar 
com a ingratidão ou com a traição. 
Vingança para quem não desen-
volveu compreensão ou não se 
libertou do egoísmo (e assim por 
diante). Vemos, desse modo, que 
o problema geralmente está em 
cada um de nós. Mas precisamos 
tomar consciência, sobretudo, de 
que a vida pede compromisso e 
responsabilidade de todos nós, e 
ninguém pode se garantir imune 
ao erro, porque todos somos im-
perfeitos e sujeitos a toda ordem 
de problemas.

CRER DE VERDADE

Eu não tenho essa fé que muita 
gente diz que tem, mas é claro 
que quero ter uma fé que me dê 
absoluta certeza na vida. Muitas 
pessoas, que conheço, são reli-
giosas e afi rmam que crêem em 
Deus. Mas isso quando tudo vai 
bem na vida delas. Quando vem 
a difi culdade (doença, problema 
na família, problema fi nanceiro), 
elas se desequilibram, choram e 
se desesperam, e precisam de 
consolo como qualquer outra. 

Eu pergunto: é mesmo possíel 
adquirir uma fé inabalável, que 
dá calma e serenidade, mesmo 
diante do maior sofrimento?
(Eduardo Noronha de Marco - Bau-
ru-SP)

Esse estado de pura confi ança, a 
que você se refere, é uma meta de 
todos nós, uma busca constante 
em nossa vida. Entretanto, preci-
samos reconhecer que não existe 
perfeição na Terra. Nós não somos 
perfeitos em nada, muito menos na 
fé. Mas estamos caminhando para 
essa perfeição; estamos aperfeiço-
ando a nossa capacidade de crer. 
Tudo na natureza obedece à Lei 
da Evolução; razão pela qual esta-
mos evoluindo também na fé. A fé 
segura e inabalável é justamente 
a fé que você está buscando. Crer 
que vamos chegar lá é mais que 
necessário - é imprescindível para 
o nosso crescimento e para o nos-
so bem-estar. A fé é um sentimento 
que nos dá conforto e segurança. 
Quanto mais ela stiver fortalecida 
em nós, menos difi culdade tere-
mos para viver. Por isso, a falta de 
fé é a maior desgraça que um ser 
humano pode enfrentar. Nao ter fé 
na vida e em si mesmo é viver na 
incerteza do momento seguinte, 
razão pela qual precisamos culti-
vá-la. A ausência de fé é um esta-
do emocional de profunda depres-
são - a descrença total no valor da 
vida. A palavra certa é esta: culti-
var, cultivar a fé - a fé em si mesmo 
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(a autoconfi ança) e a fé em Deus - 
ou seja, na lei que governa a vida. 
Assim como o agricultor trata da 
terra para que a planta cresça sau-
dável e viçosa, devolvendo-lhe o 
esforço aplicado, assim também a 
fé é um vasto campo que exige de 
todos nós um cuidado, um cultivo 
e uma dedicação constante. Mas, 
assim como o agricultor precisa 
encontrar os produtos certos para 
alimentar o solo e a planta, o mes-
mo precisamos fazer para com a 
fé. A terra mal cultivada vai produ-
zir pouco e não vai produzir bem. 
A fé, sem uma base racional, sem 
uma compreensão mais profunda 
daquilo que se crê, vai se esbarrar 
com problemas que ela não con-
segue decifrar. É quando chega o 
momento de vacilação e do deses-
pero. Por isso, a Doutrina Espírita 
nos diz: “para se crer, é necessário 
compreender”. Como seres racio-

nais, inteligentes, não podemos 
deixar que a fé seja exclusivamen-
te emocional. Precisamos adminis-
trá-la através da compreensão das 
leis da vida, não uma fé apenas 
contemplativa e romântica, mas 
uma fé objetiva e operante, que 
decide e que age em razão dos 
ideais que alimenta. Por exemplo: 
se somos cristãos, devemos agir 
em função dos valores espirituais 
que Jesus ensinou. É vivenciando 
e aplicando esses conhecimentos 
na vida que vamos dar sentido à 
fé e fortalecer em nós o sentimen-
to que nos liga aos ideais que di-
zemos acreditar. Foi por isso que 
Tiago, na sua carta, afi rmou: “A fé 
sem obras é morta”. Jesus não en-
sinou uma fé contemplativa, mas 
uma fé que age, que atua, que se 
fortalece a cada passo, porque 
busca concretizar na prática aquilo 
que cultiva o coração.

JUVENTUDE
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“Uma das maiores preocupações do Cristo 
foi alijar os fantasmas do medo das estradas 
dos discípulos”. Emmanuel
(CAMINHO VERDADE E VIDA, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, lição 
26: “Padecer”, FEB)

Os maiores adversários de qualquer 
indivíduo, não resta a menor dúvida 
estão todos dentro dele mesmo.
Os quistos energéticos enfermiços 
obstaculizam o bom andamento dos 
processos de crescimento da pessoa 
humana. Com o agravamento contí-
nuo deste processo de desequilíbrio 
criarão maiores cargas de fracasso e 
frustração, estagnação e infelicidade 
à vítima pertinaz destes sintomas.

O Talento da Fé
Analisaremos com cuidado o sinto-
ma emocional do MEDO que preju-
dica em demasia o espírito criando 
enormes embaraços para aprender e 
lutar, educar e crescer com o Cristo 
de Deus. Este tipo de medo nos in-
teressa sobremaneira, pois constitui 
grande barreira interna obstaculizan-
do a caminhada do aperfeiçoamento 
espiritual.
Destacamos este versículo no evan-
gelho de Mateus:
“E, tendo medo, escondi na terra o 
teu talento...” – (Mateus, 25:25_
O talento único guardado na terra 
escura pelo trabalhador indolente é 
bem o TALENTO DA FÉ, TALENTO 
DA CRENÇA SUPERIOR, TALEN-
TO DA COMPREENSÃO DA VIDA, 
TALENTO ESPIRITUAL. O medo de 
enfrentar os duros embates da fé im-
possibilitou as realizações do traba-
lhador desencorajado.
Este trabalhador recebeu na verdade 
somente UM TALENTO porque não 

precisava de mais nenhum, pois este 
é o talento da fé – o mais importan-
te para qualquer espírito que deseja 
transformar sua vida para melhor. De-
sejar e buscar a ouvir com o coração 
e aprender com a razão, sentir com o 
amor e dar a atenção ativa as nossas 
responsabilidades morais aproveitan-
do a estadia na vida corpórea.
O que vamos realçar e analisar neste 
versículo constitui não propriamente 
do talento enterrado, mas do verbete 
‘MEDO’. O religioso agraciado com 
UM SÓ TALENTO não fez por me-
recer a confi ança do Divino Senhor. 
Achou por bem assegurar e garantir 
a posse daquele precioso tesouro 
agiu sem mais tardar com zelo inútil 
e irresponsável e resolve com satis-
fação ingênua enterrar e esconder no 
sombrio chão do DESÂNIMO ESPI-
RITUAL a valiosa moeda das possibi-
lidades divinas em suas mãos. Guar-
dou sem saber para quê ganhou este 
tesouro único.
Todos nós espíritas fomos agracia-
dos com a dedicação de JESUS e 
da ESPIRITUALIDADE: o talento da 
fé espírita. O que estamos fazendo 
dele?

O Medo de Progredir
O MEDO é dos piores inimigos ínti-
mos da criatura humana especialmen-
te se esta já alcançou nível maior de 
esclarecimento espiritual, aceita com 
naturalidade a verdade divina, pos-
sui bom conteúdo de conhecimentos 
espíritas. Este já pode trabalhar pela 
melhoria de si mesmo e a benefício 
da implantação do Reino de Deus na 
Terra, porém não acredita em suas 

O MEDO: TERRÍVEL ADVERSÁRIO DO PROGRESSO
Walter Barcelos
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próprias forças para realizar tal inves-
timento espiritual. DENTRO DE SEU 
FRÁGIL CORAÇÃO ESPIRITUAL: 
NÃO DESEJA, NÃO INTERESSA, 
NÃO VIBRA COM A RESPONSABI-
LIDADE DA FÉ.
O trabalhador negligente deixou que 
o CADÁVER DA FÉ impregnasse as 
entranhas de seu espírito, entorpe-
cesse as suas melhores energias, 
enferrujasse as engrenagens dos 
sentimentos, entupisse o canal pode-
roso da vontade resoluta. Não traba-
lha, não ama e nem serve, contudo 
não deixa e nem abandona a fé, pois 
fi ca observando e vigiando com enor-
me desânimo o tesouro escondido.
Estão amedrontados e acovardados 
com a intensidade da luz espiritual 
que esclarece sua razão e reconfor-
ta seu medroso coração, JULGAM 
MELHOR FICAR À BEIRA DO CA-
MINHO DO TRABALHO NO BEM. 
Conservam-se tristes e abatidos na 
posição de acomodação sistemática 
deliciando da árvore frondosa da fé, 
sentado no barranco da inércia. Es-
pera a suposta felicidade futura que, 
na verdade, será impossível aconte-
cer, pois ninguém colhe o que não 
plantou, não ceifa onde não semeou, 
não alimenta do pão divino que não 
ajudou a confeccionar.

Os Medos de Ação no Bem
O lúcido espírito Emmanuel enume-
rou oito (8) tipos de MEDO na lição 
nº 132 – “Tendo Medo”, do livro “Fon-
te Viva”, psicografi a de Francisco 
C. Xavier – edição FEB, acerca dos 
quais vamos discorrer rápidos co-
mentários, a fi m de observarmos o 

desprezo para com as bênçãos da 
oportunidade em nossas mãos.
1 – “MEDO DE TRABALHAR” – não 
creditam no valor do trabalho e FO-
GEM  de aplicar os próprios esforços 
do cérebro, coração, braços, pés e 
mãos direcionados para o trabalho 
de amor ao próximo desinteressado.
2 – “MEDO DE SERVIR” – Receiam 
de doar algo de melhor de seus sen-
timentos pela felicidade de alguém 
que mais sofre, com medo de não 
ser felizes por estar ao lado de tantas 
pessoas que sofrem.
3 – “MEDO DE FAZER AMIGOS” 
– Não acreditam na importância de 
construir laços profundos de amizade 
pela prática da mais autêntica virtude 
cristã amando, ajudando e socorren-
do almas abatidas pelas provações, 
conquistando corações para o ban-
quete fraternal da amizade sincera.
4 – “MEDO DE DESAPONTAR” 
– Certas almas que embora aceitam 
Jesus como o Celeste Salvador cul-
tuam a fraqueza espiritual sistemá-
tica, a covardia moral e a indecisão 
de agir no bem. Cuidam muito bem 
de seu bem-estar material, não teste-
munham no mundo sua crença cristã, 
atitudes corajosas e hábitos virtuosos 
para não decepcionar familiares e 
amigos que se acomodam na escuri-
dão do materialismo e descrença.
5 – “MEDO DE SOFRER” – Os que 
comovem até as lágrimas com os 
extraordinários exemplos do Divino 
Mestre, dos apóstolos e das perso-
nagens dos belos romances espíritas 
psicografados, mas não aceitam de 
coração os sofrimentos da vida para 
exemplifi car paciência, humildade e 
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resignação. Na menor contrarieda-
de, contratempo e difi culdade quei-
xam e revoltam-se, esbravejam e se 
descontrolam não se dispondo a en-
frentar os espinhos necessários da 
provação humana.
6 – “MEDO DA INCOMPREENSÃO” 
– Os que não enfrentam com fé em 
Deus, coragem resoluta e confi ança 
em si mesmos os duros embates das 
discórdias, contrariedades e rivali-
dades a fi m de não se desgastarem 
contra ninguém. Fazem questão de 
não demonstrar as idéias cristãs que 
adotam ao meio em que vive com 
medo de perder prestígio social, po-
der material e respeito das institui-
ções.
7 – “MEDO DA ALEGRIA” – São os 
que acreditam que o Evangelho não 
tem a alegria espontânea e agem con-
servando mais tristeza, desencanto e 
face carrancuda. Não concordam na 
seara do bem com a espontaneidade 
dos sentimentos sinceros, a alegria 
simples e boa que faz brotar a planta 
tenra da paz, amizade e esperança 
nos corações abatidos pelas doloro-
sas provações terrestres.
8 – “MEDO DA DOR” – É receio das 
almas frágeis que não sabem aproxi-
mar dos que mais sofrem construin-
do empatia com os irmãos sofredo-

res apresentando os mais diversos 
sintomas. Não querem doar dentro 
de suas possibilidades as migalhas 
de amor e carinho, bondade e servi-
ço voluntário. Não suportam conviver 
com os infortúnios alheios, pois lhes 
causam maiores transtornos íntimos. 
Desistiram e se afastam deliberada-
mente das dores humanas.
O medo é concentração energética 
mentopsíquica que aprisiona, es-
craviza, paralisa e entorpece esta-
belecendo a estagnação em longo 
processo de inutilidade, ociosidade e 
preguiça.

Vencer o Medo
Jesus prepara os seus seguidores 
para serem vencedores do mal, da 
ociosidade e do MEDO. O Mestre 
Amado sempre passou alegria, es-
perança, bom ânimo, coragem, de-
sassombro e testemunho de sacrifí-
cio aos discípulos queridos, a fi m de 
que a luz do Evangelho não morra no 
santuário da alma cristã.
O medo é desastroso na vida de 
cada adepto do Cristo que precisa de 
abundante FÉ, fértil BOM ÂNIMO e 
poderosa CORAGEM, a fi m de não 
entorpecer as fi bras espirituais do 
coração.
FONTE: A Flama Espírita, nº 2766

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.


