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Em “O EVANGELHO SEGUNDO O ES-
PIRITISMO”, Capítulo XX, Item 5.

“Atingistes o tempo do cumprimento 
das coisas anunciado para a transfor-
mação da Humanidade; felizes serão 
aqueles que tiverem trabalhado na 
seara do Senhor com desinteresse e 
sem outro móvel senão a caridade! 
Suas jornadas de trabalho serão pa-
gas ao cêntuplo do que terão espe-
rado. Felizes serão aqueles que terão 
dito a seus irmãos: “Irmãos, trabalhe-
mos juntos, e unamos os nossos es-
forços, a fim de que o Senhor encontre 
a obra pronta à sua chegada”, porque 
o Senhor lhes dirá: “Vinde a mim, vós 
que sois bons servidores, que haveis 
feito calar os vossos ciúmes e as vos-
sas discórdias para não deixar a obra 
prejudicada!” Mas ai daqueles que, 
por suas dissensões, terão retardado 
a hora da colheita, porque a tempes-
tade virá e serão carregados no tur-
bilhão! Eles gritarão: “Graça! Graça!” 
Mas o Senhor lhes dirá: Por que pedis 
graça, vós que não haveis tido pieda-
de de vossos irmãos, e que haveis re-
cusado lhes estender a mão, vós que 
haveis esmagado o fraco em lugar de 
o sustentar? Por que pedis graça, vós 
que haveis procurado a vossa recom-
pensa nas alegrias da Terra e na sa-
tisfação do vosso orgulho? Vós já ha-
veis recebido a vossa recompensa, tal 
como a haveis pretendido; não peçais 
mais: as recompensas celestes são 
para aqueles que não terão pedido as 
recompensas da Terra”

“... seja qual for a posição em que 
te situas, tem a resposta da vida 
que procuras”.

Emmanuel
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Série A História de Uma Men-
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CONVERSA BREVE

Existem dez atitudes positivas contra o domínio da obsessão, a saber:

Confiança em Deus e em si próprio;
Consciência tranqüila;
Oração;
Dever cumprido;
Paciência;
Trabalho incessante;
Serviço ao próximo;
Simpatia e Benevolência para com os outros;
Estudo;
Recomeço de construção do próprio equilíbrio, tantas vezes quantas
se fizerem necessárias.

E há dez atitudes negativas, que agravam qualquer processo de perturbação 
espiritual, como sejam:

Dúvida;
Complexo de culpa;
Indiferença;
Irresponsabilidade;
Irritação;
Ociosidade;
Egoísmo;
Isolamento;
Ignorância;
Queixa contínua.

Acomodar-se a qualquer das situações referidas, depende da escolha de cada 
um, no entanto, ao enunciar semelhantes conceitos, temos em mira simplesmen-
te recordar a palavra de Allan Kardec, no item 4, do capítulo XXV de “O Evange-
lho Segundo o Espiritismo”, quando nos adverte: “Não, os Espíritos não vem 
isentar o homem da lei do trabalho, vem unicamente mostrar-lhe a meta que 
lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e che-
garás; toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo”.

Albino Teixeira

REMOVENDO OBSESSÕES
Richard Simonetti
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zem!
     
                 Por isso, na maior parte 
das vezes, o funcionário dedicado 
é simplesmente aquele que deseja 
progredir na profissão e sabe que 
chegar mais cedo e sair mais tar-
de, demonstrando interesse, é uma 
forma de “fazer média”, de mostrar 
serviço. O trabalho torna-se para 
ele apenas um meio de atingir seus 
objetivos — os escalões mais altos 
da organização a que está vincula-
do.
     Ante o casamento, a primeira 
preocupação do homem: “Ela vai 
cuidar bem da casa? Será boa 
cozinheira?” A preocupação da 
mulher: “Ele será carinhoso comi-
go? Vai me entender?”
     Sempre o interesse pessoal de-
terminando o comportamento, fa-
zendo as indagações, orientando 
as preferências.
     Como não podia deixar de ser, 
até o bem que praticamos costuma 
inspirar-se no egoísmo. Somos mui-
to mais mercadores do que servi-
dores. Pensamos em ser úteis não 
por espírito de fraternidade, mas no 
propósito de receber recompensas, 
já que todas as religiões consagram 
o atendimento das necessidades 
alheias, a compreensão das misé-
rias humanas, o socorro ao neces-
sitado como base de nossa edifica-
ção interior e porta de ingresso no 
Reino de Deus.
     E porque o Espiritismo vai bem 
mais longe, ao destacar a necessi-

 
“Guardai-vos de fazer as vossas boas 
obras diante dos homens, para serdes 
vistos por eles; do contrário, recompen-
sa não recebereis do vosso Pai que está 
nos céus. Quando, pois, derdes esmola, 
não mandeis tocar a trombeta à vossa 
frente, como fazem os hipócritas nas si-
nagogas e nas ruas, para serem elogia-
dos pelos homens. Em verdade vos digo 
que esses já receberam a sua recompen-
sa. Quando derdes esmola, não saiba a 
vossa mão esquerda o que faz a direita, 
a fim de que a esmola fique secreta; e 
vosso Pai, que vê o que se passa em se-
gredo, vos recompensará.”
Jesus (Mateus, 6:1 a 4).

É PONTO PACÍFICO que o móvel 
das ações humanas, no atual está-
gio evolutivo, chama-se egoísmo. 
As nossas iniciativas, em qualquer 
setor de atividade, geralmente são 
inspiradas no propósito principal de 
atender a nós mesmos.

     No campo profissional, por 
exemplo, muita gente escolhe sua 
profissão baseando-se em pesqui-
sas no mercado de trabalho, sem 
nenhuma motivação de ordem vo-
cacional, sem nenhum propósito 
de servir observam-se apenas as 
possibilidades financeiras, já que 
se considera apenas o propósito de 
realização econômica.

     Qual o melhor funcionário? 
Aquele que ama seu trabalho. Mas, 
amar como, se sua opção foi de or-
dem pecuniária e não vocacional? 
Muitos chegam a detestar o que fa-

O BEM SEM PROPAGANDA
Richard Simonetti
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dade de fazermos algo de bom pelo 
semelhante — não apenas para 
sermos bem recebidos no Além, 
mas, sobretudo, para que vivamos 
bem na Terra —, movimentam-se 
os espíritas no campo da filantro-
pia, edificando escolas, creches, 
berçários, hospitais, orfanatos. 
     Alguém diria que essa caridade 
interesseira, praticada com o pro-
pósito de ganhar o céu, na morte, 
ou de merecer seus favores, na 
vida, não tem nenhum valor. Real-
mente, de que vale pensar no bem 
dos outros, visando unicamente ao 
próprio bem?
     No entanto, não se improvisa 
o servidor e a vocação de servir 
começa sempre no propósito de 
receber. Como ainda estamos no 
primeiro estágio, é natural que as-
piremos a recompensas pelo bem 
praticado. Não apenas as celestes, 
mas também algo mais imediato, 
mais palpável, que fale mais de 
perto ao nosso ego — o reconheci-
mento alheio.
     Se beneficiamos a alguém que 
não manifesta sua gratidão, logo 
o consideramos indigno de nossa 
ajuda e até nos irritamos. É que 
não lhe demos nada, apenas ven-
demos. Vendemos ajuda. O preço: 
a gratidão!
     As mesmas motivações inspi-
ram o secreto desejo de propagan-
da em torno do bem praticado. Se 
muitas pessoas tomarem conheci-
mento será formidável!

     Conhecendo essa fraqueza, 
os organizadores de campanhas 
beneficentes instituem o “Livro de 
Ouro”, onde são registrados os no-
mes das pessoas que efetuaram 
doações maiores. E quanto maior 
o destaque que se dê ao livro, mais 
generosas as contribuições. Verda-
deira glória para o doador é quando 
publicam sua fotografia nos jornais, 
ressaltando sua generosidade!
     Pessoas assim parecem nada 
mais desejar senão fazer propa-
ganda de si mesmas. Por isso Je-
sus proclama que já receberam sua 
recompensa.
     Toda ação generosa, para ser 
autêntica, deve ser um ato do cora-
ção. E o coração trabalha em silên-
cio, escondido dentro do peito.
     Começamos a agir como ver-
dadeiros filhos de Deus, quando 
nossa dedicação ao semelhante 
se faça não porque queiramos ga-
nhar o céu, a graça de uma cura, 
a solução de um problema; não 
porque pretendamos o apreço pú-
blico, mas por sentirmos um pouco 
de comiseração, de piedade pelas 
misérias alheias.
     Então seremos capazes de dar 
sem que a mão esquerda tome co-
nhecimento do que faz a direita, 
isto é, de forma tão espontânea 
que nem teremos consciência de 
que estamos sendo bons!

FONTE: REFORMADOR, maio de 1977. 
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Série: A HISTÓRIA DE UMA MENSAGEM

“A Certeza definitiva de que a vida continua”
(12ª parte)

Seguimos resgatando cartas psi-
cografadas pelo médium Fran-
cisco Cândido Xavier, atestando 
a realidade da vida após a morte 
do corpo físico.
A história de hoje nos leva ao 
dia 7 de junho de 1979, a cer-
to trecho da Rodovia Piratininga 
– Bauru, interior de São Paulo.
Naquela noite um grupo de ami-
gos participava de um “racha” na 
rodovia, experimentando a adre-
nalina da velocidade e disputan-
do a melhor marca dos carros.
Uma manobra equivocada, po-
rém, interromperia a vida de dois 
desses jovens, entre os quais 
Wellington Ramon Monteiro Ro-
drigues, da cidade de Ourinhos, 
também em São Paulo. 
Aos 21 anos, era o filho caçula 
de uma família de mais três ir-
mãos, cursava na época a Facul-
dade de Engenharia de Bauru. 
Inconformados, os familiares, 
com o passar do tempo, passa-
ram a receber de amigos espí-
ritas que os visitavam, notícias 
de Wellington e de Carlinhos, o 
amigo desencarnado no mesmo 
acidente. 
Embora aceitando tudo, não 
conseguiam se conformar com o 
ocorrido.. 
Por sugestão de um amigo, cen-
to e doze dias depois, os pais fo-
ram à Uberaba, na tentativa de 
falar com Chico Xavier.
Introduzidos por pessoa conheci-
da na casa do médium, ouviram 
do mesmo que Wellington esta-
va presente, em companhia do 

avô, Sr. Oswaldo, pai do pai do 
jovem, que não se contendo com 
a informação, desatou em choro 
convulsivo. 
Naquela noite de 29 de setem-
bro, já na reunião, Chico psico-
grafa a primeira mensagem do 
rapaz, cuja leitura seu pai ouviu 
aos prantos.
Cerca de duzentas pessoas, 
aproximadamente, se compri-
miam no recinto do Grupo Espíri-
ta da Prece, e, emocionado após 
Chico lhe entregar as abençoa-
das páginas, pediu a palavra e, 
publicamente, fez sua profissão 
de fé. 
Disse que ao Espiritismo uns vão 
pelo amor e outros pela dor. Ele 
tinha ido pela dor, com a perda 
do estimado filho, mas graças a 
Deus foi...
À medida que falava, não con-
seguia conter as lágrimas. Ao 
terminar, todos que lá estavam, 
choravam com ele.

OS DETALHES DA 
MENSAGEM

Sem Sossego.

“Ainda me sinto muito desnor-
teado para escrever, mas o meu 
avô Oswaldo, insiste para que 
eu lhes envie algumas notícias 
e não posso recuar. Peço-lhes 
não chorarem com tanta ex-
pressão de sofrimento – e cha-
marem por mim”.
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A forma como se desencarna, 
especialmente, quando involun-
tariamente se provoca a saída da 
nossa dimensão de modo violen-
to, impõem as dificuldades para 
se encontrar o equilíbrio no Pla-
no Espiritual.
No caso do Wellington, a sen-
sação de desnorteamento é por 
isso explicada, pois apesar do 
tempo já transcorrido, 112 dias, 
o jovem não conseguia se tran-
qüilizar.
No seu caso o desconforto era 
agravado pelas vibrações de de-
sespero e inconformação irradia-
das pelos familiares que perma-
neceram na retaguarda do Plano 
material. 

Inconseqüência.

“Realmente, o problema foi 
uma parada difícil de resolver. 
Tive a idéia de que nos achá-
vamos num pano de bilhar. Os 
carros eram as nossas bolas 
para pontos felizes e infelizes. 
Toquei para determinada di-
reção, mas outro veículo nos 
acertou em cheio. Desejei so-
correr o Oldack, mas nada con-
segui”.

Wellington recria os momentos 
que antecederam o acidente, de 
certa forma, alertando aos que 
se entregam à prática de arrisca-
das manobras com veículos não 
preparados para correr além dos 
limites razoáveis, bem como em 
pistas não destinadas a tal ativi-

dade.
Como confirmam os índices de 
acidentes, iniciativas deste tipo 
não apenas colocam em risco a 
integridade física ou a vida do 
praticante, mas também de ter-
ceiros ou o patrimônio público, 
resultando sempre em prejuízos.

Retrospectiva.

“Não sei quanto tempo perdu-
rou aquela minha situação de 
sono enfermiço, recolhendo 
as mais estranhas sensações. 
Queria manter-me aceso, mas 
nada consegui. Um sono pro-
fundo, traçado de sonhos em 
que tudo me vinha à memória, 
desde os meus primeiros dias 
de criança, empolgou-me total-
mente”.

O rapaz refere-se ao torpor ca-
racterístico aos processos de 
desligamento, revelando guardar 
a consciência da chamada vi-
são panorâmica, uma espécie de 
“replay” dos acontecimentos da 
existência até aquele momento 
vivida. 
Essa experiência, segundo um 
profundo estudioso da memó-
ria e grande intelectual espírita, 
o conhecido escritor Hermínio 
Correa de Miranda, corresponde 
à transferência de dados da me-
mória biológica para a memória 
perispiritual.
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Curiosa Situação.

“Depois de um tempo (que jul-
go longo) acordei numa tarde 
agradável. Conheci o lugar. Era 
o Jardim Melo Peixoto, propí-
cio à meditação e aos bons 
pensamentos. Quis arrancar-
me de lá para casa, mas não 
consegui. Parecia que eu en-
trara em outros processos de 
existência, no campo da gra-
vitação. Reconheci-me preso 
a terra e, sentado, esperei que 
alguém me orientasse nos pas-
sos de volta ao lar. Muitas pes-
soas passaram por mim. Mas 
não me viam e nem me ouviam. 
Entranhando o caso, e com a 
minha recordação do acidente 
a me empolgar o pensamento, 
continuei esperando... Até que 
meu avô Oswaldo surgiu à mi-
nha frente, com dois amigos 
dele, de nome Cristone e José 
Fernandes Grillo, que me con-
vidaram para acompanhá-los”.

Nessa parte de seu relato, outro 
dado interessante.
Como vemos, a assistência espi-
ritual de que foi objeto não ficou 
retida no seu nível consciente 
já que desencarnou nas imedia-
ções de Bauru e recobrou a lu-
cidez em um jardim público que 
lhe era familiar na cidade de ori-
gem: Ourinhos. 
O fato de não conseguir se mo-
vimentar talvez se prenda aos 
danos causados ao seu apare-

lho motor já que certamente as 
lesões de seu corpo físico se im-
primiram no seu corpo perispiri-
tual.
Percebe-se que se via entre duas 
vidas: a que principiava a deixar 
e aquela na qual se integrava.
A chegada do avô que conhecia 
somente através de fotos visto 
que desencarnara em 1935, por-
tanto vinte e cinco anos antes de 
Wellington reencarnar na nossa 
dimensão, demonstra o início de 
seu resgate.
Os outros dois personagens cita-
dos, na verdade são amigos do 
avô; ambos desencarnados vá-
rios anos antes em Ourinhos.

Estranhas Impressões.

“E surpreendi-me, porque entre-
laçando o meu braço com o de 
meu avô, senti-me leve de ines-
perado, buscando junto deles o 
refúgio onde me vejo ainda em 
tratamento. Estou melhor, mas 
nada sei do Oldack”.

A sensação de leveza que pas-
sou a experimentar, torna-se 
compreensível pelo fato do pe-
rispírito ter um peso específico 
muito menor do que o do corpo 
físico ao qual estava ligado.
O desconhecimento do paradei-
ro e situação do amigo Carlos 
Oldack, Carlinhos, que com ele 
desencarnou no mesmo aciden-
te, se explica facilmente já que 
este foi vítima do acidente e não 
causador do mesmo, fazendo jus 
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a um tipo de assistência espiritu-
al e até mesmo da internação em 
hospital diferente.

Assistência Especializada.

“Posso, porém, dizer-lhes que 
o nosso corpo aqui não está 
isento dos resultados difíceis 
que remanescem dos aciden-
tes. Não temos um corpo de 
impressões, e, sim, um veículo 
de manifestações com fisiolo-
gia maravilhosamente organi-
zada. E a qualquer estrago ob-
tido no mundo, nos casos de 
impactos, somos obrigados a 
tratamentos laboriosos, como 
acontece em qualquer hospital 
de Ourinhos”.
Outro dado curioso, porém, não 
ignorado pelos estudiosos do Es-
piritismo.
A perda do corpo físico não isen-
ta o desencarnante dos trata-
mentos especializados nas fai-
xas existenciais mais próximas 
da nossa.
Cirurgias reparatórias, tratamen-
tos ortopédicos, plásticas, como 
se deduz das inúmeras cartas 
psicografadas por Chico, são 
necessárias até por fazer parte 
dos programas expiatórios pe-
didos por aquele que passa por 
essa assistência para se liberar 
da culpa resultante daquilo que 
fizemos outrem passar.

A Eficácia Da Prece.

“Queridos pais, especialmente 

você, querida Mãezinha, não 
me esqueçam em suas preces. 
Isso é um empreendimento de 
imenso valor, porque as recor-
dações construtivas do mundo 
nos infundem mais esperanças 
e mais fé no futuro”.

Wellington reafirma a importân-
cia da oração para aqueles que 
passam deste para o outro Plano 
de vida: “... empreendimento de 
imenso valor”, diz ele.
Que nós que ficamos nessa di-
mensão não apenas não nos 
esqueçamos disto, mas comu-
niquemos às outras pessoas o 
quanto os desencarnados se be-
neficiam das energias projetadas 
pela prece.

Palavras Finais

A íntegra desta mensagem pode 
ser lida na obra “ASSUNTOS DA 
VIDA E DA MORTE”, publicado 
pelo GEEM, de São Bernardo do 
Campo, SP. Solicite-a na livra-
ria mais próxima ou diretamente 
à editora. Se preferir ouça-a no 
programa “Os Mensageiros do 
Ar”, acessando www. radioboa-
nova.com.br, no ícone OFFLINE, 
localizando terça-feira, 13:30hs      
ou ainda no site www.revistain-
formacao.anderung.com.br, no 
ícone Áudio, no programa A HIS-
TÓRIA DE UMA MENSAGEM. 

Leia, Assine, Divulgue
“INFORMAÇÃO“
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     Diz Stevenson ter recolhido 
cerca 60 casos, sendo que alguns 
foram publicados enquanto outros 
ainda aguardavam publicação, 
uma vez que interessariam aos 
estudiosos, pesquisadores e ou-
tros leitores, para que pudessem 
ter uma visão geral dos casos in-
vestigados.
     Demonstrando o cuidado com 
que trabalhava, Ian Stevenson 
chegou a relacionar alguns ca-
sos de fraudes, sem citar nomes 
de pessoas ou os lugares onde 
ocorreram. Nesses casos, de-
duziu, havia mais presença do 
subconsciente do médium do que 
comunicação espiritual. Também 
concluiu pela influência telepática 
ambiente, onde os médiuns são 
capazes de captar pensamentos 
dos assistentes e apresentá-los 
em suas comunicações.    
     Entretanto, apesar das expe-
riências malogradas, o cientista 
abona o trabalho honesto dos mé-
diuns desinteressados e o mostra 
em longa matéria também divul-
gada pela revista e que tem o tí-
tulo “Resumo do caso”. Nela, cita, 
claramente, o local, os nomes dos 
médiuns e dos componentes das 
reuniões sérias e proveitosas. 
     Essas novas e produtivas reu-
niões tiveram como endereço a 
cidade de Zurique, na Suíça, e 
a médium era a Sra. P. Schutz, 
que, por longos anos, até quan-
do lhe permitiu a saúde, praticou 

UM COMUNICANTE DESCONHECIDO   

 O psiquiatra canadense 
Ian Stevenson (1918-2007), que 
por 34 anos chefiou o Departa-
mento de Psiquiatria e Neurologia 
da Escola de Medicina da Univer-
sidade de Virgínia, nos Estados 
Unidos, onde vivia, ampliou seus 
estudos referentes à mente hu-
mana e desta chegou ao cerne, 
à essência que vitaliza o corpo 
humano, o espírito. Conhecedor 
também de obras mediúnicas, 
tomou a iniciativa de estabelecer 
contato com os Espíritos via me-
diunidade. Achou por bem dialo-
gar com a humanidade desencar-
nada, não por curiosidade, mas 
para colher dados e autenticar 
aquilo que, teoricamente, ele já 
sabia.
     Das reuniões que então re-
alizou, pôde extrair valiosos en-
sinamentos e provas irrefutáveis 
sobre a possibilidade desse inter-
câmbio entre os chamados “vivos” 
e os “mortos”. De posse de tudo 
quanto lhe foi possível anotar, e 
vendo no material colhido algo 
que interessaria à coletividade, 
Stevenson publicou um longo ar-
tigo narrando essas experiências. 
Na revista italiana “Luce e Om-
bra” (Luz e Sombra), o texto foi 
traduzido, recebendo o título “Um 
comunicante desconhecido à 
médium e aos consulentes”, no 
qual o estudioso descreve seus 
primeiros contatos com os desen-
carnados.
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a mediunidade desinteressada, 
proporcionando muitos elemen-
tos para o honesto pesquisador, 
que dialogou, por várias vezes, 
com entidades desencarnadas, 
as quais lhe deram provas irrefu-
táveis do que lhe transmitiam na-
quele ambiente idôneo. Descreve 
Stevenson os procedimentos dos 
membros do grupo mediúnico, 
que possuíam o hábito de con-
frontar as suas anotações depois 
das reuniões a fim de se certifi-
carem da veracidade das comu-
nicações.
     Desdobrando os encontros me-
diúnicos, faz um relato bastante 
curioso, ao qual denominou de “A 
comunicação do comunicante 
desconhecido”. Nessa narrativa, 
submete todo o material ditado 
pelo Espírito à sua acurada aná-
lise e verificação, uma vez que o 
Espírito citou o nome de uma fa-
mília que não estava presente e 
que residia em Zurique. De posse 
desse dado, ele e a equipe foram 
investigar e tentar localizar aquela 
família. Surpresa muito agradável 
para todos: através da lista telefô-
nica foram conseguidos os primei-
ros elementos para contato, que 
conferiam com as informações 
dadas pelo Espírito, detalhadas, 
por sinal, mencionando, inclusi-
ve, a morte de um membro ainda 
jovem daquele clã. Aprofundar a 
pesquisa sobre aquele fato que 
começava a se desenrolar aos 

seus olhos era muito importante 
para os estudos de Stevenson. 
Contatada, a família ficou mara-
vilhada com a revelação mediú-
nica, e tudo quanto descrevera o 
Espírito estava correto.
     De posse de pequenos deta-
lhes, o cientista ampliou o exame, 
pois fez, pessoalmente, contato 
com a referida família, conse-
guindo novas informações, as 
quais conflitavam em alguns pon-
tos com o que lhe fora passado 
na reunião mediúnica, como, por 
exemplo, a causa mortis do pe-
queno Roberth Passanah e o dia 
preciso de sua desencarnação.
     Consultando o obituário da 
época, Stevenson descobre que 
o falecimento do menino se deu 
no Kinderspital de Zurique, em 6 
de dezembro de 1932. Avançan-
do ainda mais em suas pesqui-
sas, consegue cópia do atestado 
de óbito do menino e fica sabendo 
que ele falecera vítima de pulmo-
nite (lunentzundung, em alemão), 
e que ocorrera um pequeno equí-
voco no momento em que alguém 
do grupo mediúnico anotou a ci-
tação do Espírito em relação à 
causa de sua morte, omitindo 
uma sílaba. Stevenson corrige o 
engano, reconhecendo que pe-
quenos deslizes podem ocorrer 
nas comunicações mediúnicas e 
que a maioria dos médiuns está 
sujeita a falhas. Aprofundando 
suas investigações, conclui que 
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jamais houvera qualquer contato 
entre os familiares da criança e a 
médium que recebeu o comuni-
cado. Nada havia que sugerisse 
o mínino contato entre as partes. 
E esse detalhe reforça a hones-
tidade da médium, a veracidade 
da comunicação e a psicosfera 
de seriedade que reinava naque-
le ambiente de intercâmbio com o 
invisível.
     Depois de juntar os pormeno-
res, inclusive aqueles do hospital, 
o pesquisador consulta os jornais 
da época, isto é, de dezembro de 
1932. Interessava-lhe apenas a 
verdade dos fatos. Consulta, en-
tão, cinco jornais editados na mu-
nicipalidade, os quais haviam di-
vulgado a notícia do falecimento 
e o sepultamento do menino Ro-
berth Passanah. Stevenson esta-
va realmente diante de algo con-
creto e que fora obtido através de 
uma comunicação espiritual.
     Na página 20 de “Luce e Om-
bra” consta os nomes de todos os 
jornais consultados pelo incansá-
vel estudioso, que encontrou até 
mesmo o endereço completo da 
família: Ulrichstrasse n.º 14, séti-
mo distrito da cidade de Zurique. 
E conclui, assim, mais uma vez, 
não ser do conhecimento da mé-
dium uma quantidade tão grande 
de detalhes.
     O pesquisador dá seqüência 
às averiguações, agora debru-
çando-se sobre os pormenores 

fornecidos pelos familiares da 
criança falecida; aliás, é o próprio 
pai, Sr. Richard Passanah, quem 
o faz, acompanhando o interes-
se do cientista em desvendar o 
mundo do desconhecido. Ambos 
se dirigem, então, ao cemitério 
de Rehalp em busca da tumba, 
ou da lápide em que constasse 
o nome do menino. E, de fato, 
lá estava com o seu nome com-
pleto e as datas de nascimento 
e morte. A seguir, já estimulado 
com as outras provas conse-
guidas, dirige-se à Paróquia de 
Santo André, em Zurique, para 
consultar os registros mantidos 
no arquivo da igreja, atestando 
o sepultamento da criança. Por 
razões óbvias isso lhe é negado, 
e finaliza seu relato dizendo que 
desistiu por não se tratar de um 
registro público, estando, porém, 
convencido de que ali estavam 
os registros que ele procurava e 
que os mesmos jamais poderiam 
achar-se ao alcance dos olhares 
daquela médium.
      A redação da  revista  “Luce  e  
Ombra” funciona  na  Via  Marco-
ni,  8  –  40122 Bologna – Itália. 

FONTE: SEI, n.º 2061. 

Leia, Assine, Divulgue
“INFORMAÇÃO“
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AS MURALHAS INTERNAS DO PRECONCEITO

Walter Barcellos

      “E como vós quereis que os 
homens vos façam, da mesma 
maneira lhes faça vós, também”.  
(Lucas, 6.31)

      Todas as imperfeições morais 
fazem parte do acervo psíquico 
perturbado na maioria das criatu-
ras humanas. Dentre essas temos 
o preconceito que surge natural-
mente no relacionamento humano 
causando angústias, separações 
e injustiças.

Opinião Errônea
      O preconceito é atitude de-
sagradável que afeta o relaciona-
mento entre as pessoas por julgar 
e discriminar certa classe social, 
cultura diferente, nível cultural 
inferior, crença religiosa, cor da 
epiderme, vida sexual de deter-
minada pessoa, o comportamento 
homossexual etc.
      O preconceito é comportamen-
to bem comum em todos os seg-
mentos da sociedade e mantido 
em todas as classes sociais.
      Destacaremos duas defini-
ções:
      
 1.ª - “Conceito ou opinião 
formados antecipadamente, sem 
maior ponderação ou conheci-
mento dos fatos, idéia preconcebi-
da. Julgamento e opinião formada 
sem se levar em conta o fato que 
os conteste. Suspeita, intolerân-
cia, ódio irracional, aversão a ou-
tras raças, credo, religião etc. Pre-

venção, juízo antecipado, opinião 
errônea, premeditação”. (Dicioná-
rio Aurélio)
      
 2.ª - “Forma de pensamen-
to na qual a pessoa chega a con-
clusões que entram em conflito 
com os fatos por tê-los prejulgado. 
O preconceito existe em relação a 
quase tudo e varia em intensidade 
da distorção moderada a um erro 
total”. (King Host Dicionário Lín-
gua Portuguesa – Internet)
     A viciação psíquica, a imagi-
nação doentia e a ideação fixa 
do preconceito em nossa mente 
constituem REFLEXOS PSÍQUI-
COS DE RADICALISMOS nasci-
dos e sedimentados através das 
experiências nas reencarnações 
sucessivas, arquivados na câma-
ra escura da mente: a subconsci-
ência. É o estoque de energias de 
aversão e ódio com característi-
cas destruidoras de “nitroglicerina 
psíquica” com possibilidades de 
variadas explosões arrasadoras 
à feição de verdadeiras “bananas 
de dinamite” destruindo a paz, o 
direito e a liberdade das pessoas 
discriminadas de forma delicada 
ou agressiva, sutil ou ostensiva.

O Preconceituoso
       As pessoas preconceituosas 
prestigiam em seu imaturo cora-
ção o orgulho, a vaidade e a pre-
sunção.
      O preconceito nunca está com 
a razão, nunca está possuído do 
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pensamento correto, nunca está 
com a verdade, embora acredite e 
lute em estar com a verdade. Em 
se manifestando demonstra sem-
pre ignorância da personalidade 
humana, imaturidade sentimental 
e cegueira moral.
      Quem aprova, aceita e adota 
certo preconceito, além de alimen-
tar a idéia errônea soma-se sem-
pre um sentimento inferior.
      Expressa atitudes negativas e 
más ações quase sempre imper-
ceptíveis ao meio em que vive e 
mantém julgamento impiedoso de 
forma instintiva, automatizada e 
sintomática.
      Causam infelicidades no mun-
do íntimo de quem experimenta e 
sofre o assédio das ações nefas-
tas e cruéis do preconceito. Muitas 
vezes o preconceituoso é deveras 
delicado com a intenção de não 
ferir frontalmente a pessoa, con-
tudo, na verdade, acaba por ferir 
e apartear de forma perspicaz a 
pessoa alvo de discriminação.
      
                           A pessoa preconcei-
tuosa age manifestando sintomas 
psicológicos fanatizados: discrimi-
nação impiedosa, acusação infun-

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.

dada, condenação sem pondera-
ção, crítica apressada, separação 
afetiva, exclusão de grupo, intole-
rância social, afastamento de pes-
soa que acredita diferente, suspei-
ta de mau caráter, aversão racial, 
ódio irracional, idéia preconcebida 
infeliz, supervalorização das di-
ferenças, vergonha de lidar com 
o outro diferente, medo de se re-
lacionar com alguém devido à in-
compreensão social, expulsão os-
tensiva por parte de instituições, 
agremiações esportivas, clubes 
recreativos e empresas, desa-
provação no círculo de amizades, 
aprovação de convencionalismos 
radicais, desacredita e desvalo-
riza certa pessoa estranhada em 
determinado grupo social.

Jesus ante os preconceitos
      Há dois mil anos JESUS enfren-
tou e sofreu atitudes orgulhosas 
da sociedade religiosa da época. 
Com calma e serenidade comba-
teu os preconceitos ensinando a 
VERDADE DIVINA que confere 
lucidez racional, sabedoria e dis-
cernimento; e o AMOR UNIVER-
SAL que concretiza a união, ami-
zade e fraternidade. Destacamos 
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três momentos primorosos nos 
Evangelhos onde aparece certo 
preconceito: 

      1.º - A aversão coletiva dos 
judeus ao povo que morava na 
região vizinha a Judéia chamada 
Samaria. Para combater o ódio ir-
racional aos samaritanos, narrou 
a bela Parábola do Samaritano. 
(Lucas, 10.25 a 37.) Conto que 
realça o viajante samaritano, cria-
tura desprezada e julgada inferior 
pelos judeus, tornou-se a persona-
gem mais importante da parábola 
de Jesus porque foi justamente 
este homem considerado inferior 
quem socorreu, protegeu e cuidou 
com amor e carinho do jovem feri-
do e abandonado na estrada.

      2.º - O julgamento sumário 
e condenação cruel à mulher con-
siderada adúltera ou acusada de 
meretrício. É o caso que tem por 
titulo “a mulher adúltera”. (João, 
8.1 a 11.) Todas as mulheres apa-
nhadas em adultério deveriam ser 
condenadas ao apedrejamento em 
praça pública, até a morte. O Mes-
tre do Amor fraternal ensinou-nos 
a prática do perdão e indulgência 
para com as mulheres que sofrem 
as fraquezas do coração, o assé-
dio cruel dos homens e a discrimi-
nação da sociedade.

      3.º - O desrespeito e exclusão 
social para com a mulher samari-
tana que viveu muitas aventuras 

amorosas. Teve muitos homens e 
naquele momento estava sem ma-
rido embora possuísse um compa-
nheiro. Esta mulher decidida esta-
va à beira do poço para recolher 
água quando se acercou Jesus e 
conversou com ela dando-lhe aten-
ção, bondade e respeito. O Senhor 
com simpatia dialogou com a sa-
maritana e pediu-lhe água do poço: 
“Dá-me de beber”. A mulher achou 
muita estranheza, pois justamente 
um homem judeu cujo povo era ri-
val do seu, vinha lhe pedir água: 
“Como sendo tu judeu, pedes de 
beber a mim que sou  mulher sa-
maritana  (porque os judeus não se 
dão com os samaritanos)”. (João, 
4.1 a 30.) Esta aversão irracional 
era puro preconceito religioso. Je-
sus conversou longamente com 
esta mulher e revelou suas expe-
riências amorosas com homens e 
que já teve cinco maridos. Ensinou 
maravilhas de fé divina e sobre a 
verdadeira adoração a Deus para 
aquela mulher simples do povo, 
muito amável e de bom coração. 
Jesus dava sempre prevalência 
ao mundo interior da pessoa, seus 
sentimentos, seus valores íntimos 
e no santuário interior de cada 
criatura operava maravilhas de 
ENSINO e AMOR.

Pessoa julgada e excluída
     Os mais graves comportamen-
tos de preconceito são os que afe-
tam diretamente a criatura focali-
zada pelo julgamento e exclusão.  
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 Na pessoa atacada pelo  
preconceito são abalados pro-
fundamente: coração constran-
gido, sentimentos traumatizados 
e consciência violentada. Quem 
sofre algum tipo de preconceito 
se vê julgada impiedosamen-
te e sente ferida, machucada, 
maltratada, assaltada em seus 
direitos, abandonada, excluída, 
antipatizada, humilhada, critica-
da, debochada, exilada dentro 
do seu campo de trabalho pro-
fissional, estabelecimento de 
ensino e outros. São caçados 
seus direitos mais sagrados e 
justos de ser, de viver, de usu-
fruir, de manifestar, de partici-
par, de se expor, de relacionar, 
de aprender, de trabalhar, de 
estudar, de casar, de amar e de 
ser amada.

      
 Essas pessoas coagidas e 
arrasadas experimentam ao longo 
de meses e anos o impacto oculto 
e disfarçado do MAU JUÍZO e dos 
MAUS SENTIMENTOS originados 
de um individuo ou de um grupo 
social, em determinados ambien-
tes ou em todos os ambientes da 
sociedade, tudo dependendo da 
força contagiante socialmente de 
determinados preconceitos.
      
 Estamos vivenciando os 
esplendores dos processos na 
Eletrônica, Telecomunicações e 
Informática, no inicio do século 
XXI, contudo com imensa triste-
za observamos que a violência 
psíquica, a truculência emocio-
nal e a barbárie moral ainda ca-
minham a passos largos no mun-
do. Pois, a pessoa alvejada pelo 
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preconceito passa a conviver 
com SINTOMAS E SÍNDROMES 
PSICO-AFETIVAS desarticulan-
do, agravando e perturbando de 
forma incessante e progressiva 
sua estrutura emocional, afetiva 
e psicológica. São aflições ocul-
tas que muitas vezes nem psicó-
logos e psicanalistas conseguem 
colaborar de forma eficaz para 
seu tratamento e cura porque as 
tempestades dos preconceitos 
continuam a nascer impetuosa-
mente dos corações endureci-
dos.

Vencer o preconceito em nós
     Declarou Jesus: “...toda ár-
vore, pois que não produz bom 
fruto, é cortada e lançada ao 
fogo” .(Mateus, 3.10) Uma das 
árvores que produzem maus 
frutos e faz parte do acervo de 
imperfeições morais da humani-
dade é o PRECONCEITO ─ filho 
do orgulho ─ que deverá ser lan-
çada ao fogo eliminador da trans-
formação moral.
     Para vencê-lo em nós não dis-
pensara a força de vontade firme, 
decidida e perseverante para eli-
minar gradativamente estes senti-
mentos embrutecidos.
      O Evangelho de Jesus é luz 
divina para a educação e aperfei-
çoamento do coração humano.
      No país esplendoroso do 
Evangelho do Cristo não pode-
rá vigorar nem mesmo pequena 
réstia de preconceito, mesmo 

que seja velado e bem disfarça-
do. Ele será sempre imperfeição 
moral, mancha no coração e cân-
cer psíquico.
      Nossos abençoados grupamen-
tos espíritas não estão isentos de 
manter vários tipos de preconceito. 
Caberá a cada grupo perceber es-
tes quistos de preconceito e bani-
los das atitudes, comportamentos 
e sentimentos dos companheiros 
de equipe espírita cristã.
      Acreditamos ser necessário 
aplicar pelo menos três virtudes 
evangélicas para começarmos a 
vencer, destruir e corrigir os vícios 
psíquicos dos preconceitos. São 
as virtudes ensinadas por Jesus e 
explicadas pelo Espiritismo: com-
preensão amorosa das pessoas, 
compaixão verdadeira e indulgên-
cia sentida.
      Estas três virtudes possibili-
tarão a nosso coração amar com 
sinceridade e justiça as pessoas 
alvos de preconceitos nos vários 
segmentos da organização social.
      Devemos amar o nosso pró-
ximo como desejamos que os ou-
tros nos tratem, cuidem de nós 
e se relacionem conosco. Aban-
donemos nossa exigência de ser 
amado a fim de AMAR PRIMEIRO 
O OUTRO como Jesus nos amou, 
banindo gradativamente os pre-
conceitos do cardápio de nossos 
sentimentos.
FONTE: A FLAMA ESPÍRITA, n.º 2769.
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“Quando o espírito reencarna, ele 
esquece que tem uma missão a cum-
prir aqui na Terra. Como será que 
ele pode se lembrar dessa missão? 
Será que, através do Espiritismo, ele 
pode saber qual e sua missão?” (M. 
A. Torres – Garça-SP)

Questão interessante você nos coloca. 
De fato, nós não lembramos do que 
se passou antes dessa encarnação. 
Nem deveria. Esse esquecimento é 
providencial e necessário, porque nos 
faz quebrar um vinculo de dependência 
do passado, principalmente dos fatos 
negativos e das relações desastrosas 
que deixamos para trás. Portanto, ele 
nos ajuda em muito. Mas não lembra-
mos das boas coisas também. Entre-
tanto o nosso passado se manifesta de 
forma inconsciente através de nossas 
tendências e intuições. No fundo, se 
nos voltarmos para dentro de nós mes-
mos, num exame introspectivo, vamos 
perceber para o que viemos nesta vida. 
Há uma voz interior, dentro de nós, 
que nos ajuda a encontrar o rumo de 
nossa existência e que se manifesta 
pelas nossas verdadeiras vocações. 
Você pergunta se o Espiritismo pode 
nos dar essa resposta. Com certeza, 
ele pode nos ajudar a encontrá-la, pois, 
se passamos a saber que já vivemos 
antes, que não estamos nesta vida 
por acaso ─ se temos essa consci-
ência ─ é bem mais fácil estabelecer 
essa conexão espiritual com a nossa 
intimidade. A Doutrina Espírita não dá 
respostas prontas ─ como dissemos ─ 
mas ajuda-nos a encontrá-las. Pode-
mos até, em certos casos, obtermos 
alguma revelação nesse sentido, mas 
não é esse o feitio da Doutrina. Ela não 
faz promessas, nem promete milagres 
ou facilidades para ninguém. O que ela 
promete é que, se soubermos pautar 

pelos seus princípios morais, pode-
remos nos desenvolver o suficiente, 
a ponto de encontrarmos as próprias 
respostas. Mas isso depende de cada 
um, mais da pessoa do que do Espi-
ritismo. O Espiritismo é uma doutrina 
educativa. Em termos de missão, todos 
podemos sentir, no íntimo de nosso 
Ser, o que viemos fazer neste mun-
do. Trata-se de um trabalho interior, 
que precisamos desenvolver em nós, 
no sentido de direcionar a vida para 
aquilo que melhor nos atende às 
necessidades, anseios e aspirações. 
Todos sabemos de pessoas ─ que 
não precisam ser famosas, mas são 
abnegadas ─ que encontraram o seu 
caminho, que estão satisfeitas com o 
que fazem, que se sentem realizadas 
no seu trabalho e no seu compromisso 
e que, portanto, ~são felizes por isso 
─ ainda que sofram e que encontrem 
dificuldades, como todos nós. Essas 
pessoas, que se encontraram, desco-
briram para que vieram ao mundo, o 
que estão fazendo aqui e, certamente, 
para onde estão se encaminhando. 
Nesse sentido, o Espiritismo nos ajuda 
à medida que vamos nos inteirando de 
seus ensinamentos, de seus princípios, 
à medida que vamos lendo nas obras, 
ouvindo palestras, buscando fontes 
de conhecimento e inspiração. Com 
certeza, são estímulos que nos impul-
sionam ao autoconhecimento. Mas isso 
não quer dizer que só o Espiritismo 
pode nos ajudar. Pessoas de todas as 
religiões ─ e mesmo pessoas que não 
adotem  uma religião específica  em 
suas vidas ─ dependendo de seu nível 
evolutivo, alcançam a compreensão de 
si mesmas e descobrem o seu mundo 
interior, descobrindo com maior ou 
menor dificuldade o caminho que elas 
próprias vêm traçando, ao longo de 
suas encarnações.  

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS
Descobrindo a Própria Missão
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 O suicídio é acontecimen-
to epidêmico, trágico, doloroso e 
de escala mundial. Aumenta dia 
após dia, ainda que se conside-
rem apenas os dados oficiais. 
Segundo projeção estatística da 
Organização Mundial de Saú-
de (OMS), realizada no inicio da 
atual década, as taxas de suicí-
dio aumentaram 60% nos últimos 
quarenta anos. São valores que 
definem a desoladora ocorrên-
cia de um suicídio a cada qua-
renta segundos no Planeta. (1)

 Caracterizado como pro-
blema de saúde pública e como 
um dos maiores desafios que a 
sociedade enfrentará no século 
XXI, a OMS informa também 
que o suicídio é a terceira cau-
sa de morte em pessoas com 
idade entre 15 a 44 anos. É a 
segunda de mortalidade juve-
nil, superada apenas pelos aci-
dentes de carro e moto, não se 
computando nesta análise as 
tentativas de suicídio, cujos índi-
ces são vinte vezes maiores. (1)

 Se o Ser humano fosse 
educado com a compreensão de 
que a vida não lhe pertence, que 
é uma concessão divina, enten-
deria que somente a Deus assiste 
o direito de retirá-la. Perceberia 
então que o suicídio voluntário é 
sempre uma transgressão da Lei 
Divina.

 Pondera Emmanuel: “No 
suicídio intencional, sem as 
atenuantes da moléstia ou da 
ignorância, há que considerar 
não somente o problema de 
infração ante as Leis Divinas, 
mas também o ato de violência 

que a criatura comete contra si 
mesma, através da premedita-
ção mais profunda com remor-
so mais amplo”. (2)

 O suicídio na adolescên-
cia assusta, sobretudo quando 
se analisam as principais cau-
sas: violência doméstica e gra-
ves conflitos pessoais. O clima 
doméstico de tensão, hostilidade 
e violência gera um estado de 
crise permanente na mente da 
criança e do jovem, indutora do 
suicídio.

 A contribuição espíri-
ta, nesse contexto, é de grande 
valia. Munidos de compaixão e 
pondo em prática ações eficazes, 
podemos auxiliar pais, crianças e 
jovens que batem às portas da 
nossa Casa Espírita em busca de 
socorro.

 Os conflitos individuais, 
decorrentes ou exacerbados pela 
conturbada vida familiar, alimen-
tam as estarrecedoras estatísti-
cas do suicídio na adolescência. 
É importante considerar que a de-
pressão está presente na maioria 
dos conflitos individuais. É apon-
tada como alteração efetiva pre-
dominante em todas as etapas 
que caracterizam o processo que 
conduz o jovem ao suicídio: ide-
ação, intenção e consumação do 
fato. (3)

 A depressão juvenil, co-
mum nos dias atuais, tem de um 
lado raízes na infância atormen-
tada ou negligenciada e, de outro, 
nas más inclinações do Espírito 
reencarnado. O suicídio entre 
jovens é, acima de tudo um gri-

SUICÍDIO NA ADOLESCÊNCIA
Marta Antunes Moura“Glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e no vosso espírito, os quais 

pertencem a Deus”. Paulo (1 Co.,6:20.)
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to de dor, de desespero e um 
pedido de ajuda, como acerta-
damente afirma a psiquiatra ca-
nadense Ghislaine Bouchard.
 “Todo suicídio traz con-
seqüências muito graves nas 
estruturas do corpo perispiri-
tual. O estudo futuro da origem 
da criança excepcional, por 
exemplo, vai abrir um campo 
imenso de pesquisas altamente 
proveitosas sobre essas reper-
cussões. Tenho visto muitas 
vezes o câncer infantil como 
conseqüência do suicídio em 
vida anterior”, afirmou Chico 
Xavier. (4)

 Há adolescentes, contu-
do, que cometem o suicídio, não 
por falta de cuidados dos genito-
res ou de uma educação familiar 
desatenta, mas em razão de difi-
culdades próprias, evidenciadas 
no caráter e no comportamento, 
relacionadas a equívocos come-
tidos perante a lei de Deus, em 
existências passadas. Tais Es-
píritos sintonizam com espíritos 
transviados, desde os primeiros 
momentos da reencarnação, es-
tabelecendo entre eles laços que 
favorecem acesso ao sombrio 
mundo das viciações e de tantas 
outras perturbações.
As causas do suicídio são igual-
mente semelhantes nas classes 
ricas e pobres, do Brasil e de ou-
tras partes do mundo, com míni-
ma variedade estatística: visão 
imatura ou deformada sobre a 
morte, associada ou não, à de-
sencarnação de um ente que-
rido; clima familiar conturbado; 
abuso sexual; violências físicas; 
alcoolismo; consumo de drogas 
geradoras de dependência, ima-

turidade materna; conflitos di-
versificados (identidade sexual, 
problemas psiquiátricos, relacio-
namento interpessoal, auto-ima-
gem corporal, auto-estima, ten-
tativas anteriores de suicídios, 
etc).
O suicídio na adolescência é um 
problema de todos nós. Por meio 
de uma consciente mobilização 
social podemos cooperar com 
os Espíritos Superiores, respon-
sáveis pelos destinos da Huma-
nidade terrestre, participando 
ativamente de programas de re-
generação por eles definidos”. 

FONTE: REFORMADOR, maio de 2007.

_____________________________________
(1)OMS dados apresentados na Espanha, 
1996, Congresso Internacional de Epidemiolo-
gia Psiquiatra em Santiago de Compostela.
(2)Francisco Cândido Xavier, espírito Emma-
nuel, livro Religião dos Espíritos, capítulo “Sui-
cídio”.
(3)SERFATY, Edith, Suicídio em la adolescên-
cia, Adolescência Latinoamericana 1998.
(4)Lições de Sabedoria: Chico Xavier 23 anos 
da Folha Espírita, Marlene Nobre

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 pro-
gramas 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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Cada qual de nós trilha um 
caminho diferente para a 
união com Deus. Agradece 
a estrada que o mundo te 
aponta e segue abençoando.
Abençoa o grupo de cora-
ções em que nasceste.
Dentro dele é que as forças 
de Criação te construíram os 
alicerces da existência.
Abençoa o corpo que te 
serve na condição de carro 
para a viagem.
Nele possuís a morada tem-
porária, na qual se te faz 
possível agir na conquista da 
evolução.
Abençoa o trabalho que te 
foi reservado.
Nas tarefas que executas é 
que assimilas os melhores 
valores da experiência.
Abençoa as tuas alegrias.
São elas as fontes de es-
tímulo que te garantem o 
ânimo e a coragem, a fim de 
que não esmoreças na mar-
cha.
Abençoa as provações que 
te visitem.
Nas dificuldades, é que te 
realizas no aprimoramento 
íntimo.
Abençoa os problemas que 
te apareçam. Por intermédio 
dos desafios e obstáculos da 
senda é que te aperfeiçoas 

no raciocínio.
Abençoa os amigos.
São alavancas que te ofere-
cem equilíbrio e segurança.
Abençoa os adversários.
Desempenham eles as fun-
ções de fiscais, a te mostra-
rem os perigos e riscos da 
jornada.
Abençoa os parentes difí-
ceis.
São oportunidades para 
que se aprenda paciência e 
humildade, compreensão e 
tolerância.
Abençoa os que se te fazem 
instrumentos de tentação.
Enquanto no plano físico, 
temos neles os recursos que 
nos revelam as fragilidades 
e imperfeições que, porven-
tura, ainda nos marquem, 
compelindo-nos a exercer 
bondade e perdão para com 
os outros. 
Agradece o caminho que o 
mundo te oferece ao aper-
feiçoamento e recorda que 
Deus te abençoa sempre.
Segue, pois, abençoando 
também.

Psicografia: Meimei, do livro DEUS AGUARDA, CEC.

Conheça o site: www.revistain-
formacao.anderung.com.br

SEGUE ABENÇOANDO


