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Em “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, 
Questão 526.

Os Espíritos, tendo ação sobre a 
matéria, podem provocar alguns 
efeitos para realizar um aconte-
cimento? Por exemplo, um ho-
mem deve morrer: ele sobe uma 
escada de madeira, a escada se 
quebra e o homem morre; são 
os Espíritos que fazem quebrar 
a escada para realizar o destino 
desse homem?

 “É certo que os Espíritos têm ação 
sobre a matéria, mas para a reali-
zação das leis da natureza e não 
para as anular ao fazer surgir num 
certo momento um acontecimen-
to inesperado e contrário a essas 
leis. No exemplo apresentado, a 
escada se quebra porque estava 
gasta e fraca ou não era sufi cien-
temente forte para suportar o peso 
do homem. Se por expiação esse 
homem tivesse que morrer assim, 
os Espíritos lhe inspirariam o pen-
samento de subir nessa escada, 
que, por ser velha, se quebraria 
com seu peso, e sua morte teria 
lugar por efeito natural, sem que 
fosse necessário fazer um mila-
gre, isto é, anulando uma lei na-
tural de fazer quebrar uma escada 
boa e forte”.

“Se te encontras na Terra num processo de 
aperfeiçoamento e resgate, asserene o cora-
ção refl etindo na perenidade da vida e pede 
forças a Deus em oração para que não te afas-
tes do rumo certo”.

Emmanuel
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O Jovem e seus Problemas

A peçonha da língua, ante os
três filtros socráticos.

Série A História de Uma Men-
sagem (13ª parte)

Falando da morte às crianças.

O reino de Deus está
dentro de nós.

Um comunicante desconhe-
cido
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CONVERSA BREVE

Ninguém foge à lei da reencarnação.

Ontem, atraiçoamos a confi ança de um companheiro, induzindo-o à derro-
cada moral.
Hoje, guardamo-lo na condição do parente difícil, que nos pede sacrifício 
incessante.

Ontem, abandonamos a jovem nos amava, inclinando-a ao mergulho na la-
goa do vício.
Hoje, temo-la de volta por fi lha incompreensiva, necessitada do nosso amor.

Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos se-
guia os exemplos menos felizes.
Hoje, partilhamos com ele, à feição de esposo despótico ou de fi lho-proble-
ma, o cálice amargo da redenção.

Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao sui-
cídio.
Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um fi lhinho, porta-
dor de moléstia irreversível, tutelando-lhe, à custa de lágrimas, o trabalho de 
reajuste.

Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, à míngua de todo auxílio, 
situando-a nas garras da delinqüência.
Hoje, achamo-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, 
a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância.

Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, san-
grando-lhes o espírito, a punhaladas de ingratidão.
Hoje, moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angús-
tia, a fi m de aprender a plantar carinho e fi delidade.

À frente de toda difi culdade e de toda prova, abençoa sempre e faze o melhor 
que possas.
Ajuda aos que te partilham a experiência, ora pelos que te perseguem, sorri 
para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam...
A humildade é chave de nossa libertação.
E, sejam quais forem os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer 
que toda construção moral do Reino de Deus, perante o mundo, começa nos 
alicerces invisíveis da luta em casa.

Emmanuel

EM CASA
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língua, sua religião é vã”. 

O Apóstolo dos gentios registra, aos 
romanos, a seguinte admoestação: 
“Sua garganta é um sepulcro aberto; 
com a sua língua trata enganosamen-
te, peçonha de áspides está debaixo 
dos seus lábios”. 

Certo orador, médium psicofônico, 
gostava de trabalhar em um determi-
nado Centro. Realizava todas as suas 
tarefas doutrinárias com tal cuidado, 
com tal senso de responsabilidade, 
que não tardou ser eleito dirigente de 
um Departamento da instituição. No-
vos desafi os a vencer, algumas coisas 
para aprender, outras tantas para refor-
mular. Ao fi nal de uma etapa de traba-
lho, foi visitar o Presidente do Centro. 
Após breve diálogo, apresentou seu 
Relatório das atividades. O Presidente 
agradeceu e já o ia abrindo, quando o 
novo dirigente do Departamento co-
meçou a falar:

 Sr . Presidente, tenho que fazer algu-
mas modifi cações na minha equipe de 
colaboradores, porque o Assistente 
que me indicaram, imagine o Sr, con-
taram-me...

Antes que terminasse a frase, o Presi-
dente, lembrando o fi lósofo Sócrates, 
interrompeu:

 Espere um pouco, meu irmão.  O que 
pretende me contar, já passou pelos 
três fi ltros?

 

 

 Não, não tenho. Como posso saber? 

Jesus advertiu sobre a contaminação 
oriunda das substâncias que saem da 
boca humana. Quem promove a dis-
seminação da maledicência, invoca 
o distúrbio para si mesmo. Por isso, 
urge vigiar e domar o vício do falató-
rio, do comentário maldoso – por que 
não dizer: “fofoca”? Quem se afi rme 
espírita, não pode esquecer que os 
censores do comportamento alheio 
acabam, quase sempre, praticando as 
mesmas ações censuradas.

Lamentamos o clima de comprovada 
invigilância deixada pelas peripécias 
do ânimo impiedoso dos caluniadores, 
com suas mentes doentias, sempre às 
voltas com a emissão impetuosa do 
fuxico generalizado. Confrades, esses, 
que engendram entusiasmos íntimos, 
ante as difi culdades e eventuais des-
lizes do próximo. Assestam a volúpia 
da detração, com acusações infames, 
de realidades que desconhecem em 
profundidade, sempre em direção das 
angústias e lutas íntimas dos que ten-
tam se erguer de um erro cometido.

Comprazem-se no mexerico e na sa-
tisfação de verem um irmão sofrendo 
uma experiência mais difícil. Dissimu-
lam, no velho chavão, ‘vamos orar por 
eles!’, o aguçamento dos quesitos de 
suas perfídias.

Esquecem-se de que o falatório induz 
à fascinação, secundando o desequilí-
brio emocional, impelindo-os aos pro-
cessos obsessórios. Muitos irmãos 
lhes são alvo de açodadas e contun-
dentes críticas, onde os princípios 
evangélicos são arremessados    para    
as    calendas.   Se praticassem o bem, 
escutariam, no recesso   da    consci-
ência,   a  advertência inserta no cap. 
1, versículo 26, de Tiago: “Se alguém 
cuida ser religioso e não refreia sua 

A PEÇONHA DA LÍNGUA ANTE OS TRÊS
FILTROS SOCRÁTICOS
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O que eu sei é o que me contaram. 
Mas eu acho muito grave que...

O Presidente interrompe novamente:

 Então, a sua história já perdeu subs-
tância, ou seja, não passou no primei-
ro fi ltro.

 É... mas...

 
 

 

 Claro que não, Presidente, Deus me 
livre! Nem poderiam falar uma coisa 
dessas de mim, que sou...

 Então, meu fi  lho, sua história fi ca 
um pouco mais fraca, porque não pas-
sou no segundo fi ltro, por suas pró-
prias palavras.

 Porém, ainda resta o terceiro fi  ltro, 
que é o da NECESSIDADE. Você acha, 
mesmo, que há necessidade de me 
contar o que pretende? Esta história 
– que ignoro - sobre o seu Assistente, 
que é seu confrade de fé, seu compa-
nheiro de trabalho, merece ser comen-
tada, ou você pretende conquistar pú-
blico que o aplauda, ao comentá-la? 
Pense bem, meu caro. Uma vez tenha, 
eu, tomado ciência de algum fato que 
me obrigue a agir, visando o bem da 
Instituição e de todos, tenha certeza 
de que não hesitarei em tomar as pro-
vidências cabíveis. 

 Não!... Sr . Presidente, passando 
pelo crivo destes três fi ltros, concluo 
que nada sobra   do  que  eu   iria  lhe   
falar,   diz   o Dirigente, surpreso con-

sigo mesmo. 

As pessoas seriam mais felizes se 
todas utilizassem esses três fi ltros, 
antes de divulgarem suas suspeitas a 
respeito de alguém. Antes de obede-
cerem ao impulso da difamação, refl i-
tam, porque serão, inexoravelmente, 
reconhecidos desta forma, ou seja, 
como cruéis difamadores.

Quando não fi ltramos nosso parecer 
a respeito do próximo, é evidente que 
os elementos psíquicos que verbali-
zamos são potencialidades que atu-
am contra nós mesmos. Do campo 
mental, aos lábios, podemos manter 
absoluto controle. Um pensamento 
negativo pode ser substituído, de ime-
diato, ao passo que a palavra solta é 
sempre um instrumento ativo em cir-
culação. Não se pode, nesse contexto, 
compreender uma atitude espírita co-
nivente com um comportamento que 
é atentatório ao conteúdo moral do 
Espiritismo.

Aos devotos da fuxicaria contumaz, os 
impertinentes ajuizadores de valores 
morais alheios, atentemos para uma 
lição de Chico Xavier: “Numa viagem 
de mil quilômetros, não nos podemos 
considerar vitoriosos senão depois de 
chegarmos à meta almejada, porque 
nos dez últimos metros, a ponte que 
nos liga ao ponto de segurança pode 
estar caída e não atingiremos o local 
para onde nos dirigimos.”

Finalmente, não esqueçamos de que a 
palavra constrói ou destrói facilmente 
e, em segundos, estabelece, por ve-
zes, resultados gravíssimos para sé-
culos.

Fonte: BRASÍLIA ESPÍRITA, nº 149
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Série: A HISTÓRIA DE UMA MENSAGEM

“A Certeza definitiva de que a vida continua”
(13ª parte)

A história de hoje começa em 
15 de fevereiro de 1980, em 
São Paulo.

Era o final da tarde e o jovem Cláu-
dio Rogério Alves Nascimento, de 
apenas 22 anos, chegava ao escri-
tório da empresa de propriedade 
de seu pai, dirigindo-se à sala do 
cunhado para a habitual troca de 
idéias a respeito dos negócios.
Distraídos, porém, na conversa que 
entretinham, foram surpreendidos 
pela queda da sua pasta de sobre 
uma mesa e esta ao se chocar com 
o piso, liberou um tiro do antigo re-
vólver que estava em seu interior, 
arma que Cláudio comprara dias 
antes, impressionado que estava 
com as notícias sobre a violência 
na grande metrópole paulista. 
O projétil o atingiu de forma fatal, 
no peito, e, ali mesmo, veio a fa-
lecer, para desespero de todos os 
que a ele se ligavam pelos laços 
familiares. 
Os mais abalados foram seus pais, 
que não encontrando conforto na 
fé que ardorosamente professa-
vam, noventa dias depois do ocor-
rido, resolveram ir a Uberaba, MG, 
na expectativa de que o conhecido 
Chico Xavier os auxiliasse a enten-
der o por que de tudo aquilo. 
Recebidos pelo médium, este lhes 
disse que Cláudio estava presente 
e pedia “para que sua mãe se acal-
masse”.
Naquela noite de 17 de maio de 
1980, o jovem transmitiu a primei-
ra de uma série de confortadoras 
mensagens que representaram 
muito para seus pais, mudando to-
talmente suas vidas, já que passa-
ram a viver sob outro prisma ape-

sar da incompreensão de muitos 
de seus numerosos familiares que 
não aceitaram sua conversão para 
o Espiritismo.

OS DETALHES DA MENSAGEM

Ponderação.

“Realmente, a nossa provação 
foi muito difícil para ser con-
tornada, entretanto, podemos 
observar que todos os fatores 
desencadeantes do acidente de 
que fui vítima, se entrelaçaram 
nas raízes da lógica”. 

Cláudio, apesar do pouco tempo 
de desencarne e da sua formação 
católica, demonstra bastante racio-
nalidade na apreciação do fato que 
o envolveu.
Afinal todos os lances que prece-
deram o inusitado acontecimento 
apontavam na direção de um even-
to que não poderia ser interpretado 
como mera coincidência.

Como Muitos.

“De tanto ler o noticiário acerca 
de violência e de tanto anotar os 
assaltos que se ampliam por tan-
tas maneiras diferentes, veio-me 
a idéia de entrar na posse de arma 
em que baseasse a minha defesa 
pessoal, em circunstâncias pe-
rigosas e inesperadas. Comprei 
o revólver que mais se parecia a 
uma peça de museu, à vista de 
minha inexperiência no assunto. 
Coloquei a peça em minha pasta 
de serviço, mais no propósito de 
recuperá-la, através de rigorosa 
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limpeza, que de usá-la por mim 
mesmo”.

Realmente o espaço que a impren-
sa de maneira geral dá para as 
ocorrências policiais é muito gran
de.Muito difícil não nos deixarmos 
envolver pelo clima do medo, da in-
segurança e da revolta.
Cláudio não foi exceção e por pre-
caução, acreditou ser necessá-
rio estar preparado para qualquer 
eventualidade.
Veja-se, contudo, que a influência 
que o dominou somente estava 
conduzindo-o para o resgate de al-
guma dívida de outra existência.

Uma Fatalidade.

“Tudo seguia com espontanei-
dade em nosso encontro de es-
critório, quando a pasta caiu no 
piso da sala e a disparada se pro-
cessou, fatal. Lembro-me apenas 
de que fui atingido pelo projétil 
que rompera o próprio revesti-
mento da bolsa para alcançar-me 
e coloquei a mão no peito, expe-
rimentando uma dor aguda que, 
sem demora, se converteu em 
mim, no assombro que me pros-
trou”.

Cláudio dissipa dúvidas que paira-
vam sobre o inusitado acidente que 
o vitimou.
Na verdade, a pasta caiu sozinha, 
ocasionando o disparo da arma 
que estava em seu interior, trans-
fixando seu coração e impondo-lhe 
a morte física instantaneamente.
Ninguém foi culpado.

Benefício.

“Quis reagir, falar, perguntar, ob-
servar com mais clareza o que 
se passava, no entanto, creio 
que perdia sangue à medida que 
adquiria o torpor que me pôs em 
branco as menores linhas do 
pensamento. Só mais tarde, en-
tendi que uma força divina me 
propiciara a bênção do sono que 
me dominou por vários dias... 
Quantos, ainda não sei...”

A reação de Cláudio foi instintiva e, 
portanto, normal.
Observe-se que nesse lapso de 
tempo, o torpor característico do 
início do desligamento espírito-ma-
téria, o beneficiou evitando outros 
registros.

Tudo Igual.

“Recordo-me, porém, de que des-
pertei na idéia de que seria recu-
perado. Tudo à frente se revestia 
de tanta identificação com o que 
via na Terra que, de imediato, me 
supus num hospital de socorro 
urgente, mas, pouco e pouco, os 
enfermeiros que me acompanha-
vam me deram a entender que 
tudo era diferente. Meu corpo era 
o mesmo, aos meus olhos, e a re-
gião do ferimento trazia tampões 
adequados, induzindo-me a crer 
que me achava em nosso Plano 
de experiências físicas”.

A realidade espiritual que se mis-
tura com a material é em muitos 
aspectos semelhante à observada 
em nosso Plano, ou este guarda si-
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militude com aquela.
O próprio corpo perispiritual repro-
duz a morfologia do corpo físico, 
sendo interessante notar a citação 
dos tampões observados na região 
do ferimento sofrido na matéria. 
Como revelam inúmeras cartas re-
cebidas por Chico Xavier e outros 
médiuns, tratamentos, muitas ve-
zes, idênticos aos do Plano Mate-
rial, se processam no período de 
convalescença vivenciado pelo de-
sencarnante.

Perturbando-Se.

“Tão logo melhorei, trouxeram-
me vovó Maria de Freitas para o 
diálogo. Não a conheci, de pron-
to, no entanto, com a paciência 
que somente as mães conseguem 
acumular, notificou-me o ocorri-
do... Senti-me desorientado, afli-
to... Bastou que a verdade me 
invadisse a mente, para que me 
abrisse aos sentimentos do lar e, 
então, qual se eu trouxesse um 
vídeo por dentro de mim, passei 
a vê-los orando e chorando por 
minha causa. Mamãe Therezinha, 
o que sofri, não sei descrever. 
Foi aquele anseio de regresso 
que não conseguia coibir...”

A conscientização sobre o trágico 
desfecho do acidente experimen-
tado, projetou Cláudio num estado 
psicológico negativo, restabele-
cendo sua ligação mental com os 
familiares mais próximos.
Interessante a observação de que 
se percebia como “se trouxesse 
um vídeo por dentro de si, pas-
sando a vê-los orando e choran-

do por sua causa”. 
Note-se que o resultado “foi um 
sofrimento que não saberia des-
crever”. 

Mudando De Estação.

“Entretanto, fui obrigado a vê-los 
reclamando em pranto a minha 
ausência e, debalde, buscava eu 
fazer-me entendido, explicando-
lhes que eu vivia. Sei que a vovó 
Antonia veio igualmente em meu 
socorro e, amparado por vários 
amigos, comecei a retomar-me... 
Compreendi, afinal, que para mim 
o período de obrigações no mun-
do havia terminado e busquei re-
visar as lições de coragem e as 
preces de amor a Deus que eu 
trazia de casa”.

Realmente, deve ser angustiante 
para o espírito recém-desencar-
nado, tentar interferir no desespe-
ro dos que ficaram na retaguarda, 
tranqüilizando-os, sem sucesso. 
A ação de sua avó Antonia, todavia, 
foi de grande valia para que Cláu-
dio, não se mantivesse na pertur-
bação em que mentalmente sentia 
os pais e demais familiares.

Realmente Incrível.

“Tenhamos a certeza de que nin-
guém teve culpa na ocorrência. 
Um tiro desferido de uma pasta 
de serviço! Eis o quadro em que 
o Senhor permitiu que eu viesse 
a sofrer, decerto resgatando dí-
vidas que tenho para trás. Todos 
estamos enlaçados em proces-
sos de contas que não devem se 
eternizar e, na essência, cabe-
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nos render graças a Deus por 
havermos encontrado o ensejo 
de renovação e melhoria por nós 
mesmos”.

Cláudio reconhece o insólito da si-
tuação desabafando: “um tiro des-
ferido de uma pasta de serviço”.
Efetivamente muito difícil de acre-
ditar, porém, ele mesmo conclui 
que “decerto resgatava ali dívi-
das que tinha para trás”. 
E dando mostras de muita sobrie-
dade comenta com os familiares 
que “todos estamos enlaçados 
em processos de contas que não 
devem se eternizar...” 

Desfazendo Dúvidas.

“Querida Mamãe, nada posso pe-
dir em casa, porque recebi dos 
pais e dos irmãos queridos as 
melhores demonstrações de ca-
rinho, mas se julgarem que ainda 
posso rogar algum favor, peço à 
nossa Carmem Radige nos aju-
de, renunciando ao desquite em 
formação. O nosso Luiz Antônio 
é um homem nobre e digno. E a 
filhinha reclama segurança para 
o amanhã. Que a nossa querida 
Radige reconsidere a sua pró-
pria atitude. O cunhado é meu 
verdadeiro irmão e nutre pela 
irmã tanto amor que não me pejo 
de solicitar a ela nos auxilie, na 
sustentação de nossa paz, en-
cerrando uma questão que nas-
ceu sem que nenhum de nós a 
justifique”.
O fato de estarem apenas Cláu-
dio e Luiz Antônio no local em que 

ocorreu o disparo fatal, colocou 
sob suspeita o cunhado apesar de 
não existirem motivos aparentes. A 
situação encontrou campo para ga-
nhar dimensão maior em cada um 
dos familiares do jovem desencar-
nado.
A irmã de Cláudio, Carmem foi uma 
das que mais se perturbou com a 
dúvida, a ponto de cogitar de se 
separar do marido, a única teste-
munha da singular ocorrência.
Cláudio, todavia, intervem através 
de sua mensagem, colocando um 
ponto final na questão, e pedindo 
que a irmã reconsidere a idéia do 
divórcio.
Como ele mesmo diz “foi uma 
questão que nasceu sem que ne-
nhum de nós a justifique”.
Como Chico Xavier poderia saber 
desse dado tão pessoal e não cita-
do no encontro de horas antes com 
os pais de Cláudio?

Palavras Finais

A íntegra desta mensagem pode ser 
lida na obra AMOR SEM ADEUS”, 
publicado pelo IDEAL/ SP. Solicite-
a na livraria mais próxima ou dire-
tamente à editora. Se preferir ouça-
a no programa “Os Mensageiros 
do Ar”, acessando www. radiobo-
anova.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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em prudência e equilíbrio.
“Pânico”, segundo o dicionário Aurélio, é um 
“pavor repentino às vezes sem fundamento 
que provoca uma ação desordenada”. 
A origem da palavra “pânico” é relativa ao 
deus mitológico grego Pã, que possuía chi-
fres, barba e pernas de bode. Ele era tão 
feio, que a sua mãe, quando o viu pela 
primeira vez, fugiu de tanto medo da sua 
feiúra. Em vez de maldizer essa sina, Pã 
brincava com o seu aspecto horrível para 
apavorar e horrorizar os pastores e os cam-
poneses. Desta maneira, podemos encon-
trar aspectos em comum entre o mito de Pã 
e o transtorno do pânico. Como Pã, o pâni-
co ataca de repente e apavora. 
Confunde-se o pânico como expressão do 
medo. O pânico é acompanhado de sensa-
ções físicas, como por exemplo, disritmia 
cardíaca, sudorese, sensação de morte. 
Sensações que surgem sem motivo apa-
rente, mas que tem outras causas e proble-
mas mais profundos.
Um pequeno histórico
Muitas pessoas dizem que é uma doença 
nova, inventada pela indústria farmacêutica 
para vender mais remédios. Mas isto não 
é verdade. Na literatura médica do século 
XIX há diversos relatos que correspondem 
ao que hoje chamamos de “transtorno do 
pânico”.
 Em 1869, Georges M. Beard criou 
o termo “neurastenia cardiovascular” para 
os quadros leves de ansiedade e depres-
são.
 Em 1871, durante a guerra civil 
americana, Jacob da Costa criou o termo 
“síndrome do coração irritável” cujos pa-
cientes apresentavam crises de palpitações 
acompanhadas de dores torácicas e mal-
estar.
 Em 1895, Freud classifi cou esses 
sintomas como “neurose de ansiedade”.
 O termo “síndrome do pânico” / 
“transtorno do pânico” surgiram somente 
no inicio da década de 1980, sendo descrito 
na quarta edição do Diagnostic and Statis-
tical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) 
– (Manual de Diagnóstico e Estatística dos 
Transtornos Mentais), da Associação Psi-

TRANSTORNO DO PÂNICO
UMA VISÃO ESPIRITUAL (1ª PARTE)

 Alguém está dirigindo seu car-
ro a caminho do trabalho. Pára num farol 
vermelho, e começa a sentir taquicardia. 
A respiração também se altera, e há um 
medo terrível de morrer. Dores no peito, 
suor em excesso. 
Vai para um pronto-socorro achando que 
está tendo um ataque cardíaco. Vários 
exames são realizados e nada de errado 
com o coração.
Daí para frente, começam a se tornar re-
petidas as crises, e a esta pessoa começa 
a evitar todas as situações onde elas ocor-
reram, ou onde pressinta que elas poderão 
ocorrer.
 Passa por vários consultórios 
e clínicas, faz diversos exames e nada é 
constatado no seu organismo.
Procura, por precaução, um cardiologista e 
este confi rma que o seu coração está em 
perfeito estado e lhe dá o diagnóstico de 
“síndrome do pânico”. É sugerido que se 
procure um psiquiatra para que um trata-
mento seja feito.
A “Síndrome do Pânico” é um quadro clíni-
co no qual ocorrem crises agudas de ansie-
dade sem que haja um estímulo disparador 
compatível com a intensidade das crises. O 
indivíduo vive uma variedade de experiên-
cias intensas e estranhas sem que consiga 
identifi car, a princípio, o que as desenca-
deou..
Todos os pacientes sentem uma ansiedade 
antecipatória da crise, gerando inseguran-
ça que os limita para atividades rotineiras. 
É comum ouvirmos a frase: “ Tenho tanto 
medo. Toda vez que me preparo para sair, 
tenho aquela desagradável sensação no 
estômago e me aterrorizo pensando que 
vou ter outra crise de pânico.            “Ori-
gem da palavra “pânico”, “medo”, segun-
do o dicionário Aurélio, é um “sentimento de 
viva inquietação ante a noção de perigo real 
ou imaginário, de ameaça; pavor, temor”. 
Quando este medo passa a ser despropor-
cional à ameaça, onde a situação é sempre 
evitada, isto começa a ser considerado uma 
fobia. E esta fobia é uma crise de pânico de-
sencadeada em situações específi cas. Se o 
medo for bem canalizado, ele se transforma 

Rubens Santini
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quiátrica Americana. 
 A doença do síndrome do pânico 
sempre existiu, mas os pacientes recebiam 
o diagnóstico errado e por conseqüência, 
um tratamento inadequado. Atualmente 
este transtorno passou a receber maior 
atenção de médicos e psicoterapeutas. 
 A partir deste novo diagnóstico 
(DSM-IV), muitas pesquisas foram feitas e 
vários tratamentos foram colocados a dis-
posição dos pacientes.
Como reconhecer a Síndrome do Pânico
Numa entrevista à revista “Carta Capital”, 
edição especial de Saúde – junho 2005, o 
doutor Márcio Bernik, psiquiatra e coorde-
nador do Ambulatório de Ansiedade do Ins-
tituto de Psiquiatria da Faculdade de Me-
dicina da USP, assim esclareceu sobre os 
sintomas do transtorno do pânico (TP):
“Quando uma pessoa sofre uma crise do 
pânico, ela sente que diversos órgãos 
do seu corpo começam a funcionar de 
maneira diferente da usual: o coração 
dispara, a respiração fi ca difícil, as mãos 
tremem, sensações de frio e de calor 
percorrem o corpo, a pele fi ca úmida de 
suor. Uma sensação de instabilidade, ou 
de estar fl utuando, parece querer derru-
bar a pessoa. Esses e outros sintomas 
parecem indicar que algo muito grave e 
muito perigoso está acontecendo com 
o corpo da pessoa. Ela logo pensa que 
está prestes a morrer, que está sofrendo 
um infarto ou um derrame. O transtorno 
do pânico (TP) é uma patologia comum, 
que incapacita o portador. É caracteriza-
do por ataques de ansiedade recorrentes 
ou pelo menos um ataque seguido de al-
terações que persistem por mais de um 
mês, devido à preocupação persistente 
com ataques, com suas implicações e 
alterações de comportamentos.”
Lembrando que o diagnóstico da síndrome 
do pânico é eminentemente clínico, deven-
do ser efetuado por profi ssional de saúde 
competente, que se utiliza do exame psí-
quico e de exames complementares para 
afastar a hipótese de outras doenças com 
sintomas semelhantes. 
Abaixo descrevemos os principais crité-

rios defi nidos pela Associação Psiquiátrica 
Americana (APA) para diagnosticar esta 
doença:
- Um curto período de intenso medo ou des-
conforto em que 4 (quatro) ou mais dos se-
guintes sintomas aparecem abruptamente e 
alcançam o pico em cerca de 10 minutos:
• Palpitações ou ritmo cardíaco acelerado
• Suor excessivo
• Tremores, abalos, sensação de “trepida-
ção interna”
• Sensação de falta de ar ou sufocamento
• Sensação de asfi xia
• Dor ou desconforto no peito
• Náusea ou desconforto abdominal
• Sensação de tontura, instabilidade, verti-
gem ou desmaio
• Medo de perder o controle ou enlouque-
cer
• Medo de morrer
• Sensação de formigamento
• Calafrios ou ondas de calor
- Pelo menos um dos ataques ter sido se-
guido por um mês ou mais das seguintes 
condições:
• Medo persistente de ter novo ataque
• Preocupação acerca das implicações do 
ataque ou suas conseqüências (isto é, per-
da de controle, ter um ataque cardíaco, fi car 
louco)
•  Uma signifi cativa alteração do comporta-
mento relacionado aos ataques
- O ataque de pânico não ser devido a efei-
tos fi siológicos diretos de substâncias (dro-
gas ou medicamentos) como: álcool, coca-
ína, crack, ecstasy, ou de outra condição 
médica geral (hipertireodismo, feocromoci-
toma, etc.) 
- Os ataques não devem ser consequência 
de outra doença mental: como por exemplo 
agorafobia (medo mórbido e angustiante de 
lugares públicos(como praças, ruas), como 
fobia social (exposição a situações sociais 
que geram medo), transtorno obsessivo-
compulsivo, ...
A primeira crise
No seu livro “Conversando sobre a Síndro-
me do Pânico” (Ed. Globo) Gugu Keller re-
lata a sua primeira crise:
“Pensei o que pensam todos os que pas-
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sam pela experiência: eu estava tendo 
um colapso cardíaco. Todos imaginam, a 
princípio, que seja um problema do cora-
ção, pois os sintomas provocam sensa-
ções semelhantes às descritas por infar-
tados. As palpitações durante uma crise 
de pânico são impressionantes. Lembro-
me de sentir as pulsações no pescoço, 
com se o coração fosse saltar pela boca. 
Mas fi quei perplexo, pois tinha apenas 
21 anos e não acreditava que pudesse 
ter um infarto. Essa sensação foi tão for-
te que o primeiro especialista que pro-
curei foi o cardiologista; fi z o que faria 
qualquer um o que passasse por isso. 
Hoje, mais experiente, voltei a conversar 
com alguns cardiologistas que disseram 
atender muita gente com os mesmos 
sintomas e não encontram nada de erra-
do com o coração, o que sugere tratar-se 
de portadores da Síndrome do Pânico.”
Em “Essencial: Síndrome do Pânico” – Ed. 
Nova Cultural, a jornalista Baby Siqueira 
Abrão nos dá o seu depoimento:
“Eu tinha sete anos quando experimen-
tei a primeira crise de pânico. Foi as-
sustador. Infelizmente, naquela época 
– início dos anos 60 - , ninguém sabia 
diagnosticar o transtorno. Fui a médi-
cos, psicólogos, psiquiatras e nenhum 
deles tinha a menor idéia do que era 
aquilo que eu sentia. Nem preciso dizer 
que fi quei anos me achando um “patinho 
feio”, diferente de todo mundo, carre-
gando um peso muito maior do que eu. 
Mesmo assim, consegui sair de casa, es-
tudar e, mais tarde, trabalhar. A grande 
crise veio em 1977. E então minha vida 
parou. Abandonei o jornalismo. Evitava 
amigos. Não saía de casa nem para ir 
até a esquina. Foram quase dez anos as-
sim. Até uma amiga contar que sofrera o 
mesmo problema e me dar o telefone do 
médico que a ajudara. Dois dias depois 
iniciei o tratamento. Mais três semanas 
e eu já saía de casa. (...) A experiência 
da crise é devastadora. Os dias que se 
seguem a ela, em especial quando se tra-
ta da primeira vez, são difíceis. Somos 
tomados por angústia, depressão, crises 

de choro, longos silêncios, pensamento 
fi xo nos tipos e na intensidade dos sen-
timentos trazidos pela crise. (...) Exames 
clínicos e laboratoriais nada indicavam 
de errado, o que aumentava o desespero 
e o desamparo.”
Perfi l psicológicos dos pacientes
Em “Essencial: Síndrome do Pânico” – Ed. 
Nova Cultural, a jornalista Baby Siqueira 
Abrão, com suporte e na experiência clínica 
dos médicos, levantou as principais carac-
terísticas psicológicas dos pacientes com 
pânico:
• Perfeccionistas, exigem o máximo deles 
mesmos
• São profi ssionais extremamente compe-
tentes em seu campo de atuação
• Querem ser reconhecidos por essa com-
petência
• Não sabem lidar bem nem com erros nem 
com imprevistos
• Centralizam decisões e assumem respon-
sabilidades em demasia
• Gostam de estar no controle de tudo
• Preocupam-se demais com os problemas 
do dia-a-dia
• Reprimem sentimentos que consideram 
negativos
• São altamente criativos
• Os pacientes consideravam seus pais 
controladores, exigentes, assustadores, 
temperamentais e críticos
• Os pacientes descreveram-se como as-
sustados, nervosos e tímidos quando crian-
ças
• A maioria descreveu sentimentos de ina-
dequação ou de auto-reprovação (baixa 
auto-estima)
Tratamentos
Numa primeira etapa, que é a mais emer-
gencial, é que se introduza um tratamento 
que vise restabelecer o equilíbrio bioquími-
co cerebral. Isto pode ser feito através de 
medicamentos. Usualmente se utiliza uma 
associação de antidepressivos e ansiolíti-
cos (para controlar a ansiedade). Antes de 
começar o tratamento, tome algumas pre-
cauções como:
• Pergunte ao médico sobre os efeitos (in-
cluindo os colaterais) do medicamento.
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• Pergunte ao médico se você poderá parar 
de tomar o medicamento quando quiser ou 
não. Lembre-se de que muitos medicamen-
tos não podem ser interrompidos repentina-
mente, podendo os sintomas voltarem a se 
manifestar. As doses devem ser diminuídas 
aos poucos sob supervisão médica. 
• Não esqueça que alguns medicamentos 
só fazem efeito se tomados com regulari-
dade.
• Não mude de medicação ou de dosagem 
sem conversar antes com o seu médico. 
Numa segunda etapa, prepara-se o pacien-
te para que ele possa enfrentar seus limites 
e as adversidades vitais de uma maneira 
menos estressante. Trata-se de estabele-
cer junto com o paciente uma nova forma 
de viver onde se priorize a busca de uma 
harmonia e equilíbrio pessoal. Uma abor-
dagem psicoterápica específi ca deverá ser 
realizada com esse objetivo. Há um tipo 
de terapia, a cognitivo-comportamental, 
uma das mais utilizadas em pacientes com 
Transtorno do Pânico. O método auxilia a 
alteração de padrões de pensamento, o 
que ajuda o paciente a superar seus medos 
e as suas reações diante de situações que 
provocam ansiedade. 
Conjuntamente com os medicamentos e 
com a psicoterapia, existem outros trata-
mentos na linha alternativa:
• Homeopatia (para diminuir a ansiedade e 
a depressão)
• Acupuntura
• Meditação e exercícios respiratórios 

É fundamental, pois, que o paciente se 
conscientize e busque tanto o tratamento 
material quanto o espiritual para a solução 
do seu problema. O tratamento psiquiátrico 
é extremamente recomendável porque irá 
auxiliar na reabilitação da função neural, 
gerando um alívio muito grande. Mas isso 
não resolverá o problema principal, a causa 
de base. É necessário, pois, um tratamento 
energético, em que a pessoa deve receber 
o passe magnético, a água fl uidifi cada, re-
cuperando o seu equilíbrio. Além disso, o 
paciente deve buscar um reconforto espi-
ritual através do Evangelho, onde deverá 

buscar a sua transformação moral.
O que fazer durante um ataque de pâni-
co
As crises podem acontecer a qualquer mo-
mento e em qualquer lugar: no trânsito, na 
rua, no metrô, em casa.
Com o desenrolar do tempo, os pacientes 
vão desenvolvendo estratégias para lidar 
com essas crises.
A maioria só sai de casa se levar junto o 
ansiolítico (remédio que alivia a ansiedade) 
indicado pelo médico. No momento da cri-
se tomam a dose recomendada, ajudando 
assim a aliviar a intensidade dos sintomas 
e a duração da crise.
Outra estratégia é controlar a respiração. 
Evite de manter a respiração rápida e ofe-
gante. Isto só faz com que seja absorvido 
novamente o gás carbônico, que deve-
ria ser eliminado do organismo. Procure 
manter a respiração pausada. Mantenha a 
atenção nos movimentos de inspiração e 
expiração.
Se estiver dirigindo, o mais adequado é 
estacionar o carro ou diminuir a velocidade 
do carro e ir o mais devagar possível até a 
crise cessar.
Quem preferir não chamar a atenção pode 
fi xar os olhos num jornal, livro ou revista e 
fi ngir que está lendo enquanto faz exercí-
cios respiratórios para se acalmar. É uma 
maneira para ser deixado em paz.
Outro fator importante e que ocorre muito. 
Pessoas com pânico costumam sofrer de 
ansiedade antecipatória, isto é, têm sen-
timentos de inquietação e medo quanto à 
próxima crise. Não saber quando, como e 
onde ela ocorrerá torna-as inseguras e an-
siosas.
Lembrete: Quanto mais você enfrentar, 
mais rápido vencerá seus medos. Quanto 
mais evitá-los, mais tempo eles persistirão.

(Conclui no próximo número)

Leia, divulgue, assine.

INFORMAÇÃO.

CIÊNCIA
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Já há algum tempo que a neu-
rofi siologia tem-nos mostrado 
como a percepção do que cha-

mamos “realidade” não passa de 
uma interpretação feita pelo nosso 
cérebro a partir dos estímulos re-
cebidos do meio que nos cerca.
Todas as nossas percepções vêm 
da despolarização da membrana 
de neurônios modifi cados que cha-
mamos de receptores neurais. São 
exatamente estas estruturas que 
nos fazem perceber a luz, o som, 
os sabores, os odores, além de 
tudo o que faz contato direto com o 
nosso corpo, as chamadas sensa-
ções somestésicas. 
Ocorre que, seja lá qual for o re-
ceptor estimulado, e existem mui-
tos tipos, o produto fi nal é sempre 
o mesmo: ondas eletroquímicas 
que se propagam de neurônio a 
neurônio até chegarem ao cérebro 
para, então, serem “interpretadas”, 
isto é, o nosso cérebro vai construir 
a informação, ou melhor – diríamos 
–, uma “realidade”, a partir destes 
impulsos eletroquímicos chamados 
de “potenciais de ação”.
Somente esta verdade fi siológica 

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.

já é sufi ciente para gerarmos um 
caos completo em nosso conceito 
de realidade, conceito esse que 
norteia todas as nossas referên-
cias, já que, a partir dela, notamos 
que tudo o que vemos, ouvimos, 
degustamos, cheiramos ou sen-
timos em nosso corpo como tato, 
temperatura ou propriocepção, 
existe, de fato, apenas nos nossos 
cérebros, e não como “realidade” 
da maneira como acreditávamos 
anteriormente. 
Novas tecnologias em exames de 
imagem, como a tomografi a por 
emissão de fótons (SPECT), têm-
nos permitido confi rmar que, para 
o nosso cérebro, não existe nenhu-
ma diferença entre o que experi-
mentamos através dos nossos re-
ceptores, e o que experimentamos 
através das nossas lembranças, 
já que comer uma maçã ou ape-
nas lembrar-se de comê-la ativa 
os mesmos neurônios, o que vem 
corroborar, ainda mais, com a nos-
sa primeira conclusão, qual seja, 
o ambiente físico, que sempre to-
mamos como sendo a mais sólida 
realidade, aquela que norteia a ra-
zão humana, não passa de uma 

PANORAMA
O REINO DE DEUS ESTÁ DENTRO DE NÓS

Décio Iandoli Jr.
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grande ilusão criada pelas células 
do nosso tecido nervoso a partir de 
interferências do meio ambiente.
Um importante trabalho foi publica-
do em 2001(*) pelos doutores: An-
drew Newberg e Eugene d’Aquili, 
em que a tecnologia de neuroima-
gem funcional, referida acima, foi 
utilizada para estudar os cérebros 
de monges tibetanos em estado de 
meditação profunda, assim como 
de freiras franciscanas em prece 
contemplativa. A análise das ima-
gens mostrou que a experiência 
“mística” é tão ou mais real, para 
o cérebro, do que as percepções 
sensoriais, pois a ativação cortical 
é plena e direta, sem que ocorram 
as “interpretações” das áreas mais 
primitivas do nosso encéfalo. Po-
deríamos dizer, a partir desta pes-
quisa, que o contato com Deus, 
através das nossas práticas religio-
sas mais legítimas como a prece 
sincera ou a busca de uma trans-
cendência espiritual, é uma experi-
ência real que não depende de um 
arranjo específi co dos circuitos for-
mados por nossos neurônios. 
___________________________

(*)NEWBERG, A.; ALAVI, A.; BAI-
ME, M.; POURDEHNAD, M.; DAN-
TANNA, J.; D’ AQUILI, E. – The 
measurement of regional cerebral 
blood fl ow during the complex cog-
nitive task of meditation : a prelimi-
nary SPECT study. Psychiatry Res.; 
v. 106(2): p.113-22, apr.2001.

Outras recentes conclusões da Físi-
ca têm ajudado, também, a virar de 
cabeça para baixo nossas profun-
das convicções acerca do cotidiano 
mais banal de nossas vidas como, 
por exemplo, o fato de a matéria ter 
muito mais espaços vazios do que 
partículas, ou, que possa existir 
mais de uma realidade ocorrendo 
ao mesmo tempo, que o tempo é 
relativo, ou ainda, que um elétron 
seja capaz de mudar seu compor-
tamento, apenas porque está sen-
do observado. 
A essa altura poderíamos afi rmar 
que não temos mais pontos de par-
tida para determinar algo que nos 
pareça seguramente real? 
Muito mais antiga do que qualquer 
uma destas referências científi cas 
é o próprio Evangelho, onde Jesus 
já nos advertia de que: “O reino de 
Deus está dentro de nós”, ou ain-
da, nos ensinamentos dados pela 
Doutrina Espírita, asseverando que 
o mundo material não passa de 
uma grande ilusão, e que o mundo 
real é o mundo espiritual, ou seja, 
o reino de Deus já anunciado pelo 
Mestre Jesus. 
Onde devemos procurar a realida-
de senão dentro de nós? Como al-
cançar algum grau de sanidade se 
não evitarmos a contaminação dos 
estímulos que bombardeiam nos-
so cérebro com potenciais de ação 
que nos iludem e que acabam por 
nos afastar da realidade do Espíri-
to? 
Cremos haver chegado ao ponto 

PANORAMA



15

DEZ 07

que nos permite afi rmar, cientifi ca-
mente, que o mundo material é o 
mundo das ilusões transitórias en-
quanto o mundo real é aquele que 
existe em nossa alma, e que está 
dentro de nós. 
Deus é real do ponto de vista neu-
rofi siológico, enquanto que tudo 
aquilo que nos parecia tão sólido e 
palpável é, na verdade, o que po-
deríamos chamar de imaginativo e 
efêmero, numa inversão total dos 
conceitos até então aceitos. As-
sim, podemos dizer que a grande 
revelação trazida pelo Cristo, cuja 
instalação em nossa Civilização 
ainda está em curso, é que: “O rei-
no de Deus está dentro de nós”, 
conceito revolucionário posto que 
tem um enorme potencial de trans-
formação de cada um, e em todos 
nós ao mesmo tempo.
O Espiritismo derruba as barrei-

ras entre Ciência e Religião e abre 
caminho para a interpretação das 
pesquisas científi cas, porque mos-
tra o sentido que as leis naturais 
dão à vida; e o faz, porque conhe-
ce e revela estas leis, que nada 
mais são do que as leis divinas 
que regem o Universo. Interagindo 
conhecimentos científi cos, moral 
cristã e fi losofi a de vida, ele se co-
loca como autêntico marco da pas-
sagem de eras. Sendo assim, só 
mesmo a Doutrina codifi cada por 
Kardec pode nos conduzir nessa 
difícil hora, dando-nos subsídios 
para transformar o planeta, a fi m 
de que ele possa galgar um novo 
patamar de evolução. 
Que vejam os que têm olhos de 
ver! 

Fonte: REFORMADOR, n.º 2.137
Leia, assine, divulgue
INFORMAÇÃO
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O JOVEM E SEUS PROBLEMAS

JUVENTUDE
DEFINIÇÃO RELIGIOSA

Eu acredito que todas 
as pessoas têm um 
pouco de Espiritis-

mo, mesmo que elas não 
se declarem espíritas. 
Quanta gente eu conheço 
que acredita nos Espíritos 
e na reencarnação, e que 
não são espíritas! Isso 
é válido? Será que uma 
pessoa pode ser católica 
e espírita ou evangélica 
ao mesmo tempo?” (M. 
L.N. – Garça-SP)

Uma conhecida revista 
de circulação nacio-

nal, há pouco tempo atrás, 
fez uma consulta entre 
seus leitores, mais ou me-
nos nestes termos: aquilo 
em que você crê está de 
acordo com o que a sua 
religião ensina? 
Veja que fenômeno inte-
ressante! Nem sempre 
tudo o que a pessoa acre-
dita coincide com a religião 
que ela diz professar. 
Parece uma contradição e 
é um campo muito propício 
para uma pesquisa socio-
lógica. Talvez, porque, na 

grande maioria das vezes 
(e é nesse sentido que a 
revista fez a enquête), as 
pessoas aceitam uma re-
ligião simplesmente por-
que nasceu naquela re-
ligião, porque a família é 
daquela religião, porque 
é mais cômodo permane-
cer como está ou simples-
mente porque nem quer 
pensar nisso. Há, portan-
to, por parte das pessoas 
um certo descompromisso 
para com a verdade que 
acredita. 
As religiões, em si, sem-
pre são boas  diz o Espi-
ritismo  porque elas en-
sinam o caminho do bem. 
Elas têm seus dogmas, 
pregam suas verdades e 
costumam repeti-las insis-
tentemente para que seus 
fieis se fortaleçam na fé e 
preservem esse único ca-
minho. 
Algumas décadas atrás, as 
religiões ainda tinham um 
poder absoluto: mesmo 
que não convencessem, 
elas tinham o poder de se 



17

DEZ 07

impor e de exigir absoluta 
fidelidade aos seus princí-
pios. Hoje (já estamos no 
século 21), as coisas mu-
daram muito. As pessoas, 
que nascem numa deter-
minada religião, ainda que 
sofram pressão da família, 
já não se sentem obriga-
das a permanecer naquela 
religião. Podem procurar 
outros caminhos, podem 
exercer a sua liberdade de 
crença, como defendem 
as constituições dos paí-
ses democráticos e até a 
Igreja Católica. Logo, a si-
tuação é bem melhor atu-
almente, quando falamos 
tanto em direitos huma-
nos. Mas trata-se de uma 
fase de transição na His-
toria: uma fase de mudan-
ça de mentalidade. Agora 
é que estamos começan-
do a aprender a caminhar 
pelos próprios pés.
Isso vai levar séculos, 
caro leitor. Muita gente, 
embora pertencente a um 
círculo religioso, está bus-
cando outras explicações 

para a vida, mesmo por-
que não há quem não es-
teja passando por algum 
problema ou alguma crise 
existencial.
Como o Espiritismo é uma 
doutrina livre, que nada 
impõe a ninguém, que não 
se preocupa em arrastar 
prosélitos, que não prega 
exclusivismo nem salva-
ção, ele se torna alvo de 
atenção e curiosidade, 
mesmo porque toca nas 
questões fundamentais da 
vida  como a explicação  
para o sofrimento, a ori-
gem e destino do homem, 
vida antes da vida e vida 
após a morte. Assim, é co-
mum as pessoas procura-
rem os centros espíritas, 
sem qualquer compromis-
so. Essas pessoas estão 
ávidas a procura de uma 
explicação, de conforto, de 
paz.  Elas não estão mais 
interessadas somente em 
servir a esta ou àquela re-
ligião, mas em buscar um 
Deus de toda a humanida-
de, que está em toda parte 

JUVENTUDE



18

DEZ 07

e que não faz acepção de 
crença ou culto, que pode 
ser encontrado em qual-
quer lugar onde haja amor, 
verdade, sinceridade. 
É assim que a doutrina 
acolhe e agasalha a todos, 
sem cobrar compromisso 
ou fidelidade de ninguém. 
Por isso, as idéias espíri-
tas  por serem livres e por  
abranger os problemas fun-
damentais da vida humana 
 espalham-se com faci-

lidade, encontram eco em 
muitos corações, rompen-
do a barreira do preconcei-
to e do medo, abrindo uma 
era nova de liberdade. 
Na verdade, o Espiritismo 
não está preocupado com 
o fato de uma pessoa, de 
qualquer religião, vir ao 
seu encontro e continuar 
freqüentando outro meio 
religioso. Isso não tem ne-
nhuma importância para a 
doutrina. 
O Espiritismo se dirige a to-
dos, indistintamente, pois 
compreende que a verdade 
não é exclusiva, não per-

tence à ninguém, somente 
a Deus. Se a pessoa quer 
se alimentar dos princípios 
da doutrina, a doutrina não 
pode negar  e, para isso,  
não impõe condições, não 
pode absolutamente nada 
de ninguém. 
Esse é o caráter essencial 
do Espiritismo. Entretanto, 
essa questão de a pessoa 
pretender ser as duas coi-
sas ao mesmo tempo, isso 
depende de cada uma. Em 
vários momentos, ela vai 
se defrontar com pontos 
contraditórios (pois o Es-
piritismo tem sua própria 
visão de vida), mas isso é 
ela quem vai resolver den-
tro de si mesma, pois o 
interesse em se definir na 
vida e em procurar o pró-
prio caminho é dela e de 
mais ninguém.

Conheça o site: 
www.revistainformacao.anderung.com.br

JUVENTUDE
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FALANDO DA MORTE ÀS CRIANÇAS

Ricardo Orestes Forni

“O medo deve ser combatido 
com todos os valiosos recur-
sos ao alcance, desde a oração 
à ação feliz” – Manoel P. de Mi-
randa (Livro “Temas da Vida e da 
Morte”).

A revista “VEJA”, edição de n.º 
1998, do dia 07 de março do cor-
rente ano, traz uma interessante 
reportagem sobre se devemos e 
como devemos abordar o assunto 
da morte com as crianças. Vamos 
a um trecho dela: “Todo pai e toda 
mãe têm a ilusão de poder evitar 
que seus fi lhos sofram. Esse impul-
so fi ca claro quando ocorre algum 
caso de morte na família. Crianças 
pequenas costumam ser deixadas 
à parte do assunto, já que, acre-
dita-se, não possuem maturida-
de sufi ciente para entender o que 
aconteceu. Essa prática, comum 
no mundo ocidental por causa da 
difi culdade que os próprios adultos 
têm em lidar com a morte, está, 
entretanto, equivocada. A tentativa 
de proteção pode causar – e efeti-
vamente tem causado – uma série 
de traumas em crianças que perde-
ram algum ente querido. O alerta 
é da psicóloga brasileira, Claudia 
Bigard, que cuida de familiares de 
pacientes com câncer no Hospital 
Pitié-Salpêtrière, em Paris”.

Diante dessa realidade, a lição da 
psicóloga é simples: “a notícia da 
perda deve ser dada de forma dire-
ta, não importa a idade da criança, 
utilizando a palavra morte e deixan-
do bem claro que se trata de um 

acontecimento irreversível”. Muitos 
psicólogos concordam nesse ponto 
e orientam que não se deve usar 
frases do tipo “fulano partiu” ou “foi 
morar no céu”. Segundo eles, esse 
tipo de explicação gera dúvidas nas 
crianças, trazendo uma angústia 
ainda maior. Se a explicação não 
for clara, continuam os psicólogos, 
a criança desenvolve problemas 
emocionais que repercutirão mais 
tarde através de agressividade na 
escola ou a volta de fazer xixi na 
cama, diz Claudia. Da cartilha que 
ela lançou de orientação aos pais 
com o título Como falar às Crian-
ças sobre a Morte, podemos desta-
car alguns tópicos: se as crianças 
demonstrarem interesse, é impor-
tante levá-las ao velório, enterro ou 
hospital explicando com palavras 
simples o que se passa; chorar na 
frente das crianças é uma forma 
de dizer que ela pode chorar tam-
bém; é sempre melhor que o pai ou 
a mãe dê a notícia da morte; não 
existe fórmula que impeça a crian-
ça de sofrer; a criança possui uma 
capacidade de adaptação bem 
maior que a do adulto. Ainda se-
gundo o mesmo artigo da revista, a 
criança de 3 anos já começa a per-
ceber a existência da morte. Para 
aquelas de 7 anos em diante, a au-
sência de um ente querido ou de 
um animal de estimação é percebi-
da como algo ruim e triste. Segun-
do a mesma psicóloga, um estudo 
recente nos Estados Unidos mos-
tra que qualquer pessoa, desde o 
dia em que nasce até completar 18 
anos, testemunha em média 18000 
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mortes (!), seja de forma indireta, 
pela televisão, seja pela morte de 
animais de estimação ou de algum 
parente.
Segundo Manoel P. de Miranda no 
livro “Temas da Vida e da Morte”, 
1.ª edição da FEB, psicografi a de 
Divaldo, o temor da morte se deve a 
vários fatores inerentes à natureza 
humana: instinto de conservação 
da vida; a predominância da na-
tureza animal; o temporário olvido 
da vida espiritual donde procede; 
o conteúdo religioso das doutrinas 
ortodoxas, elaborando um mundo 
pós morte onde pode haver um cas-
tigo sem fi m e, por último, o receio 
do aniquilamento da vida por falta 
de informações corretas a respei-
to da vida além-túmulo. O homem 
primitivo não vivia essas angústias, 
produzidas a partir do período em 
que a idéia de uma condenação 
eterna a um lugar de sofrimento 
passou a ser veiculada pelas reli-
giões. Para resolver essas causas 
enumeradas por Manoel P. de Mi-
randa, é urgente o aclaramento 
dos enigmas em torno da realidade 
post mortem. Tendo o homem uma 
visão correta sobre a continuação 
do Ser, o temor cede lugar à con-
fi ança a tal ponto que se sente es-
timulado a preparar esse futuro, no 
qual a felicidade será uma realida-
de para todos aqueles que empre-
enderam esforços para alcançá-la. 
Ensina Joanna de Ângelis no livro 
“Ementário Espírita”, 3.ª edição 
da Casa Editora “O Clarim”, que o 
desencarne não ocorre no instante 
da morte biológica.   Podemos, se-

gundo Joanna, sem fugir à vivência 
de nossas responsabilidades do 
dia-a-dia, ir preparando nossa de-
sencarnação tranqüila através dos 
seguintes procedimentos: “saindo 
de você mesmo, espalhando oti-
mismo, pacifi cando o espírito, har-
monizando-se com os desafetos, 
corrigindo a vontade viciada, es-
quecendo mágoas, alentando a es-
perança de felicidade mais tarde.”
É ela quem continua ensinando no 
mesmo livro citado: “Em favor de 
você mesmo, inclua diariamente 
entre as suas preocupações a me-
ditação em torno do fenômeno da 
desencarnação. O exercício men-
tal sobre esta ocorrência ser-lhe-á 
muito benéfi co. Dessa forma, re-
vista-se de equilíbrio para o retorno 
à Vida Espiritual que pode dar-se 
inesperadamente. Torne o “proble-
ma familiar a você e aos que fazem 
parte do seu lar. Explique aos fi lhos 
sobre as responsabilidades decor-
rentes da indumentária física e viva 
psiquicamente arrumado”.
Conforme ensina Manoel P. de Mi-
randa no livro citado anteriormente, 
cada dia que passa no calendário 
terrestre, adicionando-lhe tempo à 
existência física, é-lhe um a menos 
que o aproxima do portal da mor-
te.
Para essa realidade, utilizemos a 
orientação de Joanna no mesmo 
livro: “Viva na Terra, mas não es-
queça de que um dia a vida o requi-
sitará para outras estâncias...”
E considere o ensino evangélico: 
“Onde estiver o tesouro aí estará o 
coração”.




