
     

REVISTA ESPÍRITA MENSAL
ANO XXXII N° 376
FEVEREIRO 2008

ASSUNTOS

S
U

M
Á
R

I
O

“INFORMAÇÃO”:
é registrada na D.C.D.P. Do D.P.F. sob n. 1702 
(Portaria 209/73) - publicada pelo Grupo Espírita 
“Casa do Caminho” - 
Jornalista responsável:
Zancopé Simões (Reg. 10.162) - 
Redação:
Rua Souza Caldas, 343 - Fone: (11) 6764-5700
Correspondência:
Cx Postal: 45.307 - Ag. Vl. Mariana/São Paulo (SP),

“INFORMAÇÃO” não se responsabiliza pelos 
conceitos e opiniões emitidos pelos seus 
entrevistados ou articulistas.

Editoração Digital e Impressão:
VAN MOORSEL, ANDRADE & CIA. LTDA.
Rua Souza Caldas, 343 - São Paulo - SP

EX
PE

D
IE

N
TE

Kardec Afirma

Mensagem da capa

COMUNICAÇÃO

SERVIÇO

CIÊNCIA

PANORAMA 

JUVENTUDE

EDUCAÇÃO

OUTROS...

1

FEV 08

Conversa Breve
Kardec Afrima
A Vida Continua
Aprendendo com Chico Xavier
As lições de Chico Xavier

3

5

12

14

16

Kardec Afi rma

Em “O LIVRO DOS ESPÍRI-
TOS”, Questão 132.

Qual é a fi nalidade da encar-
nação dos Espíritos? 

“─ Deus a impõe com o fi m de 
levá-los à perfeição: para uns, é 
uma expiação; para outros, uma 
missão. Mas, para chegar a 
essa perfeição, eles devem su-
portar todas as vicissitudes da 
existência corpórea: nisto é que 
está a expiação. A encarnação 
tem ainda outra fi nalidade, que 
é de pôr o espírito em condições 
de enfrentar a sua parte na obra 
da Criação. É para executá-
la que ele toma um  corpo em 
cada mundo, em harmonia com 
a sua matéria essencial, a fi m 
de nele cumprir, daquele pon-
to de vista, as ordens de Deus. 
E dessa maneira, concorrendo 
para a obra geral, também pro-
gredir. A ação dos seres corpó-
reos é necessária à marcha do 
Universo. Mas Deus, em sua 
sabedoria, quis que eles tives-
sem, por essa mesma ação, um 
meio de progredir e de se apro-
ximarem dele. É assim que, por 
uma lei admirável de sua provi-
dência, tudo se encadeia, tudo 
é solidário na Natureza”.

“Façamos do nosso coração uma luz que possa infl a-
mar-se ao toque do Infi nito Amor de Jesus, cada dia, 
a fi m de que nossa tarefa ilumine com Ele a milenária 
estrada de nossas experiências, expulsando as som-
bras de nossos velhos enganos e despertando-nos o 
espírito para a glória imperecível da Vida Eterna”.

André Luiz

9

O Jovem e seus Problemas

Por trás da festa...

Série A História de Uma Men-
sagem (15ª parte)

Aborto

A Condição Essencial

O Passe Magnético
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CONVERSA BREVE

Não desanimes.
Persiste mais um tanto.
Não cultives pessimismo.
Centraliza-te no bem a fazer.
Esquece as sugestões do medo destrutivo.
Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros.
Avança ainda que seja por entre lágrimas.
Trabalha costantemente.
Edifi ca sempre.
Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração.
Não te impressiones à difi culdade.
Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a 
dia.
Não desistas da paciência.
Não creias em realização sem esforço.
Silêncio para a injúria.
Olvido para o mal.
Perdão às ofensas.
Recorda que os agressores são doentes.
Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho 
ou te apaguem a esperança.
Não menosprezes o dever que a consciência te impõe.
Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria vi-
são e procura o rumo certo.
Não contes vantagens nem fracassos.
Estuda buscando aprender.
Não te voltes contra ninguém.
Não dramatizes provações ou problemas.
Conserva o hábito da oração para quem se te faz a luz na vida ínti-
ma.
Resguarda-te em Deus e preserva no trabalho que Deus te confi ou.
Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar.
Age auxiliando.
Serve sem apego. E assim vencerás.

EMMANUEL
(Psicografada por F. C. Xavier)

VENCERÁS
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um número crescente de pes-
soas que querem fugir do ruí-
do e da agitação do carnaval, 
em busca de equilíbrio e paz. 
Entre esses estão os espíri-
tas, que, mais que todos, pos-
suem, na literatura a seu dis-
por, farto material para tirarem 
conclusões bem claras sobre 
a festa de Momo. Numa des-
sas obras, intitulada “CHICO 
E EMMANUEL” – organizada 
por Carlos A. Baccelli, com pu-
blicação da Editora Didier, de 
Votuporanga (SP) – é lembra-
do um relato do saudoso mé-
dium Francisco Cândido Xa-
vier, sobre o qual é impossível 
não se meditar. Conta Chico 
que “quando tinha 15 anos e 
ainda não possuía o conhe-
cimento espírita, sofria em 
demasia com as infl uências 
espirituais e que, em certa 
ocasião, seus problemas se 
agravaram, fi cando muito 
abatido. Foi justamente na 
época de carnaval. Disse o 
médium mineiro que desde a 
quinta-feira começou a pas-
sar por difi culdade, tornan-
do-se os dias subseqüen-
tes ainda piores. Somente 

O carnaval novamente aconte-
ce e muitos vivem, com eufo-
ria, em todo o mundo, a grande 
festa popular, através da qual 
extravasam a alegria ruidosa e 
descontrolada. Por trás do di-
vertimento aparente, das fan-
tasias faustosas e dos sorrisos 
estampados nos rostos, como 
costumeiramente mostra a im-
prensa nesses dias, há que se 
considerar, no entanto, os pre-
ocupantes números do espe-
táculo, habitualmente regado a 
álcool, com muitas brigas, as-
saltos, homicídios, acidentes 
automobilísticos, tudo isso em 
quantidade signifi cativamen-
te maior do que o registrado 
ao longo de todo o ano, sem 
falar ainda que nos grandes 
centros as mais expressivas 
festividades do carnaval são, 
não raro, patrocinadas com 
recursos de origem duvidosa. 
Do outro lado, no entanto, ins-
tituições religiosas, que antes 
permaneciam praticamente 
em inatividade nesses dias, 
já começam a se movimentar, 
arregimentando, em torno dos 
preceitos cristãos, por meio de 
estudos e confraternização, 

POR TRÁS DA FESTA...
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na Quarta-feira de Cinzas 
viria a encontrar melhoras. 
“Guardei aquela observa-
ção, depois da mediunidade, 
quando o Espiritismo já ha-
via aparecido como Luz nas 
sombras do meu caminho. 
Então perguntei a um Ami-
go Espiritual a razão daque-
le caso. E ele me explicou 
que aquele agravo de meus 
padecimentos com infl uên-
cias espirituais deprimentes 
tinha causa no seguinte: é 
que na pequena terra onde 
reencarnei nesta existên-
cia (Pedro Leopoldo), havia 
somente um Templo de ati-
vidades cristãs e, durante o 
carnaval, esse Templo havia 
cerrado as portas para não 
se contaminar com as vibra-
ções dos foliões, dos ami-
gos do carnaval. De modo 
que, como o Templo havia 
fechado as portas, a cidade 
estava como que desprovi-
da do socorro da oração e 
as forças espirituais pertur-
badoras como que se assa-
nharam, como que se liber-
taram com mais intensidade 

e as criaturas que estavam 
com fenômenos mediúnicos 
sem a educação necessária, 
sofriam naturalmente os 
efeitos daquele abandono 
da oração” – disse Chico.
Em 1939, Emmanuel, seu 
mentor espiritual, daria novas 
informações a esse respeito, 
quando ditou a Chico a pági-
na intitulada “SOBRE O CAR-
NAVAL”. Nela, esclarece que 
nesses dias de indisciplina 
sentimental há largo acesso 
das forças da treva aos cora-
ções e que, por conta disso, 
às vezes, toda uma existência 
não basta para que a criatura 
realize os reparos precisos de 
uma hora de insânia e de es-
quecimento do dever. E con-
clui Emmanuel: “É incontes-
tável que a sociedade pode, 
com o seu livre-arbítrio co-
letivo, exibir superfl uidades 
e luxos nababescos, mas, 
enquanto houver um mendi-
go abandonado junto de seu 
fastígio e de sua grandeza, 
ela só poderá fornecer com 
isso um eloqüente atestado 
de sua miséria moral”.
FONTE: SEI, n.º 2078.
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Série: A HISTÓRIA DE UMA MENSAGEM

“A Certeza definitiva de que a vida continua”
(15.ª Parte)

A história da carta de hoje 
nos leva ao dia 9 de setembro 
de 1982. A rotina da família 
Pinheiro Galasse seguia seu 
curso normal naquela tarde 
até que inesperado aconteci-
mento mudaria drasticamen-
te a ordem e importância das 
coisas. Isto porque sua filha 
mais velha, Cláudia, na época 
com pouco mais de 18 anos, 
sem maiores explicações ou 
motivos justificados inter-
rompeu sua existência física 
através do suicídio, usando 
uma arma pertencente ao seu 
pai, o qual a mantinha tranca-
da à chave num móvel de seu 
quarto. Jovem reconhecida 
pela sua sensibilidade, mei-
guice e amor aos pais e ir-
mãos, havia recém-concluído 
o primeiro grau num conceitu-
ado colégio da capital paulis-
ta onde se destacara por seu 
interesse na preparação de 
aulas de catecismo, partici-
pação de encontro de jovens, 
revelando grande espírito de 
solidariedade, mostrando-se 
presente aos amiguinhos que 
mais necessitavam do diálo-
go confortador. Na época do 
fato, cursava o segundo grau 
no Colégio Galileo Galilei, in-
tegrara-se nas ações de defe-
sa da natureza, tendo viajado 

ao Pantanal para aprimorar 
seus conhecimentos, transfe-
rindo posteriormente aos co-
legas a experiência adquiri-
da. A comoção observada por 
parte de todos os professores 
e colegas da escola que fre-
qüentava interrompeu suas 
atividades para que pudesse 
prestar a derradeira homena-
gem a ela, no velório de seu 
corpo, ocasião em que foi 
lido um texto especial intitu-
lado “Criança Adulta”, o que 
fez aumentar a perplexidade 
ante o radical gesto da meni-
na-moça. Um ano separou os 
traumatizantes momentos da-
quele em que a paz começaria 
a florescer nos corações de-
solados de seus pais. Embora 
católicos fervorosos e atuan-
tes, sem conseguir encontrar 
conforto em suas convicções, 
acabaram por reencontrar a 
filha em mensagem psicogra-
fada por Francisco Cândido 
Xavier, em Uberaba-MG, lo-
cal que passaram a freqüen-
tar na ânsia de obter alguma 
notícia. Trazia em seu conte-
údo não apenas a expressão 
do remorso da jovem, como o 
esclarecimento sobre a real 
causa daquela incompreensí-
vel atitude.
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Tristes Lembranças

“Estou melhor e mais cal-
ma, conquanto ainda seja 
portadora de algumas das 
conseqüências tristes de 
meu gesto. Sei que hoje 
passaram o dia revivendo o 
episódio que tanto estima-
ríamos ser apenas um so-
nho”.

Se propositadamente, por 
exemplo, cortamos o dedo 
com profundidade, experi-
mentaremos sensação de dor 
e desconforto por bastante 
tempo. No caso daqueles que 
forçam a saída do corpo de 
forma violenta, não poderia 
ser diferente, afinal, a estru-
tura física saudável encontra-
se com grande quantidade de 
energia vital. Demonstram as 
informações daqueles que 
desertaram da vida nesta di-
mensão desta forma que as 
seqüelas do traumatismo im-
posto a si mesmo, represen-
ta carga desnecessária a ser 
suportada pelo que preferiu 
fugir dos problemas pela por-
ta errada. Claro que existem 
atenuantes, porém, a culpa 
pelo sofrimento decorrente é 
do que delibera pelo abando-
no da vida.

Explicando Os Fatos

“Também eu com a Vovó 
Rosa, atravessei as horas 
deste nove de setembro 
que já está passando a re-
cordar o desalento que me 
tomou de assalto. Tudo se 
me refez na memória. Um 
telefonema que me deixou 
indisposta e a idéia que eu 
nunca deveria ter alimenta-
do chegando, aos poucos, 
a me repletar o cérebro de 
resoluções lamentáveis”.

A revivescência das imagens 
e cenas tão traumatizantes 
constitui-se num fardo pesa-
do para a vítima do suicídio 
de forma quase contínua. No 
caso de Cláudia, o arrepen-
dimento se faz mais intenso 
pela não resistência à influ-
ência perturbadora que lhe foi 
minando as defesas morais.

Difícil Aceitar

“Dez minutos para as três 
horas da tarde, procurei 
certificar-me de que po-
deria agir sem a presença 
de quem quer que fosse e, 
como que amedrontada, 
diante de mim mesma, con-
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segui a chave que me daria 
acesso à arma com a qual 
me anulei no quarto. Não 
sei até hoje que forças de-
sumanas teriam possuído 
o meu Ser... Recordo-me 
que chegava a sentir pesa-
da mão sobre a minha para 
que o gatilho não falhasse. 
Caí, descontrolada, mas 
ainda escutava os rumores 
de casa, quando ouvi as vo-
zes da Mônica...”

Na descrição de Cláudia uma 
amostra nítida e clara da su-
tileza com que se processam 
o envolvimento e controle por 
parte de entidades inspiradas 
por sentimentos de malda-
de. Casos como este vão se 
formando a partir das men-
talizações da potencial víti-
ma que oferece campo apro-
priado para que a entidade 
ou entidades perturbadoras 
se insinue, desenvolva seu 
processo de influência e vá 
progressivamente ampliando 
seu domínio sobre sua presa. 
Allan Kardec classifica este 
estágio como de subjugação.

O Poder Da Oração

“É preciso que lhes diga 
que, embora me sentisse 

envolvida por forças que me 
perturbavam a alma, grande 
foi o meu sofrimento, mas 
as preces da Mãezinha Do-
rothy e do Papai Toninho, 
as orações da Vovó Gu e 
do Avô Ame, com as peti-
ções de socorro que foram 
enviadas por meus afetos 
do mundo físico e da vida 
espiritual, me enlaçavam à 
maneira de bálsamos sobre 
a minha cabeça e depois 
de muito esforço da Vovó 
Rosa consegui o sono que 
parecia me recusar...”

Cláudia nos permite enten-
der o salutar e benéfico efei-
to que a prece produz sobre 
o desencarnante, particular-
mente o suicida, amenizando-
lhe o sofrimento. Na verdade 
a prece dirigida constitui-se 
numa emissão energética im-
pregnada de fluídos balsami-
zantes que envolvem o objeto 
da mesma. Como ela mesma 
diz, este foi um fator impor-
tante para que, o esforço de 
sua avó Rosa, surtisse efeito 
e ela se entregasse ao sono 
separador.

Assumindo A Culpa

“Querida Mamãe Dorothy, 
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ninguém me fez mal. Acon-
tece que uma sombra me 
tomou os pensamentos e 
aquilo tomou a forma de uma 
nuvem que eu não sabia se 
eu era a nuvem ou se a nu-
vem era uma parte de mim 
mesma a requisitar mora-
dia em meu coração doente 
sem razão. Perdoem-me se 
foi assim. Não tive forças”.

Entre as cogitações dos de-
solados pais houve a de que 
alguém próximo a Cláudia pu-
desse ter causado-lhe tal de-
sapontamento que justificas-
se a drástica atitude. Em sua 
carta psicografada através de 
Chico Xavier, porém, ela rea-
firma que a verdadeira razão 
foi sua invigilância mental, o 
que abriu campo para a insi-
nuação, influência e controle 
da entidade obsessora.

Detalhe Importante

“Um ano passou... Parece-
me um século. Os que cho-
ram, suportam mais peso 
na carga das horas”.

O tempo nas dimensões ex-
trafísicas tem um peso dife-
rente do observado por nós. 
No caso daquele que deser-

ta da vida de forma radical, 
essa sensação deve ganhar 
intensidade maior.

O Sinal Da Melhora

“Apesar de tudo, continuo 
melhorando e peço-lhes 
que não se aflijam se acaso 
estiver dizendo de minha 
parte, alguma palavra ou 
lembrança inconveniente”.

Realmente à época da trans-
missão de sua mensagem, 
Cláudia já se encontrava rela-
tivamente melhorada. E uma 
das formas de tratamento a 
que se submeteu foi o do tra-
balho em prol do próximo, no 
caso, crianças desencarna-
das em tenra idade, acolhidas 
em anexo situado no Plano 
Espiritual vinculado ao IDEAL 
– INSTITUTO DE DIVULGA-
ÇÃO EDITORA ANDRÉ LUIZ, 
do bairro do Ipiranga, em São 
Paulo. Como conseqüência, a 
jovem participou de um con-
curso literário realizado entre 
diversas instituições do Plano 
Invisível, tendo seu livro ven-
cido o mesmo e, por essa ra-
zão, sido publicado na nossa 
dimensão sob o título “ESCO-
LA NO ALÉM”, também pela 
editora IDEAL.
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nesse departamento, bastando ter boa 
vontade?
R: – Não. Na execução dessa tarefa não 
basta a boa vontade. É preciso que revelem 
determinadas qualidades de ordem superior 
e certos conhecimentos especializados.
P: Qual é a condição indispensável para 
o servidor, quer desencarnado, quer en-
carnado, exteriorizar as suas faculdades 
radiantes?
R: – Manter um padrão superior de eleva-
ção mental, continuamente, sem o que não 
pode satisfazer em semelhante serviço.
P: – Quais são os requisitos que nos per-
mitiriam manter esse padrão mental?
R: – Domínio sobre si mesmo, sentimentos 
que se equilibram espontaneamente, apu-
rado amor aos semelhantes, alta compreen-
são da vida, fé vigorosa e profunda confi an-
ça no Poder Divino.
P: – Não seria difícil encontrar pessoas 
com todas essas qualidades?
R: – Em nosso plano, para que o espírito de-
sempenhe essa função, essas são exigên-
cias necessárias. No plano dos encarnados, 
a boa vontade sincera, em muitos casos, 
pode suprir essa ou aquela defi ciência.
P: – Então, se basta boa-vontade qual-
quer um que tenha essa disposição pode 
prestar esse tipo de auxilio?
R: – Todos, em maior ou menor intensida-
de. Desde que a disposição de servir seja 
sincera, as autoridades de nosso plano de-
signam entidades sábias para orientá-los 
e enriquecer-lhes o valor. Porém, esses 
servidores espontâneos são muito raros. 
Muitos desejam ser logo médiuns de cura, 
esquecendo-se do necessário esforço de 
todo começo de tarefa.
P: – Mesmo o Ser humano que revela va-

O PASSE MAGNÉTICO

Este trabalho consiste em um levantamen-
to dos ensinamentos de Alexandre e Áulus, 
orientadores de certa fase evolutiva do Es-
pírito André Luiz, quando este estudava os 
serviços de passes magnéticos no mundo 
espiritual.
Esses ensinamentos são reproduções de 
textos contidos nos livros “NOS DOMÍNIOS 
DA MEDIUNIDADE” e “MISSIONÁRIOS 
DA LUZ”, ambos escritos pelo Espírito An-
dré Luiz e psicografados pelo médium Fran-
cisco Cândido Xavier.
Como esses ensinamentos profundos mui-
tas vezes se assomam em longos pará-
grafos dos referidos livros, proporcionando 
a chance de perdermos a preciosidade de 
suas elucidações, devido à maneira negli-
gente com que lemos, resolvemos separar 
suas frases de conteúdo didático, usando 
para isso o recurso das perguntas. Fazemo-
las como em uma entrevista, porem as res-
postas serão exatamente a transcrição dos 
ensinamentos desses orientadores espiritu-
ais. Algumas das perguntas são cópias das 
perguntas de André Luiz, ou de seu compa-
nheiro Hilário, feitas nesses mesmos livros.
Resta-nos dizer que as perguntas foram in-
troduzidas pelas respostas, com a única fi -
nalidade de aproveitarmos melhor as orien-
tações da Espiritualidade sobre o serviço 
de passes magnéticos, ao qual André Luiz 
chama de “APLICAÇÃO DAS FACULDA-
DES RADIANTES”.
PERGUNTA: – Os espíritos responsáveis 
pelo serviço de passes, no plano dos 
desencarnados, são preparados para 
isso?
RESPOSTA: – Sim. São técnicos em auxílio 
magnético.
P: – Qualquer espírito pode trabalhar 

José Antônio Vieira de Paula
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lores muito reduzidos pode servir?
R: – Perfeitamente. Desde que o interesse 
dele seja nobre. O progresso virá pelo tem-
po, pelo esforço e pelo merecimento.
P: – Como poderemos, então, dar início 
ao desenvolvimento da capacidade ra-
diante, se já tivermos o desejo sincero 
de auxiliarmos o nosso próximo?
R: – É necessário a elevação moral urgen-
te. Há certas conquistas simples e imedia-
tas que devemos fazer de nós mesmos: um 
sistema nervoso esgotado, oprimido, é um 
canal que não responde pelas interrupções 
havidas. A mágoa excessiva, a paixão des-
vairada, a inquietação obsessiva, enfi m, as 
emoções desequilibradas constituem bar-
reiras que impedem a passagem das ener-
gias auxiliadoras.
P: – Essas conquistas são obrigatórias, 
considerando o estado de imperfeição 
moral em que se encontra o indivíduo 
encarnado?
R: – Não é possível fornecer forças constru-
tivas a alguém, ainda mesmo na condição 
de instrumento útil, se fazermos sistemático 
desperdício das irradiações vitais.
P: – E em caso de necessidade urgente 
de atendimento pelo Plano Espiritual, 
quando não houver o médium prepara-
do, mas existir a possibilidade de outro, 
despreparado, poderá ser usado como 
instrumento?
R: – Em todo lugar onde haja merecimen-
to nos que sofrem e boa-vontade nos que 
auxiliam, podemos ministrar o benefício es-
piritual com relativa efi ciência. Se a prática 
do bem estivesse circunscrita aos espíritos 
completamente bons, seria impossível a re-
denção humana. Qualquer cota de boa-von-
tade e espírito de serviço recebe de nossa 

parte a melhor atenção.
P: – E, voltando para aqueles que que-
rem se dedicar a essa tarefa. É necessá-
rio algum cuidado especial com o corpo 
físico?
R: – Sim. O excesso de alimentação produz 
odores fétidos pelos poros, pulmões e boca, 
prejudicando as faculdades radiantes. O ál-
cool e outras substâncias tóxicas operam 
distúrbios nos centros nervosos, modifi can-
do certas funções psíquicas e anulando os 
melhores esforços na transmissão de ele-
mentos regeneradores e salutares.
P: – De que é formada a sala de passes?
R: – Nela se reúnem sublimadas emanações 
mentais da maioria de quantos se valem 
do socorro magnético, tomados de amor e 
confi ança. Nela possuímos uma espécie de 
altar interior formado pelos pensamentos, 
preces e aspirações de quantos nos procu-
ram trazendo o melhor de si mesmos.
P: – Os médiuns devem ser sempre os 
mesmos?
R: – Sim. Contudo, em casos de impedimen-
tos justos, podem ser substituídos, embora 
nessas circunstâncias se verifi que, inevita-
velmente, pequenos prejuízos resultantes 
de natural desajuste. O êxito do trabalho 
reclama experiência, horário, segurança e 
responsabilidade do servidor fi el aos com-
promissos assumidos.
P: – A prece é necessária nesse tipo de 
serviço?
R: – Sem dúvida. A oração é prodigioso ba-
nho de forças, tal a vigorosa corrente men-
tal que atrai. Através dela o médium expulsa 
do próprio mundo interior os sombrios re-
manescentes da atividade comum que traz 
do círculo diário de luta e sorve do nosso 
Plano as substâncias renovadoras de que 
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se repleta a fi m de conseguir operar  com 
efi ciência.
P: – O fato de o médium estar doando 
energias não implica em uma exaustão 
física por conseqüência?
R: – De modo algum. Desde que não compa-
reça com a pretensão de ser o benefi ciado, 
mas sim na condição de benefi ciário, que 
recebe para dar, torna-se algo semelhante 
a singela tomada elétrica, apenas dando 
passagem à força que não lhe pertence e 
que servirá na produção de energia e luz. 
P: – É necessário tocar o paciente de 
modo direto?
R: – Na maioria dos casos não é preciso 
tocar o corpo dos pacientes de modo direto. 
Os recursos magnéticos aplicados a reduzi-
da distancia penetram assim mesmo o “halo 
vital” ou a “aura” dos doentes, provocando 
modifi cações subitâneas .
P: – Como é feita a sintonia do médium 
com o espírito magnetizador?
R: – Pelo pensamento. Sem a idéia ilumi-
nada pela fé e pela boa-vontade o médium 
não conseguiria ligação com os Espíritos 
radiantes. É por isso que a energia transmi-
tida por este primeiramente circula na cabe-
ça dos médiuns.
P: – As pessoas que se dedicam a esse 
tipo de trabalho têm a obrigação de faze-
rem estudos especiais?
R: – Em qualquer setor de trabalho a ausên-
cia de estudo signifi ca estagnação. Todavia, 
em se tratando de socorro magnético, con-
vém lembrar que a tarefa é de solidariedade 
pura, com ardente desejo de ajudar, sob a 
invocação da prece.
P: – Todos os enfermos registram melho-
ras?
R: – Não. Da mesma forma que para a fo-

tografi a se registrar é necessário que a 
chapa seja impressionável, no terreno das 
vantagens espirituais é imprescindível que 
o candidato apresente uma certa “tensão 
favorável”. Essa tensão decorre da fé. 
P: – Existem pessoas dotadas de força 
magnética, apesar de despreocupadas 
do elemento moral?
R: – Sim. O potencial magnético é peculiar 
a todos, com expressões que variam ao in-
fi nito.
P: – E elas podem curar?
R: – Sim, mas acidentalmente, quando o 
paciente é credor da assistência espiritual 
imediata, recebendo, então, a intervenção 
de amigos que o favorecem.
P: – E os que abusam dessa energia?
R: – Não podemos nos esquecer de que há 
imenso número de vigorosos magnetizado-
res espirituais nas linhas da ignorância e da 
crueldade. E, assim, se o possuidor dessa 
energia não possui um caráter elevado, ca-
paz de opor resistência à infl uenciação vi-
ciosa, acaba sendo vampirizado por esses 
outros, de onde se originam os mais afl iti-
vos processos de obsessão.
P: – O passe pode ser dado a distância?
R: – Sim. Desde que haja sintonia entre 
aquele que o administra e aquele que o re-
cebe. Nesse caso diversos companheiros 
espirituais se entrosam entre a emissão e a 
recepção, ajudando a criatura para que ela 
ajude a si mesma. A mente reanimada reer-
gue as vidas microscópicas que a servem 
no templo do corpo, edifi cando valiosas 
reconstruções. O passe, como reconhece-
mos, é importante contribuição para quem 
saiba recebê-lo com o respeito e a confi an-
ça que o valorizam.
FONTE: “O Imortal”, n.º 397.
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A Condição Essencial

( Mateus, 20:20-28) Richard Simonetti

Segundo alguns exe-
getas, Salomé, esposa 
de Zebedeu e mãe dos 
apóstolos Tiago e João, 
era irmã de Maria, a 
mãe de Jesus. Encan-
tada com a mensagem 
cristã, ela empolgava-
se com o Reino Divino 
que seu sobrinho viera 
instituir e pensava no fu-
turo dos fi lhos. Como os 
demais discípulos, não 
tinha idéia muito precisa 
sobre a missão do En-
viado Celeste.

Imbuídos do espírito da 
raça, das tradições dos 
profetas, que proclama-
vam há séculos a vinda 
do mensageiro de Deus, 
que libertaria Israel do 
jugo romano e a eleva-
ria à sua gloriosa desti-
nação, todos julgavam o 
advento do Reino como 
uma conquista material. 
Embora suas lições e 
exemplos desautorizas-

sem o cultivo de ambi-
ções, elas estavam pre-
sentes nos corações. A 
criatura humana, frágil 
como é, tende a deturpar 
os ideais mais sagrados, 
atrelando-os aos seus 
interesses imediatistas.

Salomé não constituía 
exceção. Como toda 
mãe, desejava o melhor 
para seus fi lhos. Naque-
la conjuntura seria uma 
situação de destaque 
na comunidade apostó-
lica. Eram inteligentes, 
jovens, fortes... Tanto 
alimentou esse sonho 
que um dia não se con-
teve. Procurou o Senhor 
e, diante dos discípulos, 
disse-lhe:

– Mestre, tenho algo a 
pedir-te.

– Que queres?
– Quero que meus dois 
fi lhos sentem-se um à 
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tua direita, outro à tua 
esquerda, em Teu Rei-
no.

– Não sabes o que es-
tás pedindo – respon-
deu, mansamente, o 
Messias. 

E, dirigindo-se aos dois 
irmãos: 

– Podeis beber do cáli-
ce que beberei?

– Podemos.

– Sem dúvida, bebe-
reis meu cálice. Mas 
sentar à minha direita 
ou esquerda, não me 
compete concedê-lo e, 
sim, Meu Pai.

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.

João e Tiago efetivamen-
te passariam por perse-
guições e sofrimentos 
semelhantes aos que 
estavam reservados a 
Jesus, mas sua posi-
ção futura seria assunto 
entre eles e o Criador. 
Isto signifi ca que espi-
ritualmente o valor do 
aprendiz do Evangelho 
não está na posição que 
ocupa. Vale muito mais 
seu empenho por reali-
zar em si mesmo as li-
ções a que se consagra. 
Pessoa assim, ainda 
que transitem anonima-
mente na Terra, terão 
destaques no Céu.

Numa inesquecível pa-
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lestra que ouvimos em 
Bauru, há muitos anos, 
Malba Tahan reportou-
se ao assunto ao rela-
tar a história de um rabi 
muito ativo, inteligente, 
palavra fácil, brilhante 
intérprete dos textos sa-
grados que certa vez, em 
sonho, sentiu-se trans-
portado ao Plano Espi-
ritual e lá constatou que 
sua situação era inferior 
à de um moço, freqüen-
tador não muito assíduo 
da sinagoga. Sentiu-se 
intrigado ao despertar.

“Eu, homem de desta-
que na comunidade, 
arauto da Lei, orienta-
dor espiritual do povo, 
abaixo desse moço, 
fi gura inexpressiva 
que sequer participa 
das atividades religio-
sas!...”

O rabi não se furtou à 
conclusão óbvia: os que 

praticam as excelên-
cias da Religião seguem 
adiante dos que simples-
mente as divulgam.

Segundo relato evangé-
lico, os discípulos indig-
naram-se com a preten-
são de Salomé e seus 
fi lhos. Provavelmente 
cada um julgava-se com 
mais direito à honraria. 
O ambiente turvou-se. 
As acusações foram tro-
cadas, iniciaram-se ás-
peras discussões diante 
do próprio Cristo, que 
tudo observou durante 
algum tempo. Depois, 
pedindo silêncio, falou, 
incisivo:

Sabeis que reis  e go-
vernos dominam so-
bre seus vassalos e 
impõem sua vontade. 
Assim, entretanto, não 
deve ser entre vós. 
Quem quiser ser gran-
de, seja aquele que 
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serve; quem quiser ser 
o primeiro seja o servo 
de todos, assim como 
o Filho do Homem, que 
não veio para ser ser-
vido, mas para servir e 
dar sua vida em resga-
te de muitos.

Jesus é profundamente 
claro a respeito do pro-
blema quando demons-
tra que o verdadeiro 
discípulo é aquele que 
serve. As difi culdades, 
as disputas, os ressenti-
mentos e rancores fi cam 

bem nos que procuram 
as primeiras posições 
no Mundo, tendo na sa-
tisfação do orgulho e da 
vaidade a sua recom-
pensa.

O seguidor verdadeiro 
do Evangelho apenas 
serve e nesse empe-
nho encontra sua glória, 
sua alegria, seu desti-
no, como exprime ad-
miravelmente Gabriela 
Mistral em seu famoso 
poema, “O Prazer de 
Servir”:
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“Toda a natureza é 
um anelo de serviço. 
Serve a nuvem, serve 
o vento, serve o sul-
co. Onde houver uma 
árvore para plantar, 
planta-a tu; onde hou-
ver um erro para corri-
gir, corrige-o tu; onde 
houver uma tarefa que 
todos recusam, aceita-
a tu.

“Sê quem tire a pedra 
do caminho, o ódio dos 
corações e as difi cul-
dades dos problemas. 
Há a alegria de ser sin-
cero e de ser justo; há, 
porém, mais que isso, 
a formosa, a imensa 
alegria de servir.

“Como seria triste o 
Mundo se tudo já es-
tivesse feito, se não 
houvesse uma roseira 
para plantar, uma ini-
ciativa para tomar!

“Não te seduzam as 
obras fáceis. É belo fa-
zer tudo que os outros 
se recusam executar. 
Não cometas, porém, o 
erro de pensar que só 
tem merecimento fazer 
as grandes obras; há 
pequenos préstimos 
que são bons serviços: 
enfeitar uma mesa, ar-
rumar uns livros, pen-
tear uma criança.

“Aquele é quem criti-
ca, este é quem des-
trói, sê tu quem serve. 
O servir não é pró-
prio de seres inferio-
res. Deus, que nos dá 
o fruto e a luz, serve. 
Poderia chamar-se “O 
Servidor”. Tem seus 
olhos fi xos em nossas 
mãos e nos pergunta 
todos os dias: “Servis-
te hoje?... A quem? À 
árvore? Ao teu amigo? 
À tua mãe?...”
FONTE: A FLAMA ESPÍRITA, n.º 2769.
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Quando os espíritas fazem propaganda 
do Espiritismo pelos jornais, revistas, 
radio e televisão, eles procuram con-
vencer as pessoas de que estão com 
a verdade e que leva à salvação. Isso 
quer dizer que, para obter a salvação, 
todos vão precisar se converter ao Es-
piritismo? (Aparecido Mário Martins, São 
Paulo-SP)

Em primeiro lugar, caro leitor, nunca afi r-
mamos que o Espiritismo é um caminho 
único e exclusivo para a felicidade huma-
na (ou para a salvação, como você diz), 
tampouco que toda pessoa precisa neces-
sariamente ser espírita. Isso não existe 
na Doutrina e nem pode existir, porque o 
Espiritismo não é uma doutrina dogmática, 
sectária, ou uma religião exclusivista, que 
tenha a pretensão de ser a única deten-
tora da salvação. Ela não existe para sal-
var ninguém, até porque não acredita que 
alguém esteja perdido. A Doutrina Espírita 
é um instrumento de vida. Ela não perten-
ce a uma pessoa ou instituição, não tem 
chefes, nem hierarquias, não impõe nada, 
não intimida a quem quer que seja, não se 
proclama dona da verdade absoluta. Ela 
apenas expõe seus princípios para aque-
les que quiserem ouvir. Na verdade, o Es-
piritismo se coloca a disposição de quem 
se interessa em conhecer a vida com mais 
profundidade, em desenvolver uma fé ra-
cional, em não acreditar sem exame, em 
buscar a felicidade pelo caminho do res-
peito humano e do amor ao próximo. Não 
sabemos se você reparou, mas o Espiritis-
mo não é uma igreja, nem uma instituição, 
não tem chefes, não tem hierarquia. Trata-
se de uma doutrina de livre iniciativa de 
cada um: qualquer pessoa, tomando con-
tato com a doutrina, pode fundar um grupo, 
reunir outras pessoas interessadas em tor-
no de seus princípios, sem precisar esta-
belecer vínculos de subordinação com nin-
guém. A verdade, para o Espiritismo, está 
acima de tudo e ao alcance de todos, des-
de que as pessoas estejam sinceramente 
dispostas a procurá-la. Ninguém está obri-
gado a concordar com os princípios espí-
ritas. Por isso, eles se apresentam para 
aqueles que, pelo menos, querem refl etir 
sobre eles. Por querer a liberdade para si, 

o Espiritismo quer a liberdade para todos, 
razão pela qual respeita todas as religiões 
e acredita que elas, quando professadas 
com sinceridade, são caminhos na evolu-
ção espiritual da Humanidade. A verdade 
não está encerrada numa doutrina, nem 
pertence a ninguém: é uma conquista que 
a Humanidade vai obtendo ao longo de 
seu caminhar evolutivo. Por isso, o Espi-
ritismo difere das religiões institucionali-
zadas, pelo fato de não condenar religião 
alguma, mas de mostrar que a salvação 
da Humanidade é simplesmente a vivên-
cia dos ensinamentos morais de Jesus, 
independente da crença de cada um. Com 
isso, acredita que segue a fi losofi a moral 
de Jesus, na medida em que entende que 
o Mestre de Nazaré também não pregou 
religião alguma: apenas ensinou a imorta-
lidade e o amor ao próximo, querendo que 
os homens se amassem. Fariseus, sa-
duceus, escribas, samaritanos, essênios 
e muitos outros grupos, na época, repre-
sentavam diferentes concepções religio-
sas, das quais Jesus nunca quis discutir 
o mérito e dizer que uma estava certa e 
outra errada. Logo, ele jamais entrou em 
discussões teológicas, não condenou esta 
ou aquela prática em si (nem mesmo o 
sacrifício de animais), mas preocupou-se 
tão somente com a sinceridade do coração 
que, amando o próximo, ama também a 
Deus e encontra, assim, o caminho da paz 
e da felicidade. É esse nível de compreen-
são da vida, proclamado por Jesus, que o 
Espiritismo pretende alcançar, retomando 
o Mestre de Nazaré na simplicidade e na 
pureza de seus ensinos. Com isso, preten-
de difundir a crença na Imortalidade e no 
Amor, sem a ridícula pretensão de querer 
salvar alguém ou ser o dono da verdade. 
A salvação (que, para o Espiritismo, signi-
fi ca felicidade, agora e depois) é conquista 
de cada um (de acordo com suas obras e 
com sua consciência), seja qual seja a sua 
religião ou a fi losofi a de vida que escolheu 
para a convivência com seus irmãos de 
Humanidade. Assim, prezado leitor, se as 
pessoas de diversas crenças religiosas se 
sentem bem, quando ouvem falar dos prin-
cípios morais divulgados pelo Espiritismo, 
com certeza, já alcançamos nosso princi-
pal objetivo.

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS
Espiritismo e Salvação
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Não pretendemos estabelecer ne-
nhum tratado a respeito do assunto. 
Quem freqüenta alguma instituição 
espírita, com certeza conhece clara-
mente a posição do Espiritismo em 
relação ao aborto. Contrário, exce-
to em casos de risco de vida para a 
mãe, o que atualmente esta se tor-
nando raro em função dos avanços 
médicos. Os Espíritos afirmam que 
a partir do momento da concepção 
(questão 344 de O LIVRO DOS ES-
PÍRITOS), o individuo reencarnante 
já está ligado ao zigoto e, portanto, 
já há vida. Logo, interromper o se-
guimento do processo constitui ho-
micídio. No caso da saúde da mãe 
estar em jogo, aceita-se que entre 
uma vida que está começando e 
outra perfeitamente completa, de-
ve-se optar pela preservação desta 
em detrimento àquela (questão 359, 
idem).
Conta-se o seguinte diálogo entre 
dois especialistas da área: 
─ O que você faria se numa famí-
lia em que o pai fosse sifilítico, o 
filho mais velho tivesse nascido 
cego, o segundo aleijado, o tercei-
ro estivesse tuberculoso, o quar-
to oligofrênico e a mãe, estando 
grávida, lhe pedisse para fazer um 
aborto? 
─ O que eu faria? Não teria dúvida 
em atendê-la.
─ Parabéns ─ respondeu o primeiro 
─ você acaba de assassinar Lu-
dwig Von Beethoven.
Esta historinha ilustra bem as razões 
de por que o Espiritismo manifesta-
se contrário à prática do aborto. É a 
visão reencarnacionista que nos faz 
raciocinar com profundidade, vendo 
em todos os fatos os resultados de 
causas determinadas deflagradas 
pelos próprios protagonistas. A Dou-
trina Espírita vai muito além do que 
a curta visão materialista que teima 
em não ver na vida humana o Ser 
espiritual, verdadeiro usuário do cor-
po carnal. 
A AME-PR – Associação Médico-Es-
pírita do Paraná desenvolve desde 

1999 uma ampla campanha de escla-
recimento, orientação e atendimento 
a gestantes carentes, principalmente 
as que pretendem cometer o abor-
to. No opúsculo que leva o nome da 
campanha ─ “Vida, sim à gravidez”¹  
─ encontramos excelente material 
que deveria ser conhecido por todos 
os médicos ginecologistas, obstetra, 
psicólogos, mulheres jovens ou não, 
pais, etc. Lá estão bem analisados, 
embora de forma suscinta, os aspec-
tos médicos, jurídicos, psicológicos, 
sociais e morais ou espirituais do 
aborto.
Logo no início, um quadro estatísti-
co de número de abortos para cada 
grupo de 1000 mulheres no mundo, 
listando a Índia com o menor índice 
(apenas 3), passando por Holanda 
(6), Japão e Austrália (15), Suécia 
(19), EUA (26) e a seguir o Brasil 
com 36. Acima vem a China (38), 
Cuba (55), Rússia (120) e Romênia 
(184). Segundo relatório datado de 
1998 da OMS, no Brasil cometiam-
se 4,5 milhões de abortos anualmen-
te; nos EUA 1,6 milhão; 6 milhões na 
Rússia e de qualquer forma estima-
se em 60 milhões o total no mundo.
Esta matança toda ─ mais do que as 
duas Grandes Guerras Mundiais jun-
tas ─ indubitavelmente deve estar 
gerando um “carma” de gravíssimas 
conseqüências para a Humanidade. 
Barrando-se de maneira criminosa a 
porta de retorno destas multidões de 
Espíritos à escola da vida, estamos 
agindo com cruel egoísmo, alijando-
os do nosso convívio, causando atra-
so em seu desenvolvimento espiritu-
al e de toda a sociedade humana e, 
num certo grau, agravando a proble-
mática da revolta, da agressividade 
e da violência, quer, enquanto ainda 
desencarnados, através dos víncu-
los da obsessão, quer após, um dia 
reencarnado, perpetrando a execu-
ção de vinganças. 
Quem são eles? Alguém com quem 
contraímos grandes débitos no pas-
sado e agora vem fazer a cobran-
ça na forma de amor, educação, 

ABORTO Wilson Czerski
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sacrifícios? Um ente muito amado 
de outras romagens terrenas com 
quem combinamos partilhar o cami-
nho para o avanço mútuo? Um novo 
membro convidado para integrar-se 
à nossa família espiritual ou mesmo 
sangüínea confiante de que ali re-
ceberia abrigo material e total apoio 
moral para sair-se com êxito dos 
novos desafios? Um Espírito prote-
tor com liames especiais, disposto 
a nos secundar nas árduas tarefas 
que assumimos? Quem são eles? 
Pensemos nisso.
Todos interagimos entre nós a co-
meçar pelos pensamentos que emi-
timos. Nada do que circula em 
nossa mente, nenhum sentimento, 
palavra ou ato deixa de repercutir 
na atmosfera psíquica do plane-
ta. Estamos todos no mesmo barco, 
como se diz, e por ações ou omis-
sões, somos responsáveis em maior 
ou menor grau por tudo o que acon-
tece à nossa volta. Se a vida tem 
início no momento da concepção, in-
terrompê-la a qualquer instante, sob 
quaisquer pretextos, é uma atitude 
condenável e que acarretará sérias 
conseqüências àquele Espírito que 
lhe viria aos braços como filho, ao 
médico ou outra pessoa que efetue 
o aborto clandestinamente, à família 
se houve rejeição em relação à grá-
vida, ao pai desde que tenha tomado 
conhecimento do estado, mas princi-
palmente à mãe. Podem surgir ainda 
na atual reencarnação na forma de 
riscos imediatos à saúde da mulher, 
obsessões por parte dos que foram 
impedidos de nascer, variada gama 
de distúrbios emocionais, etc..., ou 
na vida seguinte manifestando-se 
também por problemas de ordem 
física, psíquica e espiritual: frigi-
dez, esterilidade ou dificuldade de 
engravidar, depressão e obsessões 
novamente. Poderão advir ainda im-
potência masculina e outras disfun-
ções, além de comprometimentos 
morfológicos para os pais.
Richard Simonetti, narra o caso fic-
tício, simbólico, mas perfeitamente 

verossímil, em que uma jovem des-
regrada sexualmente, após desco-
brir-se grávida e abandonada, resis-
te à tentação de abortar e o filho que 
acaba por dar à luz, torna-se o sol de 
sua vida de sofrimentos, cobrindo-a 
mais tarde de amor, carinho e prote-
ção material, inclusive.

No caso do chamado aborto eugêni-
co, quando é detectado uma malfor-
mação fetal, Divaldo Pereira Franco 
relata que Christie Browna, na Irlan-
da, nasceu totalmente paralítico, foi 
surdo-mudo e mesmo assim pintava 
quadros usando somente o pé, era 
poeta, falava dois idiomas e escre-
veu dois livros. E Leslie Lemke, nos 
Estados Unidos, era degenerado ge-
neticamente, também surdo-mudo, 
mas foi cantor e pianista³.
Com os recursos médicos disponí-
veis, atualmente, esta é uma ques-
tão polêmica a ser levantada. Vamos 
a um caso extremo: anencefalia ou 
ausência de cérebro. Detectado o 
problema, como exigir que a mulher 
leve adiante uma gravidez sabida-
mente fadada ao fracasso, pois que 
o bebe não sobreviverá? Isto ocor-
reu há algum tempo no norte do Pa-
raná e gerou uma celeuma porque 
segundo lembramos, o próprio arce-
bispo local teria concordado com o 
abortamento.
Por outro lado, conhecemos um caso 
que, por exigência familiar, foi man-
tido em sigilo, este em Curitiba. O 
filho de um médico nasceu com esta 
anomalia e não só sobreviveu como, 
apesar de todas as limitações físicas 
e mentais, demonstrava consciência 
e já estava na fase de adolescência. 
Mesmo admitindo a total excepcio-
nalidade do caso, um exame mais 
detalhado deve demonstrar que a 
referida pessoa devia possuir ao 
menos algum resquício do sistema 
nervoso central e, necessariamen-
te, o tronco encefálico, responsável 
pelas funções vitais básicas como a 
respiração, batimentos cardíacos e 
sinais reflexos. Um outro relato, ex-
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traído do livro “PRÁTICA MÉDICA”, 
dá conta de que no final do século 
XVI, a autopsia de um menino que 
sofrera traumatismo craniano e con-
seqüente perda de massa cerebral 
três anos antes, revelou que só res-
tara um líquido e apesar disso goza-
va de faculdades normais.
Como explicar? Como se costuma di-
zer, para Deus nada é impossível. Há 
ainda os casos dos chamados acár-
dicos, fetos que possuem somente 
uma casca desprovida de órgãos. 
O médico Américo Domingos Nunes 
Filho explica que tal ocorre por duas 
razões: ou trata-se de tentativa de re-
encarnação de um Espírito que tive-
ra a sua forma perispiritual reduzida 
por conseqüência de monoideísmo 
ou fixação obsessiva em uma idéia 
ou objetivo (vingança, por exemplo), 
os assim denominados ovóides do 
autor espiritual André Luiz ou, então, 
seria um corpo ao qual não foi des-
tinado nenhum Espírito. Tal hipótese 
encontra embasamento doutrinário 
nas questões 356 e 136 de O LIVRO 
DOS ESPÍRITOS, quando os mento-
res admitem que “a vida orgânica 
pode animar um corpo sem alma”. 
Neste caso a experiência constituiria 
uma provação para os pais.
Por tudo que aprendemos sobre a 
atuação de espíritos obsessores, 
aventamos, além da hipótese do 
molde mental materno, a possibili-
dade de interferência daquele tipo 
de Espíritos, atuando diretamente 
ou através também da mãe, para si-
mular uma gravidez, proporcionando 
configuração fetal a um aglomerado 
celular, tudo para satisfação de de-
sejos obscuros. Para quem achar 
fantasioso o que expomos aqui, bas-
ta lembrar os processos pelos quais 
se dão os fenômenos de materiali-
zação, com formação de corpos e 
objetos às expensas do ectoplasma 
dos médiuns.
Voltando à prática em si do aborto, 
naturalmente pode haver atenuante 
e mesmo aquelas mulheres que já o 
consumaram, podem e devem con-

fiar na Providência Divina que com-
preende, ampara e estimula a re-
paração que poderá ser feita desde 
esta  reencarnação, seja aceitando 
de bom ânimo futuras gravidezes ou 
atuando em tarefas de assistência 
a crianças alheias, órfãos, menores 
de rua, enfermas físicas ou mental-
mente. Num momento tão delicado 
da Humanidade, quando a ciência 
medica parece não reconhecer li-
mites, aproximando-nos da clona-
gem humana em que haverá o puro 
e simples descarte de embriões, 
uns clonados dos outros, tentando-
se produzir uma copia perfeita para 
só então implantar o último no úte-
ro materno, é justo refletirmos em 
que nós, individualmente, podemos 
contribuir para não aumentar o ônus 
mora que recairá sobre todos.
Por mais inconveniente que seja 
uma gravidez, por mais dificuldades 
que possam trazer nas relações fa-
miliares ou implicações econômicas, 
etc..., coloquemos a mão na consci-
ência antes de deliberar pelo abor-
to. A maternidade é sublime missão 
colocada por Deus e é pelo ventre 
da mulher que todos os Espíritos en-
contram a possibilidade de voltar ao 
cenário terrestre para a promover os 
reajustes e aprendizados necessá-
rios ao seu progresso. Será que por 
mais repleta de provações que seja 
a nossa existência, gostaríamos que  
nossa mãe tivesse nos abortado? 
O mundo não seria mais pobre sem 
a nossa presença? Lembremos da 
máxima de Jesus de fazermos aos 
outros tudo o que gostaríamos que 
também eles nos fizessem. Essa é 
a regra áurea. Quem desrespeitá-la 
arcará com a aplicação da Justiça in-
falível do Pai.
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FONTE: ESPIRITISMO: UMA VISÃO PANORÂMICA, O CLARIM.  
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