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Em “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, 
Questão 785.

Qual o maior obstáculo ao 
progresso? 

                      
“─ São o orgulho e o egoísmo. 
Quero referir-me ao progresso 
moral, porque o intelectual 
avança sempre. Este parece, 
aliás, à primeira vista, duplicar 
a intensidade daqueles vícios, 
desenvolvendo a ambição e 
o amor das riquezas, que por 
sua vez incitam o homem às 
pesquisas que lhe esclarecem 
o Espírito. É assim que tudo se 
relaciona no mundo moral como 
no físico e que do próprio mal 
pode sair o bem. Mas esse estado 
de coisas durará apenas algum 
tempo; modificar-se-á à medida 
que o homem compreender 
melhor que além do gozo dos 
bens terrenos existe uma 
felicidade infinitamente maior e 
infinitamente mais durável.” 

“Sejam quais forem as aflições e problemas que 
te agitem a estrada, confia em Deus, amando e 
construindo, perdoando e amparando sempre, 
porque Deus, acima de todas as calamidades e de 
todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-
te a vida e sustentando-te o coração.”
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CONVERSA BREVE
CONQUISTANDO SIMPATIA

Aprenda a sorrir para estender a fraternidade.

Eleva o seu vocabulário para o intercâmbio com 
os outros.

Carregue as suas frases com baterias de com-
preensão e otimismo.

Eduque a voz para que ela seja a moldura digna 
de sua imagem.

Converse motivando as pessoas para o bem a 
fazer.

Não corte o assunto com anotações diferentes 
daquilo que interessa ao seu interlocutor.

Quem aprende a ouvir com respeito fala sempre 
melhor.
Diante de problemas a solucionar, esclareça com 
serenidade sem destacar a pertubação.

Quanto possível, procure calar suas mágoas, 
reservando-as para os seus colóquios com 
Deus.

Recordemos: todos necessitamos uns dos outros 
e a palavra simples e espontânea é a chave da 
simpatia.

Psicografia: Francisco Cândido Xavier

ANDRÉ LUIZ
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O RESGATE DE UMA TRAIÇÃO

“... Eis por que um, que vos parece 
justo, muitas vezes sofre. É a punição 
do seu passado”.

(O LIVRO DOS ESPÍRITOS, pergunta n.º 984).

No ano de 1985, a nação brasileira 
passou momentos de grande aflição 
e, até mesmo, de desespero.
A população, em sua grande maio-
ria, orava conjuntamente para que 
a dor que lhes afligia fosse extinta. 
Nunca tantas pessoas se uniram, 
formando uma grande corrente de 
energia psíquica para que a doença 
inesperada não levasse à morte al-
guém que representava a esperança 
de um país.
Tudo inútil. A “fé que remove mon-
tanhas” não foi capaz de retirar 
o cálice do resgate da boca de um 
querido irmão em expiação. 
Por que as preces e as correntes 
vibratórias do povo brasileiro e de 
outros países não surtiram efeito?
Qual o motivo espiritual da fatali-
dade que alcançou Tancredo Neves 
poucas horas antes da posse como 
Presidente do Brasil?
Se nos baseamos em conceitos dog-
máticos das religiões tradicionais, de 
maneira nenhuma conseguiremos 
saber o por quê do intenso sofri-
mento sentido por Tancredo e pelo 
povo brasileiro. Mias uma vez foi dito 
que “não devemos discutir os de-
sígnios divinos” e o mistério nova-
mente surgiu, tentando responder o 
que não tem explicação sem o pro-
cesso da Lei de Causa e Efeito.

Certamente muitas pessoas que ora-
ram com fervor para a recuperação 
de Tancredo Neves lograram experi-
mentar o desconsolo e a desespe- 
rança, assediadas pela decepção, 
diante do final dramático e acredita-
mos que, ainda hoje, muitos se lem-
braram daquele episódio com muita 
tristeza e com muitas dúvidas.
Allan Kardec ensina:
“A fé raciocinada, por se apoiar 
nos fatos e na lógica, nenhuma 
obscuridade deixa... Fé inabalável 
só é a que pode encarar de frente 
a razão, em todas as épocas da 
humanidade”. 
Perguntou o mestre lionês à Espiri-
tualidade:
“As vicissitudes da vida são sem-
pre a punição das faltas atuais?” 
Responderam os Espíritos:
“Não; já dissemos: são provas im-
postas por Deus, ou que vós mes-
mos escolhestes como espíritos, 
antes de encarnardes, para expia-
ção das faltas cometidas em outra 
existência, porque jamais fica im-
pune a infração das leis de Deus e, 
sobretudo, da lei de justiça. Senão 
foi punida nesta existência, sê-
lo-á necessariamente noutra. Eis 
por que um, que vos parece justo, 
muitas vezes sofre. É a punição 
do seu passado”.
Utilizando-nos do raciocínio que o 
Consolador nos oferece, busquemos 
novamente O LIVRO DOS ESPÍRI-
TOS para esclarecermos o assunto 
em tela.

COMUNICAÇÃO

Américo Domingos Nunes Filho
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O Codificador da Doutrina dos Espíritos 
questiona o mundo extracorpóreo:
“Qual a conseqüência do arrependi-
mento no estado espiritual?” 
Esclarecem, então, os Mestres do Além: 
“Desejar o arrependido uma nova en-
carnação para se purificar. O espírito 
compreende as imperfeições que o 
privam de ser feliz e por isso aspira 
a uma nova existência em que possa 
expiar suas faltas”.
Portanto, existia um determinismo provi-
dencial no sentido de o espírito Tancredo 
Neves, poder resgatar dívidas intensas 
contraídas em vidas passadas.
Os jornais, na época, noticiaram o depoi-
mento de um dos componentes da equi-
pe médica que cuidou do Presidente, 
que lhe disse o seguinte:
“Aconteceram coisas muito raras com ele. 
Eu nunca vi leiomioma (tumor benigno) 
perfurar desse jeito. Sangramentos de 
sutura em geral ocorrem nos dois primei-
ros dias do pós-operatório e raramente 
no oitavo dia. Também nunca vi ocorrer 
infecção pelo actinomiceto como acon-
teceu com ele, porque o microorganismo 
é bastante raro. São coisas que nos dei- 
xam com uma sensação muito estranha. 
Fizemos tudo por Tancredo Neves, du-
rante cerca de um mês nos dedicamos 
integralmente ao Presidente. Ele tinha 
à sua cabeceira os maiores especialis-
tas, todos os recursos e equipamentos e 
toda a carga afetiva da equipe, que teve 
um grande envolvimento emocional com 
o tratamento. Fomos muito surpreendi-
dos pelos fatos. Tudo foi feito e ele não 
respondeu a nada, nada deu certo. A 
sensação que fica é a de que havia, 
desde o primeiro dia, um caminho tra-
çado que não pudemos mudar”.

É importante frisar que a Espiritualidade 
já tinha, há oito meses antes da desen-
carnação de Tancredo, dado uma pista, 
a qual, por certo, esclarece a causa 
desse drama vivido pelo Presidente e 
por todos os brasileiros.
Em 9 de agosto de 1984, o médium 
Dictino Álvares, em São Paulo, recebeu 
psicograficamente a seguinte mensa-
gem:
“Estamos compromissados em sig-
nificativa tarefa neste país que tem a 
missão histórica de celeiro espiritual 
do Terceiro Milênio e os tempos se 
aproximam. Equipes espirituais de 
escol canalizam vibrações e as bor-
rifam na mente daqueles que têm a 
responsabilidade de dirigir esta terra 
predestinada. Elo de fraternidade 
emana do mais alto, impulsionando 
um inconfidente à pátria do Evan-
gelho. Sentimos que os irmãos dese-
jariam que fôssemos mais objetivos, 
mas todas as coisas têm uma razão 
de ser e nem tudo nos é permitido 
revelar”.
É indiscutível que Tancredo Neves es-
tava profundamente vinculado à Incon-
fidência Mineira.

1. Tiradentes e Tancredo nasceram em 
São João Del Rei;

2. Morreram na mesma data (21 de 
abril);

3. Ambos órfãos de pai na infância;

4. Tancredo residiu em São João Del 
Rei na Rua Tiradentes n.º 224;

5. A estátua de Tiradentes, em São 
João Del Rei, resultou de iniciativa do



�

ABR 08

COMUNICAÇÃO

então deputado estadual Tancredo 
Neves;

6. A expressão “Nova República”, lança-
da por Tancredo, foi usado por Tiradentes 
quando foi acareado com Alvarenga Peix-
oto, na Fortaleza da Ilha das Cobras;

7. Ambos deram suas próprias vidas pelo 
ideal de liberdade em nossa pátria: Tira-
dentes ─ mártir da Inconfidência, Tancre-
do ─ mártir da Nova República.

Por certo o Presidente foi a reencarnação 
de um personagem da Insurreição Min-
eira, que regressou à vida física com uma 
missão de resgate: lutar e dar a sua vida 
pela libertação de nosso país.
Assim como Tiradentes, ele não con-
seguiu ver a chama da liberdade acesa 
em solo brasileiro.
Joaquim José da Silva Xavier morre por 
enforcamento, tendo sido seu corpo es-
quartejado e expostos seus restos em 
vários lugares.
Tancredo de Almeida Neves sofre os 
cortes no abdômen, possibilitando o “es-
quartejamento” pelo retalhamento das 
vísceras em seis cirurgias e no embalsa-
mamento, e o enforcamento progressivo 
pela traqueotomia e insuficiência respira-
tória. O corpo do Presidente é também 
exposto em vários lugares ao público.
Que débito teria o Espírito Tancredo con-
traído em vida pretérita, que justificasse 
tamanho sofrimento atual?
Teria sido esse Espírito, reencarnado na 
época da Inconfidência um obstáculo à 
concretização do movimento libertador 
de Tiradentes e demais conjurados?
Poderia esse Espírito ter sido responsáv-
el pela derrocada do movimento da Con-
juração Mineira e pela posterior punição 

dos inconfidentes?
Lembramos que o traidor Joaquim Sil-
vério dos Reis denunciou Tiradentes e 
demais companheiros ao Visconde de 
Barbacena, governador da Capitania de 
Minas Gerais, na data de 15 DE MARÇO, 
sim, 15 DE MARÇO DE 1789.
Em 15 DE MARÇO DE 1985, Tancredo 
é submetido à intervenção cirúrgica de 
urgência, privando-o de tomar posse na 
Nova República. Sofreu as conseqüên-
cias do esforço, da dedicação e da estói-
ca entrega de si mesmo aos superiores 
interesses do país, já que a doença o 
atacara muitos dias antes da data pre-
vista para a posse e a cirurgia tinha sido 
postergada para depois do compromisso 
solene perante o Congresso Nacional.
Tancredo se sacrificou, deu a sua própria 
vida para que todos os brasileiros pudes-
sem respirar novamente a atmosfera da 
liberdade em nossa pátria.
Que misterioso desígnio esse que o priv-
ou de tomar posse! Somente a doutrina 
da reencarnação pode explicar esse es-
tranho destino de um homem que luta 
para levar seu povo à Terra Prometida 
da Paz e da Liberdade e não consegue 
penetrá-la.
Que enigmática fatalidade impedindo 
que um ideal de libertação seja acionado 
pelas próprias mãos de seu maior cria-
dor!

T-a-n-c-r-e-d-o  d-e   A-l-m-e-i-d-a  N-e-v-e-s 
(22 letras).

J-o-a-q-u-i-m   S-i-l-v-é-r-i-o   d-o-s   R-e-i-s  
(22 letras).

Que o Divino Mestre ilumine esse Es-
pírito que certamente deu vida a dois 
personagens importantes da História
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do Brasil e conseguiu em sua última 
existência resgatar um pesado débito 
para com o nosso país.
Agradecemos a Jesus por estar nos 
iluminando, através da doutrina do 
“Consolador”, sepultando o milenar 
mistério e deixando cair todos os véus, 
principalmente o véu do dogmatismo, da 
ignorância e do preconceito.
A Doutrina Espírita tem um grande 
recado a dar ao mundo e todos nós que 
a abraçamos somos impelidos a levar por 
toda a parte a mensagem consoladora de 
Jesus.
Bezerra de Menezes, através da 
abençoada mediunidade de Divaldo 
Pereira Franco, no encerramento do 

Congresso Internacional de Espiritismo, 
em1989, realizado em Brasília, disse:
“Tendes (os espíritas) o compromisso 
de acender, na escuridão que domina 
o mundo, as estrelas luminíferas do 
Evangelho de Jesus...”.
“... Jesus é o mesmo hoje como era há 
2000 anos atrás. Restaurado na palavra 
consoladora da Doutrina Espírita, Ele 
nos conclama à união dos corações para 
a unificação do ideal da verdade”.
Que a Paz do Doce e Amorável Jesus 
penetre no espírito Tancredo Neves e, 
também, alcance a todos os que vivem 
nesse país, destinado a ser o celeiro 
espiritual do 3º. Milênio.

FAÇA (OU RENOVE) SUA ASSINATURA DE 
“INFORMAÇÃO”

       Envie um cheque nominal ao GRUPO ESPÍRITA “CASA DO CAMINHO”, Caixa 
Postal 45307, Agência Vila Mariana, CEP 04010-970, São Paulo-SP, no valor de R$ 
30,00 e garanta o recebimento por 12 meses de números inéditos da revista.
    
   Preencha o cupom abaixo com os dados pedidos e remeta-nos ao endereço acima 
indicado.

NOME: 
___________________________________________________________________

ENDEREÇO:  
___________________________________________________________________ 

CIDADE: ______________________ ESTADO: _____ CEP: ___________ - ______ 

Nota: Em caso de renovação queira indicar o mês do vencimento de sua assinatura e o número.  

Fonte: Américo Domingos Nunes Filho; A QUEDA DOS VÈUS,CELD
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Série: A HISTÓRIA DE UMA MENSAGEM

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

A história de hoje nos leva ao dia 
08 de junho de 1972.  Naquela 
manhã, o Brasil seria surpreendido 
com, talvez, o único acidente de 
grandes proporções envolvendo 
trens de passageiros de sua acan-
hada malha ferroviária.  Aconteceu 
no percurso entre a capital paulista 
e Mogi das Cruzes, e envolveu al-
gumas dezenas de estudantes que 
se dirigiam para a Universidade 
que freqüentavam naquela cidade.  
Entre os passageiros encontrava-
se o jovem José Roberto Pereira 
da Silva, de apenas 19 anos, o 
qual era primeiro-anista da Fac-
uldade de Medicina.  Como não 
poderia deixar de ser, o desespe-
ro e a dor passaram a ser o clima 
vivenciado por seus pais daí por 
diante.  Uma amiga, porém, apre-
sentaria sua mãe à Dona Yolanda 
Cezar, que a levou a Uberaba para 
falar com Chico Xavier, quase um 
ano após a morte de Beto.  A sen-
hora voltaria à cidade mineira por 
mais duas vezes e, na terceira via-
gem, na manhã de 29 de setembro 
de 1973, o médium se fez portador 
da primeira carta do filho.  Retor-
nando à São Paulo, ao ler a men-
sagem de Beto para o marido, ou-
viu do emocionado e surpreso pai, 
a exclamação: “– É mesmo nosso 
filho!”  Relembra a sofrida mãe 
que “então, nossa vida começou a 
mudar”. A noite do desespero e do 
sofrimento, difíceis de descrever, 

começava a dar espaço às primei-
ras claridades da manhã.  As via-
gens à Uberaba se intensificaram, 
o contato com Chico e os recados 
do Beto davam-lhe sempre mais 
forças, coragem e ânimo para viver.  
E conclui seu comentário dizendo: 
“Por fim, entendemos que o nosso 
filho nos foi emprestado por Jesus 
pelo prazo de 19 anos, mas con-
tinuamos juntos espiritualmente, 
mais juntos mesmo do que antes, 
embora de outra forma. Deus não 
se afasta de nós, a vida continua e 
seguiremos para a grande alegria 
do nosso reencontro”.

MUITA EMOÇÃO

“Eu não sei o que fazer nesta 
hora em que nos revemos as-
sim, através das letras que seu 
filho vai escrevendo com o cora-
ção nos dedos, amparado pelas 
mãos de amigos e benfeitores 
que nos protegem. O papel aqui 
me parece um espelho em que 
meu pensamento se reflete... En-
tretanto, Mãezinha, o papel não 
retrata as lágrimas. As lágrimas 
de alegria e de gratidão que el-
evo a Jesus, agradecendo estes 
minutos de escrita”.

O comentário de Beto bem demon-
stra a emoção que deve mar-
car o momento vivido pelo es-
pírito ante a possibilidade de se
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comunicar de maneira mais objetiva 
com seus pais.  Apesar do amparo de 
outras entidades que o auxiliam no pro-
cesso de intercâmbio, a imagem criada 
por ele é de rara beleza: “o papel aqui 
me parece um espelho em que meu 
pensamento se reflete sem, contudo 
retratar as lágrimas”...

O PENSAMENTO É VIDA.

“Desde aquela manhã final de 08 de 
junho, a saudade ficou mesmo entre 
nós, mas o amor cresceu e cresce 
cada vez mais. E é no amor que vi-
vemos, porque o amor é a presença 
de Deus. Ajudem-me. Não lastimem 
mais a partida inesperada do filho 
que desejaria ter ficado... Entretan-
to, a lei de Deus sabe mais que os 
nossos desejos. Se pudesse, teria 
permanecido, permanecido sempre, 
até que pudéssemos avançar todos 
juntos no tempo, sem separação e 
sem morte. Tenho sofrido bastante 
com as inquietações dos familiares 
queridos. Não fosse isso, Mãezinha, 
e tudo estaria melhor”.

Em mais um depoimento, ressalta-se a 
importância da aceitação e conforma-
ção dos familiares mais próximos na 
recuperação de quem teve que partir 
sem pretender.  E o detalhe deve fun-
cionar como alerta para que auxiliemos 
os que passam por esse transe, a fim 
de que não mergulhem na desespera-
ção.

DISSIPANDO IMAGENS.

“Não pensem – mas não pensem 
mesmo – em mim à maneira de al-

guém que fosse esmagado pelo 
acidente. O que se perdeu foi um 
retrato – um retrato que um dia, em 
verdade, deveria desaparecer. Eu 
mesmo estou forte, reanimado, a pe-
dir-lhes para que vivam e lutem pelo 
bem de nós todos. Papai, escute o 
meu grito. Não morri, não!”

Beto reafirma, também, em sua men-
sagem, que as imagens do corpo 
destroçado não corresponde à reali-
dade do Plano Espiritual. O registro das 
imagens derradeiras da experiência no 
corpo físico não é registrado pelo de-
sencarnante em minúcias.  Tudo está 
relacionado à Lei de Causa e Efeito 
que determina, considerando méritos 
e créditos, conservemos as trauma-
tizantes imagens em nossa memória 
periférica.

CAUSA E EFEITO.

“O senhor queria que eu ficasse aí 
para realizar os seus ideais, no en-
tanto, eu não estou morto, meu pai! 
Estou vivo! E trabalharei com as suas 
mãos. Recordo as suas palavras, 
lembrando os dias de sua infância. 
Você queria seu filho num hospital 
para atender às crianças necessita-
das e auxiliar aos enfermos desvali-
dos, sem maiores recursos... E quem 
diz que não vou servir?”

Muitas vezes, o sonho acalentado pelos 
pais em relação aos filhos corresponde 
a ações em outras vidas em que os gen-
itores de hoje assumiram, em relação 
aos próprios filhos ou os filhos de out-
rem, débitos que lhes impõem hoje as
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frustrações experimentadas.  Na ver-
dade, trata-se da valiosa oportuni-
dade de se aprender a valorizar o que 
se desconsiderou outrora. A citação 
dos ideais do pai era absolutamente 
desconhecida pelo médium, o que 
confirma a autoria da mensagem.

DUAS OBSERVAÇÕES.

“Não me preocupe chorando e cla-
mando por mim, no recanto de terra, 
onde meu retrato ficou arquivado! 
Agradeço o seu carinho, meu queri-
do pai, suas preces e suas mani-
festações de amor, e peço a Deus 
lhe recompense a abnegação, mas 
não procure por seu filho a pedir 
com tanta dor para que a nossa dor 
necessária não exista. O tempo, com 
a benção de Deus nos ajudará”.

A   reação   mencionada  por   Beto,  em 
relação ao comportamento dos pais, 
merece duas observações.  A primeira, 
de que o espírito testemunhara a ati-
tude dos pais diante de sua sepultura.  
A segunda, que o tempo realmente é 
o único remédio para abrandar sofri-
mento moral tão grande.

UM CORAÇÃO CRISTÃO.

“Agora, conheço mais profunda-
mente a nossa Gruta de Maquiné 
das conversações e até o Padre 
João de Santo Antônio, que nossa 
família sempre honrou com aben-
çoada devoção, me veio ver a ab-
raçar em nome do carinho de meus 
antepassados, aqueles mesmos, 

Papai, que puseram no seu peito de 
missionário do bem o coração gen-
eroso que o senhor traz na alma”.

Beto evidentemente reporta-se a 
episódios ligados aos antepassados 
da família, com raízes no interior de 
Minas Gerais.  Frisa também a influên-
cia positiva dos mesmos na formação 
do espírito solidário que aprendeu a 
admirar no pai, homem de qualidades 
altruístas presentes no trecho anterior-
mente comentado da mensagem. 

PRESENÇA DE FAMILIARES.

“Vovô Ianez me acolheu logo que 
me vi necessitado de apoio. Digo as-
sim, porque depois de cair como se 
houvesse sorvido um tranqüilizante 
violento para dormir, apenas dormi 
pesadamente... Sonhava a me ver no 
vagão, brincando com os amigos e 
comentando as alegrias que proje-
távamos para as férias próximas... 
Como que prosseguia, a dormir, na 
viagem que parecia não terminar, até 
que as minhas impressões se trans-
formaram num pesadelo, do qual 
acordei num leito de tranqüila enfer-
maria, com uma faixa a me resguar-
dar a cabeça”.

O início do processo de desencarna-
ção coincide com o ressurgimento 
de seu avô, João Ianez, bisavô ma-
terno desencarnado no início do Sé-
culo XX.   Fato certamente marcado 
para acontecer, naturalmente atrai 
a presença de voluntários no trabal-
ho de resgate, da mesma forma que 
no Plano Físico.  Invariavelmente,
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familiares, às vezes desconhecidos para 
os desencarnantes, se candidatam à 
tarefa, salientando-se que o médium 
Chico Xavier não poderia saber da 
existência de tal personagem a não ser 
através da menção de Beto, o que é 
outro dado importante no que se refere 
à autenticidade da mensagem. 

LIGAÇÕES PROFUNDAS

“Despertei, sentindo dor, e imaginei 
que fora acidentado, sem a certeza 
disso. Remédios vieram de mãos 
amigas e dormi de novo para depois 
acordar com mais calma... Entretanto, 
aí, foi a nossa casa a se revelar por 
dentro de mim. O senhor e a Mamãe, 
chorando e clamando, sem que eu 
nada pudesse responder... Parentes 
nossos vieram de modo surpreenden-
te em meu favor, e vou indo, pouco a 
pouco, retomando a vida”. 
 
Mais uma vez lembramos que morrer e 
desencarnar são situações totalmente 
opostas e diferenciadas para cada pes-
soa.   A sensação de dor é derivada 
certamente das necessidades expi-
atórias daquele que passa pelo transe 
da morte.  
 

O TORPOR.

“O que sucedeu realmente ainda não 
sei por detalhes. Estou à feição de 
alguém que houvesse sofrido longo 
processo de anestesia, sem memória 
muito segura para recordar minudên-
cias. Mas vovô Ianez e o vovô Leite, 
irmãs de caridade cristã que foram e 
são amigas de minha avó desde os 
dias da devoção a Santo Antônio, me 
auxiliam com carinho e benção, dan-

do-me novas forças”.

Realmente o inesperado impacto entre 
os trens, não permitiu para muitos dos 
seus ocupantes se situar diante dos 
acontecimentos.  Observe-se também a 
sensação de “longo processo de anes-
tesia”, impressão recorrente em muitos 
relatos de pessoas desencarnadas em 
condições violentas.

MAIS CONFIRMAÇÕES.

“Lembre-se com Mamãe de que, 
desde os primeiros dias da escola, 
a idéia de um trem de ferro estava 
comigo e de que a preocupação com 
o tempo me obrigava a estar marcan-
do datas e mais datas. Algo em mim 
falava que os dias para mim seriam 
curtos na Terra e que um comboio 
estava me aguardando para a viagem 
final, mas final de linha, meu querido 
Papai, porque os trilhos continuam... 
Para mim é como se o trem de Mogi 
tivesse entrado num túnel... De um 
lado ficaram vocês, os meus entes 
amados e de outro estou eu, continu-
ando em nova forma...”
Nesse ponto de sua carta, Beto dá 
mais uma demonstração da veracidade 
de suas cartas, pois, o rapaz, desde 
pequeno, tinha paixão por comboios.  
Revela, também, que embora tivesse 
sido aprovado em outras faculdades de 
medicina, mais próximas de sua casa, 
preferiu a de Mogi das Cruzes, pelo an-
seio de viajar diariamente no trem de 
ferro.  Chico desconhecia também esse 
detalhe.  
A íntegra desta e outras mensagens 
poderá ser encontrada no livro “FILHOS 
VOLTANDO”, publicado pelo GEEM.
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CIÊNCIA
PLURALIDADE DAS EXISTÊNCIAS: UM TEMA 

SEMPRE EM FOCO

“Não pedi para vir à Terra!” ─ eis 
uma exclamação por vezes ouvida da 
parte de quantos se baseiam ainda na 
doutrina da unicidade das existências. 
Teria a alma sido formada com o 
corpo. Se antes existira, não fora ela 
dotada de individualidade própria...  
Nesse caso, suas aptidões teriam 
sido adquiridas do meio social ou por 
herança.
Ora, antes de mencionar, ainda que 
de passagem, provas eloqüentes 
e decisivas da pluralidade das 
existências, já em termos de razão 
filosófica estará a balança a pender 
demonstrando a pobreza daquela 
primeira assertiva todas as vezes em 
que o meio e a herança falirem na 
resposta a inquietantes indagações ─ 
e elas são tantas.
Objetará alguém ─ e muitos o fazem ─: 
“ ─ Por que deverei pagar pelo que 
o outro “EU” praticou, se já estarei 
vivendo outra vida?”
É esta uma questão, vamos dizer, de 
acuidade visual, se assim podemos 
nos expressar. Quem se coloca nos 
estreitos limites de quatro paredes e 
fecha as venezianas para que o Sol 
não entre, perde a visão de conjunto 
que lhe permitiria descortinar o vasto 
panorama que se lhe desdobre em tor-
no. Pois bem, se considerarmos a vida 
perene do Espírito imortal sentiremos 
que as vidas terrenas são solidárias 
entre si e fundamentais para a for-
mação da individualidade eterna, que 
evolve sempre. Uma visão mais bela 
da Criação infinita. Cada experiência 
nova não só acrescenta algo às ante-
riores como traz modificações quali-

tativas, o que é de suma importância. 
E. pensando bem, que seria para a 
Eternidade do Espírito o curto lapso 
de tempo de uma só vida física para 
decidir-lhe a sorte diante da Justiça in-
finitamente perfeita?
Entendamos antes, com Delanne, que 
a individualidade “é a síntese das 
personalidades sucessivas pela 
dupla evolução terrestre e extrater-
restre” e estaremos, numa concep-
ção mais ampla, compreendendo os 
diversos estágios de evolução das 
criaturas. Ademais, as vicissitudes são 
experiências úteis à formação dessa 
individualidade e não teria sido consul-
tando interesses das próprias criaturas 
que Deus formularia as suas leis, por 
sábias e imutáveis.
O esquecimento do passado, cuja 
razão de ser se encontra explicada 
nas questões 392 e seguintes de “O 
LIVRO DOS ESPÍRITOS” é outra ob-
jeção formal dos que não examinam 
a fundo o problema. Na verdade, se 
não nos lembramos de fatos, propria-
mente, trazemos conosco como baga-
gem de aprendizado e de compromis-
sos toda uma estrutura inata que são 
as tendências, inclinações, anseios in-
dividuais, constituindo-se cada um de 
nós em uma personalidade autônoma 
que o meio modifica, mas que não 
nasce precisamente dele, porquanto 
sobejas vezes o supera e a ele se 
impõe. Quantas criaturas puras e el-
evadas nascem de lares formados por 
pessoas medíocres e desonestas e em 
compensação de pais e de ambientes 
honestos e elevados surgem criatu-
ras que desde tenra idade revelam

Alberto de Souza Rocha



��

ABR 08

CIÊNCIA

tendências diferentes, fugindo também a 
qualquer expectativa em termos de ances-
tralidade.
As experiências adquiridas e, com elas, 
aquelas dolorosas, fixam-se em nossas al-
mas através da memória e aí está o arquivo 
do Inconsciente na estrutura eletromagné-
tica de registração com sede no Perispírito 
─ o que os experimentos psíquicos com 
exteriorização e o sonambulismo compro-
vam sobejamente ─ manifestando-se não 
poucas vezes por fobias, conflitos íntimos, 
traduzindo-se por comportamentos limítro-
fes da neurose ou pela neurose declarada. 
Estudando as neuroses da infância uma 
doutora escreveu: “ ─ O que sabemos é 
que algumas crianças parecem nascer 
quase sem capacidade de adaptar-se” 
(Dra. Dinamene Rodrigues Parente, re-
vista Sthetos, março/abril 79). Isso sem 
entrar francamente nos meandros que 
se ligam às expiações cármicas de toda 
sorte.
Quando a Psicanálise  vai buscar os re-
calques da infância e mesmo da vida in-
tra-uterina encontra exatamente o que se 
registrou nesta mesma vida atual, mas 
cujos efeitos se fazem sentir na adultícia, 
totalmente esquecidos que estavam e de 
pronto não relacionados. O temporário 
esquecimento não os fez desaparecer, 
apagar sequer, nem lhes evitou as conse-
qüências. A ordem de raciocínios é a mes-
ma, apenas um passo além daquilo que 
a moderna ciência oficial sanciona. Reca-
pitulando, se não nos lembramos das ex-
istências anteriores no comum dos casos, 
tal circunstancia nada prova em contrario. 
Siga o psicanalista o seu próprio roteiro 
alem das fronteiras da morte física e a 
memória regressiva lhe abrira horizontes 
novos. Surgirão recordações mais ou me-
nos exuberantes de um passado supos-
tamente extinto, guardadas nas camadas 

mais profundas do mesmo Eu ressurgido.
Podemos então conciliar com a Justiça e a 
Bondade de Deus as desigualdades de ca-
pacidade e de aptidão das criaturas, o so-
frimento aparentemente sem culpa, as idé-
ias inatas, as diferenças nas oportunidades 
da vida, aqueles que ocorrem no mesmo 
lar ou no mesmo grupo social, os destinos 
cortados, a felicidade momentânea dos 
maus, a sorte dos selvagens... Mais justo 
sentirmos e entendermos que lutamos on-
tem por uma ordem de cousas, a prol de 
uma conquista, e reencarnados desfru-
tamos hoje desse beneficio que fizemos 
por merecer: que lutamos pela causa da 
ciência, por certos aperfeiçoamentos e 
retornamos ao ponto de partida mais ap-
tos para a tarefa adrede começada. Que 
estamos cumprindo cada qual de nós, de 
nossa parte, um papel na obra magistral 
da Criação. Que evolvemos infinitamente, 
vencidas as vicissitudes da vida corporal, 
cumpridas provas e experiências, pelos 
caminhos do arrependimento, das expia-
ções e da reparação, passando do estagio 
negativo para um saldo positivo de nossos 
atos rumo à perfeição. Aqui está a “ressur-
reição da carne” da única forma aceitável. 
Aqui estão as explicações das passagens 
bíblicas quando Malaquias dizia de João, 
antes que houvesse nascido: “ ─ Irá adi-
ante dele no Espírito e virtude de Elias”. 
E as do Cristo: “─ Elias já veio e eles não o 
reconheceram”. Ou ainda: “ ─ Não te ad-
mires que tenha dito: É necessário que 
torneis a nascer”.
Ora, dir-nos-ão: renascer da água e do Es-
pírito... Pois bem. Se, porventura, pudermos 
atribuir, mesmo, ao cerimonial do batismo a 
virtude do renascimento para Deus ─ e dire-
mos que o batismo de fogo das provações 
pode ser esse caminho ─ restará por força 
aí o renascer da água. E não haveria de ser 
simplesmente a da pia batismal, quando,



��

ABR 08

CIÊNCIA

tendo em vista a força do simbolismo, tem 
a água em todos os povos e momentos 
históricos, desde o passado longínquo, 
expressando sempre o sentido de vida 
física. As lendas mais remotas, como a 
versão de que Prita colocara uma criança 
a descer o rio Ava, afluente do Ganges, 
e ele veio a ser poderoso rei. Sargão, rei 
babilônico, por seu turno, teria sido filho 
de uma vestal que o colocara em uma 
cestinha sobre as águas do Eufrates. 
Mais tarde é Moysés salvo das águas 
do Nilo em idênticas condições... E o 
Nilo é, sem favor nenhum, o elemento 
essencial da vida, gerador da civilização 
egipciana. Ninguém ignora que o seio 
tépido das águas fora com toda a lógica 
cientifica o berço das primeiras células 
orgânicas na face da Terra. Nem se 
desconhece que somos, em termos ma-
teriais, essencialmente água e carvão. 
E é do seio líquido que ressurgimos, a 
cada vida física.
Não bastasse estas afirmações, teríamos 
a enumerar os superdotados, quando 
nenhuma teoria materialista ou unicista 
conseguiria satisfazer; as rememorações 
espontâneas efetivamente comprovadas 
em levantamentos idôneos; as experiên-
cias de hipno-magnetismo realizadas 
por pesquisadores eméritos.
Banerjee, em Jaipur, Índia, Stevenson 
nos EEUU; De Rochas representando o 
século passado; Karl Muller levantando 
em nossos dias uns cem números de 
casos antigos e recentes, trazem as 
comprovações da pesquisa seria para 
embasar o que poderia ser tido como 
especulação filosófica apenas.
Trata-se de lembranças não intencionais 
ensejadas por associações e tensões, 
que funcionam como estímulos exter-
nos, quer através de reencontros, de 

repetições de situações, de impressões 
de localidades visitadas, desde a sensa-
ção do já visto até as cenas minuciosas; 
lembranças ocorridas pela presença de 
objetos antigos (catalisadores psicomé-
tricos); cenas de impacto; ou a soma de 
alguns desses diferentes fatores con-
vergindo num mesmo sentido,juntamente 
com a força poderosa da indiciação cár-
mica. Lembranças surgem provocadas 
pelos Espíritos, ─ bons, para entender-
mos certas circunstancias da vida atual; 
perseguidores, revivendo nossos débi-
tos. Outras, pela hipnose ou pelas dro-
gas, pela anestesia, pelo experimento 
conduzido. Lembranças da própria pes-
soa, por clarividência ou por informa-
ções através do canal mediúnico. Re-
cordações de múltiplas vidas; da ultima 
delas; dos últimos instantes da anterior, 
sobretudo quando acidental; lembran-
ças vagas da erraticidade; ou de ambas 
as fases entre si combinadas. Recorda-
ções fragmentarias , outras completas, 
umas vagas, outras precisas e claras. 
Ora surgidas como se fossem quadros, 
como que em sonho; outras vividas in-
tensamente. Sinais e lesões indicadores 
que confirmam informações; domínio 
paranormal de um  idioma estranho; 
conhecimento inato de ciências ou fatos; 
predição de futuro nascimento tido por 
improvável e que circunstancias com-
provam. Obsessões e auto-obsessões, 
quando o passado esta atuante, confli-
tante, agressivo. E assim por diante. 
E tantos são os exemplos que seria o 
caso de indagar-se: quem, podendo 
se auscultar a si próprio, não terá algo 
a relacionar com tudo isto? Bem, se o 
preconceito não houver colocado um 
biombo velando a luz da razão.
Fonte: Alberto de Souza Rocha, “A REENCARNAÇÃO EM FOCO”, O CLARIM.
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DO CÉU PARA A TERRA

Richard Simonetti

O professor, em curso de mestrado, 
propôs aos alunos:
– Se fossem morar numa ilha deserta 
e pudessem levar apenas um livro, 
qual escolheriam?
Respostas variadas, segundo 
interesses, concepções e predileções 
individuais:

 Os Miseráveis, de Victor 
Hugo (1802-1885).
 O Emílio, de Rousseau 
(1712-1778).
 O Capital, de Marx (1818-
1883).
 A Interpretação dos Sonhos, 
de Freud (1856-1939).
 A Origem das Espécies, de 
Darwin (1809-1882). 
 As Flores do Mal, de 
Baudelaire (1821-1867).
 Os Diálogos, de Platão (428-
348 a.C.).
 O Príncipe, de Maquiavel 
(1469-1527).
 A Teoria da Relatividade, de 
Einstein (1879-1955).

O professor sorriu: 
– Não seria mais proveitoso um 
manual de sobrevivência?
O mestre foi, acertadamente, 
pragmático. 
Numa situação dessa natureza, 
importa, sobretudo, a utilidade 
prática de uma obra literária. 
Os livros escolhidos poderiam 
atender às suas aspirações literárias, 
mas eram inúteis em relação ao 

essencial: 
Como sobreviver numa ilha deserta?
Lembrando a singela enquete, 
pergunto-lhe, prezado leitor:
Se você estivesse na Vida 
Espiritual, prestes a reencarnar 
neste vale de lágrimas, e lhe fosse 
concedido trazer um livro, no que 
pensaria?
Certamente, com a visão objetiva 
dos Espíritos desencarnados que 
superaram regiões umbralinas, o 
purgatório espírita, haveria de optar, 
igualmente, por um manual que o 
ajudasse a sobreviver.
Não me refiro à integridade física. 
Dela haveriam de cuidar o instinto 
de defesa da prole, em princípio, nos 
seus pais, e o instinto de conservação 
em você, depois. Refiro-me a uma 
sobrevivência, digamos espiritual, 
a integridade dos projetos que 
certamente fez, porquanto não há de 
ter sido por mero diletantismo que 
mergulhou na carne.
Até posso adivinhar o que planejou:
─ Disciplina das emoções. 
─ Reforma íntima.
─ Exercício da caridade.
─ Reconciliação com desafetos.
─ Consolidação de laços afetivos.
─ Resgate dos débitos cármicos.
Esse é o material de construção da 
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gloriosa e desejada edificação – o 
Reino de Deus em nós.
Com ele realizaremos o projeto 
maior, elaborado pelo Pai Celeste 
em favor de seus filhos: nossa plena 
harmonização com os ritmos do 
Universo, promovidos a prepostos do 
Senhor.
Futuro promissor, suprema ventura:
Colaborar com o Criador, na obra da 
Criação!
Assim, não tenho dúvidas de que você 
escolheria um livro que o ajudasse 
a superar a amnésia imposta pelo 
processo reencarnatório. 
Com ele seria possível retomar o 
conhecimento dos porquês da vida ─ 
de onde viemos, por que estamos 
na Terra, para onde vamos...
Caminharia com mais segurança, 
evitando perder-se nos meandros 
da ilusão, que conduz tanta gente ao 
fracasso.
Abençoado manual de sobrevivência, 
roteiro seguro para cumprimento dos 
sagrados objetivos que o trouxeram 

à vida física, garantindo-lhe uma 
existência feliz e produtiva.
Saiba, caro leitor, que esse livro 
maravilhoso está à sua disposição.
Graças à iniciativa de prepostos de 
Jesus, nosso governador celeste, 
e à lucidez de valoroso missionário, 
o “milagre” aconteceu. O livro foi 
transposto do Céu para a Terra.
O missionário: Allan Kardec.
O manual: O Livro dos Espíritos.
Não o perca de vista!
Tenha-o sempre perto!
Leia, consulte, estude, anote suas 
lições! 
Gaste suas páginas!
Abebere-se de seus princípios!
Cumpra suas orientações!…
E haverá de sair-se muito bem!
Terá:
Na Terra – a seara que planejou no 
Além!
No Além – as bênçãos semeadas na 
Terra!

Fonte: CATÁLOGO CANDEIA, 4/07
 

Agora você pode pesquisar números anteriores de INFORMAÇÃO, 
Ou a SÉRIE INFORMAÇÃO ESPÍRITA EM VÍDEO  no site

www.revistainformacao.anderung.com.br

Caso queira copiar qualquer ou todos os programas da série 

INFORMAÇÃO ESPÍRITA no formato DVD, basta acessar o portal 

www.dominiopublico.gov.br,
clicando em vídeo e documentário, seguindo as demais instruções lá existentes.
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O JOVEM E SEUS PROBLEMAS

ESPIRITISMO X BÍBLIA

Por que os espíritas sempre costumam 
contestar a Bíblia? (Aparecido Mário 
Martins – São Paulo-SP)

A Doutrina Espírita não contesta a 
Bíblia, jamais fez isso, mesmo porque 
a maior verdade espírita ─ a filosofia 
do amor fraterno, ensinada por Jesus 
─ está nos evangelhos, e os evan-
gelhos estão, pelo menos, na Bíblia 
dos cristãos. A doutrina apenas faz a 
sua própria leitura da Bíblia.Contes- 
tar é rebater, refutar, reprovar. Não é 
esse o papel do Espiritismo. A Bíblia, 
como qualquer livro sagrado ─ como 
o Alcorão (dos muçulmanos), os Ve-
das (dos hindus), o Mahabahata do 
Bramanismo e outros ─ não estão aí 
para serem contestados, mas para 
serem entendidos. São jóias precio-
sas da religião e da literatura, que 
precisam ser interpretadas dentro de 
seus princípios espirituais e morais, 
de conformidade com a época, com 
o povo, com as crenças, costumes 
e usos, e dentro das circunstâncias 
em que foram escritos. Entretanto, há 
muito pouco conhecimento real sobre 
a Bíblia. Há uma longa história que 
contesta a fidelidade de muitos de 
seus textos. As pessoas costumam 
ler trechos isolados desta obra, sem 
saber o que eles significam num con-
texto maior, que precisava ser consi-
derado. Em geral, elas acham que as 
idéias de Moisés a Jesus, não muda-
ram, quando, na verdade, sofreram 
muitas e variadas mudanças durante 

vários séculos. Quem pensa que exis- 
te uma verdade absoluta para todas 
as épocas está enganado: o que vale 
num momento geralmente não vale 
em outro, o que é verdade num lugar 
pode ser visto de outra maneira em 
outro. Vamos dar um exemplo disso, 
recorrendo à própria Bíblia: a concep-
ção de Deus em Moisés (1300 a.C.) 
é uma; a concepção de Deus na épo-
ca dos profetas (século 8 e 7 a.C.) é 
outra; diferente ainda, em Jesus, que 
ele proclama o Deus-Pai. Jesus foi, 
na verdade, o mais revolucionário de 
todos os reformadores judeus. Ele al-
terou muito as idéias conservadoras, 
que vinham de Moisés. E, por isso, 
incomodou, foi combatido, persegui-
do e morto. Entretanto ─ é bom que 
se diga ─ ele não combateu seus an-
tecessores; apenas deu continuidade 
ao seu pensamento. Por quê? Porque 
o pensamento antigo, em vários as-
pectos da vida, já servia mais para os 
novos tempos, como ele próprio afir-
ma. Isso é natural. Havia necessidade 
de novas idéias, de novas posturas 
para um povo que estava crescendo 
em mentalidade e em concepção de 
vida. Portanto, prezado leitor, assim 
como Jesus abordava as questões 
antigas de uma maneira nova, ade- 
quada aos novos tempos, o Espiri-
tismo, com todo respeito, aborda as 
questões bíblicas, adequando ao de-
senvolvimento filosófico e científico 
da Humanidade.
 
www.revistainformacao.anderung.com.br



��

ABR 08

EDUCAÇÃO
A QUESTÃO DO DIVÓRCIO

Celso Martins

Criados simples e sem conheci-
mentos, o Espírito pouco a pouco 
vai adquirindo sabedoria, desen-
volvendo suas potencialidades, 
melhorando seus sentimentos mo-
rais; para tanto Deus lhe concede 
tantas vidas quantas necessárias 
ocorrendo ainda progresso no 
Plano Espiritual no período entre 
as encarnações sucessivas (er-
raticidade).

Não possuindo condições de 
progredir sozinho, não podendo 
fazer tudo o que seria necessário 
para garantir até mesmo a sua 
sobrevivência nos mundos 
corpóreos ─ o Espírito é levado a 
viver em sociedade. Ora, dentre as 
inúmeras atividades executadas 
no contexto social em busca de 
aperfeiçoamento íntimo (pois para 
isso nascemos e renascemos 
muitas vezes) ─ muitas delas 
ele as realiza em estreita relação 
com a família. Na sociedade 
ocidental moderna, por exemplo, 
na qual vivemos, por família se 
designa o grupo constituído por 
marido, mulher e filhos, formando 
a unidade domestica, partilhando 
a mesma residência, cooperando 
economicamente na manutenção 
do lar, estando tais membros 
ligados por laços afetivos. Não 
raro, através do parentesco umas 
famílias se ligam as outras (tias, 
sobrinhos, avós, netos, sogros, 
genros, noras, cunhados etc.), daí 
tal termo se ampliar e abranger os 
parentes próximos e afins.

Kardec, em O EVANGELHO SE-
GUNDO O ESPIRITISMO (Capí-
tulo 14), explica que o pai não 
gera o Espírito do filho: for-
nece-lhe apenas o envoltório 
corporal. Mas deve auxiliar seu 
desenvolvimento intelectual e 
moral, para fazê-lo progredir.

A Sociologia considera a família 
como sendo a célula-máter de 
toda a sociedade. Constitui o 
denominador comum a toda 
Humanidade. Tanto que Ruy 
Barbosa dizia ser a Pátria uma 
família amplificada. É através 
da família que uma significativa 
parcela do patrimônio cultural, 
como hábitos, costumes, escalas 
de valores, a própria língua 
materna e o espírito nacional 
se transmite das gerações 
ascendentes até às descendentes 
ao longo dos decênios. 

Se o pai não gera o Espírito do 
filho, se apenas contribui para a 
formação de seu corpo somáti-
co, donde vêm as semelhanças 
morais que às vezes existem 
entre pais e filhos? (Questão n.º 
207-A de O LIVRO DOS ESPÍRI-
TOS).Resposta: São Espíritos 
simpáticos, atraídos pela afini-
dade de suas inclinações. No já 
citado capitulo 14 do Evangelho 
ainda encontramos estas frases: 
“Os Espíritos que encarnam 
numa mesma família, sobre-
tudo os parentes mais próxi-
mos, são freqüentemente Es-
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píritos simpáticos, ligados por 
relações anteriores, que se 
traduzem por afeição durante 
a vida terrestre. Mas pode ain- 
da acontecer que eles sejam 
completamente estranhos 
uns aos outros, separados 
por antipatias igualmente 
anteriores, que se expressam 
também por seu antagonismo 
na Terra, a fim de lhes servir de 
provação”. 

Na verdade, nem todas as residên-
cias constituem lares na verdadei-
ra acepção do termo. Dentro de 
muitas destas casas, às vezes até 
luxuosas, encontramos o atrito, a 
desarmonia, o desentendimento 
entre marido e mulher e/ou en-
tre pais e filhos. No livro LEIS DE 
AMOR, escrito pelo médium F. C. 
Xavier, Emmanuel mostra como 
os Espíritos prejudicados por nós 
mesmos em outras existências 
podem reencarnar conosco nesta 
vida presente como um pare- nte 
difícil, um marido infiel, uma espo-
sa desequilibrada, um filho prob-
lema, uma sogra linguaruda ou 
um genro preguiçoso testando a 
nossa paciência na dolorosa ex-
piação de nossos erros do pas-
sado. Emmanuel ainda esclarece 
ser o lar uma espécie de ângulo 
reto: a linha vertical é o senti-
mento feminino, envolvido nas 
sublimes inspirações criadoras 
da Vida enquanto a horizontal é o 
conhecimento masculino em mar-
cha da realização no vasto campo 

do progresso humano. No vértice 
deste ângulo se encontram o 
marido e a mulher na formação 
de um lar onde deve haver acima 
de tudo um clima de recíproco 
apoio indispensável para levar de 
vencida as dificuldades da vida 
terrena. 

De fato, o dia a dia nos coloca, 
não raro, diante de problemas 
muito delicados e complexos que 
só podem ser resolvidos com 
alta dose de compreensão e re-
nuncia, de estima e abnegação 
─ palavras tão fáceis de serem 
pronunciadas, porém tão difíceis 
de serem vivenciadas devido 
às nossas imperfeições. Neste 
maravilhoso templo chamado lar 
as criaturas devem unir-se antes 
pelo espírito do que meramente 
pelos corpos, daí impor-se a dis-
tinção entre o casamento por 
amor e aquele inspirado em in-
teresses materiais, fadado ao 
precoce malogro. Assim, pas-
sada a fase de encantamento do 
namoro e do noivado, a euforia 
das núpcias e da lua de mel, que 
não venham os cônjuges a cair 
nos braços de velhos monstros 
como o orgulho, a vaidade e o 
egoísmo que há séculos tirani-
zam a alma humana. Que haja 
tolerância de lado a lado; que 
se façam concessões de parte a 
parte, de vez que ninguém é per-
feito no mundo em que vivemos. 
Que entre os membros de uma 
família reine pelo menos o senti-
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mento de fraternidade...
Tais elucidações doutrinárias 
deveriam ser levadas em conta 
quando se examina a questão 
do divórcio. Admite-se o seu 
emprego como remédio de ul-
tima instancia quando a união 
se transforma numa verdadeira 
tragédia, fazendo com que mui-
tas vezes os seus componentes 
se separem  para constituir ─ e 
aí ilegalmente ─ novos lares. Di-
vórcio, repetimos, para casos ex-
tremos em que um dos parceiros 
vê ameaçada até a sua integri- 
dade física e moral. Bem como 
quando se deteriora o ambiente 
doméstico onde está sendo plas-
mada perniciosamente a perso- 
nalidade dos filhos, também em 
duras provações de resgate.

No entanto, eis o nó da questão, 
antes de se pensar em medidas 
para desligar diante das leis 
humanas aquilo que nunca 
esteve ligado diante das leis do 
amor verdadeiro, seria muito 
melhor orientar os jovens no 
sentido de que construam seus 
lares sobre bases tão sólidas 
que jamais precisam dissociar os 
vínculos matrimoniais.

Lares desfeitos estão perfeita-
mente em condições de produzir 
perturbações no comportamento 
das crianças que estão em nos-
sas escolas. Recentemente uma 
publicação lançada pelo Serviço 
Nacional de Educação Sani-
tária (do Ministério da Saúde), 
apresentou alguns números que 

merecem ser meditados por to-
dos nós. Assim é que, na Inglater-
ra, de 418 crianças delinqüentes, 
nada menos de 45% provinham 
de lares desfeitos. Das restan-
tes, perto da metade (cerca de 
25% do total analisado), era 
originaria de lares onde, embora 
os pais vivessem juntos, ali im-
peravam condições muito ruins, 
caracterizadas pela crueldade, 
pela imoralidade, pela instabi-
lidade mental, negligencia, trata-
mento rude e repulsa. De igual 
maneira, em Paris, 839 crianças 
cujo comportamento denotava 
perturbação, foram comparadas 
com quase 7 mil outras consid-
eradas normais. Pois bem, den-
tre as primeiras, 66% provinham 
de lares desfeitos, enquanto as 
últimas apenas 12% estavam 
neste caso.
Assim, como diz Divaldo 
P. Franco (Boletim SEI de 
03/4/76), que o casamento seja 
um investimento do Espírito 
para consolidar os liames 
afetivos, restabelecer junções 
que ficaram arrebentadas, 
retificar compromissos que se 
esfacelaram. E nisso tudo, o 
essencial é ainda o AMOR!
“A paisagem social da Terra se 
transformaria imediatamente 
para melhor  ─ diz André Luiz no 
livro SINAL VERDE ─ se todos 
nós, quando encarnados, nos 
tratássemos, dentro do lar, 
pelo menos com a cortesia 
que dispensamos aos nossos 
amigos”.

Fonte:  ESPIRITISMO E VIDAS SUCESSIVAS, Celso Martins, ECO.
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EUTANÁSIA E VIDA

Emmanuel

Amigos da Terra perguntam freqüente-
mente pela opinião dos companhei-
ros desencarnados, com respeito à 
eutanásia. E acrescentam que filó-
sofos e cientistas diversos aderem 
hoje à idéia de se apoiar longamente 
a morte administrada, seja por im-
posição de recursos medicamento-
sos ou por abandono de tratamento. 
Declaram-se muitos deles confran-
gidos diante dos problemas das cri-
anças que surgem desfiguradas no 
berço, ou à frente dos portadores de 
enfermidades supostas irreversíveis, 
muitas vezes em estado comatoso 
nos recintos de assistência intensi-
va. Alguns chegam a indagar se os 
pequeninos excepcionais devem ser 
considerados seres humanos e se 
existe piedade em delongar os con-
strangimentos dos enfermos inter-
pretados por criaturas semimortas, 
insensíveis a qualquer reação.
Entretanto, imaginam isso pela escas-
sez dos recursos de espiritualidade 
de que dispõem para dilatar a visão 
espiritual para lá do estágio físico.
É preciso lembrar que, em matéria de 
deformação, os complexos de culpa 
determinam inimagináveis alterações 
no corpo espiritual.
O homem vê unicamente o carro 
orgânico em que o espírito viaja no 
espaço e no tempo, buscando a 
evolução própria, mas habitualmente 
não enxerga os retoques de aprimora-
mento ou as dilapidações que o pas-
sageiro vai imprimindo em si mesmo, 

para efeito de avaliação de mérito e 
demérito, quando se lhe promova o 
desembarque na estação de destino. 
A vista disso, o homem comum não 
conhece a face psicológica dos nos-
sos irmãos suicidas e homicidas 
conscientes, ou daqueles outros que 
conscientemente se fazem pesadelos 
ou flagelos de coletividades inteiras. 
Devidamente reencarnados, em tare-
fas de reajuste, não mostram senão 
o quadro aflitivo que criaram para si 
próprios, de vez que todo espírito de-
scende das próprias obras e revela 
consigo aquilo que fez de si mesmo.
Diante das crianças em prova ou dos 
irmãos enfermos, imaginados irrecu-
peráveis, medita e auxilia-os!
Ninguém, por agora, nas áreas do 
mundo físico, pode calcular a im-
portância de alguns momentos ou de 
alguns dias para o espírito temporari-
amente internado num corpo doente 
ou disforme.
Perante todos aqueles que se abei-
ram da desencarnação, compadece-
te e ajuda-os quanto puderes.
Recorda que a ciência humana é 
sempre um fato admirável, em trans-
formação constante, embora respei-
tável pelos benefícios que presta. No 
entanto, não te esqueças de que a 
vida é sempre formação divina, e, por 
isto mesmo, em qualquer parte será 
sempre um ato permanente de amor.

(Página recebida por Francisco Cândido Xavier, extraído do livro DIÁLOGO DOS VIVOS, GEEM).
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