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Em “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, 
Questões 737 e 738.

Com que fim Deus castiga a Humanidade 
com flagelos destruidores?
— Para fazê-la avançar mais depressa. Não 

dissemos que a destruição é necessária 

para a regeneração moral dos Espíritos, que 

adquirem em cada nova existência um novo 

grau de perfeição? É necessário ver o fim 

para apreciar os resultados. Só julgais essas 

coisas do vosso ponto de vista pessoal, e as 

chamais de flagelos por causa dos prejuízos 

que vos causam; mas esses transtornos são 

freqüentemente necessários para fazerem 

com que as coisas cheguem mais prontamente 

a uma ordem melhor, realizando-se em alguns 

anos o que necessitaria de muitos séculos.  

(Ver item 744). 

Deus não poderia empregar, para melhorar 
a Humanidade, outros meios que não os 
flagelos destruidores?
— Sim, e diariamente os emprega, pois 

deu a cada um os meios de progredir pelo 

conhecimento do bem e do mal. É o homem 

quem não os aproveita; então, é necessário 

castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a 

própria fraqueza.

“Sejam quais forem as aflições e problemas 
que te agitem a estrada, confia em Deus, 
amando e instruindo, perdoando e amparando 
sempre, porque Deus, acima de todas as ca-
lamidades e de todas as lágrimas, te fará so-
breviver, abençoando-te a vida e sustentando-
te o coração.”

Conversa Breve
Kardec Afirma
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A Vida Continua
Aprendendo com Chico Chavier
As lições de Chico Chavier

O EVANGELHO SEGUNDO
JUDAS ESCARIOTES

A história de uma mensagem
(19º parte)

UM CASO DE OBSESSÃO E TRÊS EVIDÊNCIAS
DA PERSONALIDADE DO OBSESSOR

O HOMEM QUE QUIS COMPRAR 
MEDIUNIDADE

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS

O HOMEM NOVO

Meimei
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CONVERSA BREVE
O TEMPO

André Luiz

Todas as criaturas gozam o tempo, mas raras aproveitam-no.
Corre a oportunidade espalhando bênçãos.
Arrasta-se o homem estragando as dádivas recebidas.
Cada dia é um país de vinte e quatro províncias. Cada hora é uma 
província de sessenta unidades. 
O homem, contudo, é o semeador que não despertou ainda. Distraído 
cultivador, pergunta: “que farei?” 
E o tempo silencioso responde com ensejos benditos: 
De servir, ganhando autoridade; de obedecer, conquistando o mundo; 
de lutar, escalando os céus.
O homem, todavia, voluntariamente cego, roga sempre mais tempo para 
zombar da vida, porque se obedece, revolta-se, orgulhoso; se sofre, inju-
ria e blasfema; se chamado a contas,  lavra reclamações descabidas.
Cientistas fogem da verdadeira ciência.
Filósofos ausentam-se dos próprios ensinos.
Religiosos negam a religião.
Administradores retiram-se da responsabilidade.
Médicos subtraem-se à Medicina.
Literatos furtam-se à divina verdade.
Estadistas centralizam a dominação.
Servidores do povo buscam interesses privados.
Lavradores abandonam a terra.
Trabalhadores escapam do serviço.
Gozadores temporários entronizam ilusões.
Ao invés de suar no trabalho, apanham borboletas da fantasia. Desfru-
tam a existência, assassinando-a em si próprios. Possuem os bens da 
Terra, acabando possuídos.
Reclamam liberdade, submetendo-se à escravidão.
Mas chega um dia, porque há sempre um dia mais claro que os outros, 
em que a morte surge reclamando trapos velhos...
O tempo recolhe, então, apressado, as oportunidades que pareciam sem 
fim... E o homem reconhece, tardiamente preocupado, que a Eternidade 
Infinita pede conta do minuto...
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O EVANGELHO SEGUNDO JUDAS ESCARIOTES

Ele foi o homem mais odiado e difamado através 
dos séculos – o apóstolo que traiu Jesus Cristo 
por 30 moedas de prata. 
Mas a história registra outras informações so-
bre Judas. Uma delas foi escrita no ano 180 por 
Irineu, bispo de Lyon, influente padre da Igreja 
que atacou o Evangelho de Judas por retra-
tar os últimos dias de Jesus do ponto de vista 
deste apóstolo. 
Nestas páginas, Judas é o favorito de Cristo. 
É uma história que nos surpreende, totalmente 
diferente da que foi passada de geração por 
geração. 
Denunciado como herético, o Evangelho de 
Judas desapareceu de cena. Tornou-se um 
dos manuscritos esquecidos da história. Mas, 
no final da década de 1970, depois de oculto 
por quase 1600 anos, este antigo texto surgiu 
das areias do Egito. Perto das margens do rio 
Nilo alguns camponeses egípcios o acharam 
por acaso em uma caverna a procura de jóias 
e ouro.
O próprio título do texto, “Evangelho de Judas”, 
já é surpreendente.
O Evangelho retrata Judas como o discípulo 
mais próximo de Jesus e que cometeu o ato de 
traição a pedido do próprio Mestre. 
Este Evangelho transforma o ato de traição em 
um ato de obediência.
“E Jesus disse para Judas: “Mas tu suplantarás 
a todos eles. Pois sacrificarás o homem que me 
veste”. 

(Evangelho de Judas)”

Temos certeza que este Evangelho, recém 
descoberto, fará justiça e silenciará as calúnias 
que Judas sofreu durante séculos.

QUEM FOI JUDAS ESCARIOTES?

Há mais de dois mil anos Judas Iscariotes 
cometeu o gesto de entregar seu Mestre a 
inimigos impiedosos que o mataram. 
Quem foi Judas Iscariotes, condenado para 
uma maldição eterna e que para a maioria dos 
cristãos nunca haverá perdão? E quais foram 
os motivos para tal gesto?
Nem mesmos ortodoxos representantes da 
Igreja acreditam que trinta moedas de prata 
tenham sido a causa que impeliu Judas a 

entregar Jesus. 
Mas qual foi a causa principal?
O Evangelho de João informa que Judas era 
filho de Simão Iscariotes. Iscariotes deriva de 
ish-Kerioth, significa ‘o homem de Kerioth’. As-
sim, Judas é oriundo da aldeia de Kerioth.
A primeira referência de Judas que aparece nos 
Evangelhos é a que o relaciona entre os doze 
discípulos escolhidos por Jesus para constituir 
o seu grupo mais íntimo. 
E Judas Iscariotes não apenas fez parte deste 
grupo como exerceu nele função de alto prestí-
gio e grande responsabilidade, na qual perten-
ceu até a véspera da morte de Jesus. A prova 
disto é que, ainda na Última Ceia, ocupou 
posição de honra, bem próximo ao Mestre.
Judas era um dos poucos discípulos que 
sabia ler, escrever e efetuar contas. Ocupava 
as funções de economista do grupo, 
encarregando-se de todo apoio logístico, o 
que deveria ser tarefa extremamente difícil, 
que requeria inteligência e dedicação. Era um 
cargo de extrema confiança.
Portanto, deve Jesus ter convivido com Judas 
durante algum tempo, para ter a possibilidade 
de avaliar a sua dedicação e lealdade, e admiti-
lo como integrante do grupo dos Doze.
Judas Iscariotes conviveu com Jesus por quase 
dois anos, e juntamente com outros discípulos 
realizou curas milagrosas, apesar dos textos 
canônicos só se interessarem por ele quando 
relatam os incidentes referentes à sua traição.
Em Marcos e Mateus informam que Jesus 
partiu de Nazaré a procura de João Batista 
para ser batizado. Será que Judas estaria 
também no momento do batismo? Há fortes 
suposições que sim, pois após a morte do 
Mestre, segundo o que foi relatado nos Atos 
Apostólicos, Pedro presidiu “uma assembléia 
de 120 irmãos” para a escolha do substituto de 
Judas, e fez previamente uma recomendação: 
“É necessário, pois, que, dentre estes 
homens que nos acompanharam todo o 
tempo em que o Senhor Jesus viveu em 
nosso meio, a começar do batismo de João 
até o dia em que dentre nós foi arrebatado, 
um destes se torne conosco testemunha da 
sua ressurreição”. (Atos 1,21-22). Podemos 
então supor que Judas esteve presente ao 
batismo do Nazareno e com ele conviveu desde 

COMUNICAÇÃO

Rubens Santini
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nal da década de 1970, depois de ficar oculto 
por 1600 anos, em cavernas às margens do rio 
Nilo.
Camponeses rurais não sabiam decifrar aquele 
texto antigo (estava escrito em copta – antiga 
escrita egípcia), mas sabiam que devia valer 
um bom preço nos mercados de antigüidade do 
Cairo.
O clima seco do deserto ajudou a conservar as 
páginas de papiro do Evangelho de Judas du-
rante 1600 anos.
A atmosfera úmida da capital do Egito contrasta 
com o clima árido do deserto, o que contribuiu 
muito para a deterioração dos manuscritos.
Estas páginas ficaram guardados, posterior-
mente, 16 anos dentro de um cofre de um banco 
nos Estados Unidos, a espera de um comprador 
que pagasse um bom preço. A deterioração se 
acentuou mais ainda.
Esse códice (não era um rolo, mas sim um livro 
encadernado, feito de papiro, usado como pa-
pel no antigo Egito), somente chegou às mãos 
dos restauradores em 2001, e já estava em pés-
simas condições de conservação.
O Evangelho estava escrito em 13 folhas de pa-
piro, frente e verso – 26 páginas numeradas de 
33 a 58 no códice. O manuscrito estava guarda-
do em uma caixa e as suas folhas estava desfei-
tas em numerosos pedacinhos. Se um fragmen-
to se encaixa de um lado, precisa se encaixar 
no seu verso. Foi um dos quebra-cabeças mais 
complexos jamais criados pela história. Seria o 
mesmo que pegar um documento datilografado, 
rasgá-lo em diversos pedaços, jogar fora uma 
parte, e tentar reconstruí-lo. Imagine o processo 
de restauração deste Evangelho!
Foram cinco anos de exaustivos trabalhos para 
a sua restauração e tradução. Mas mesmo em 
seu estado de deterioração, uma linha chamava 
a atenção. Era o título dos papiros, até então 
desconhecido: Peuaggelion
Os especialistas ficaram assombrados, pois 
poucos acreditavam na existência desse texto, 
até então conhecido apenas nos primeiros 
tempos do Cristianismo. O Evangelho de Judas 
era conhecido por ter sido mencionado pelo 
bispo Irineu, em seu tratado “Contra a Heresia”, 
em torno do ano 180, onde ele menciona 
este evangelho e outros, dito gnósticos, como 
textos hereges e perigosos. Estes evangelhos 
gnósticos sofreram uma furiosa perseguição da 

aí, porquanto exigiram que o seu substituto 
preenchesse esta condição.

POR QUE JUDAS SEGUIU JESUS?

O que é sabido de Judas Iscariotes permite 
supor que ele era uma pessoa de muita ação, 
e não hesitou em assumir as tarefas mais can-
sativas e de maior responsabilidade no seu 
grupo, que era a parte contábil, de providenciar 
as acomodações, alimentação, distribuir esmo-
las durante as viagens de Jesus. 
Acreditamos que Judas teve uma grande admi-
ração e respeito pelo Rabino. 
O que o atraiu a seguir Jesus foi a extraordinária 
qualidade de liderança popular que o Nazareno 
apresentava, procurando ser um discípulo leal 
e devotado. 
Via no Mestre um enviado de Deus para uma 
grande missão, e que poderia efetuar um le-
vante do povo de Israel contra a opressão e 
exploração dos romanos. 
Judas era nacionalista, pertencente ao grupo 
dos zelotas, partido militarmente organizado 
visando a libertação de sua pátria.
Mas, a conduta de Jesus, bastante contra-
ditória para Judas, o levou do mais ardente en-
tusiasmo ao mais profundo desânimo, desen-
volvendo assim um grande conflito interior. 
Em alguns momentos achava que o Mestre era 
o Messias que tanto aguardava, enquanto em 
outras situações como um homem frágil e in-
deciso. 
Mas, veremos logo mais adiante, Judas sabia 
realmente quem era Jesus. E atendendo a um 
pedido do próprio Mestre, o acaba entregando 
às autoridades do Sinédrio. 
A sua tarefa seria sacrificar o corpo do Rabi 
para libertar o seu Espírito. Sem Judas, Cristo 
não teria concluído sua missão.
O ato de Judas resultou na glorificação de 
Jesus. E como nos lembra o Evangelho de 
João no episódio da última ceia: “Depois que 
Judas saiu, Jesus disse: agora é glorificado 
o Filho do Homem e Deus foi glorificado 
nele”. (Jô- 13,31).

A DESCOBERTA DOS PERGAMINHOS

Este códice, uma das maiores descobertas da 
arqueologia judaico-cristã, foi encontrado no fi-
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Igreja.
A tradução do Evangelho de Judas somente foi 
levada a público em 2006 pela National Geo-
graphic, depois de uma cuidadosa pesquisa 
científica para confirmar sua autenticidade.
É uma das maiores descobertas do século 20, 
pois de suas páginas surge um novo Judas, não 
aquele condenado ao inferno pela Igreja. Estes 
textos trazem uma nova interpretação deste 
apóstolo.

O EVANGELHO DE JUDAS

Logo na abertura do Evangelho recém desco-
berto, encontramos o seguinte texto:
“O relato secreto da revelação feita por Jesus 
em conversa com Judas Iscariotes durante uma 
semana, três dias antes de celebrar a Páscoa”. 
É informado de que se trata de um relato “se-
creto”, ou seja, não é para todo mundo, mas 
apenas para aqueles que possuem o conheci-
mento, quer dizer, para os “gnósticos”. Este 
Evangelho é considerado gnóstico, pois trata de 
um ensinamento reservado, não público.
O Evangelho de Judas é diferente de qualquer 
coisa que já tenhamos lido. Nas suas páginas, 
Judas não é o traidor de Jesus, mas sim seu 
mais fiel amigo e discípulo. É Judas a pessoa a 
quem foi pedido o maior de todos os sacrifícios 
– entregar Jesus para seus inimigos.
E esse pedido foi feito pelo próprio Jesus: 
—  “Mas tu suplantarás a todos eles. Pois 
sacrificarás o homem que me veste”.
Judas, de fato, conhecia a verdadeira identi-
dade de Jesus. Lhe disse: 
― “Eu sei quem és e de onde vieste. És do 
reino imortal de Barbelo. E eu não sou digno 
de proferir o nome daquele que te enviou”. 
Nos texto gnósticos Barbelo é um dos seres di-
vinos primários no domínio perfeito de Deus. 
Em 26 páginas, o documento narra episódios 
ocorridos durante a semana que antecede a 
Páscoa judaica no ano de 33 d.C.(os dias ante-
riores à prisão de Jesus) e mostra uma versão 
completamente diferente da que tínhamos aces-
so até hoje. No relato, Judas é descrito como o 
discípulo mais próximo de Jesus, o único capaz 
de compreender a essência dos seus ensina-
mentos. “A estrela que indica o caminho é a 
tua estrela”, diz Jesus ao seu fiel seguidor. E 
promete: “A tua estrela, a estrela de Judas, 

brilhará no céu”.
Não é sabido a autoria destes textos. Supõem-
se que seja algum seguidor de Judas quem os 
tenha escrito.
E Jesus fala a Judas em particular: “Afasta-se 
dos outros e eu te contarei os mistérios do 
reino. É possível que tu os alcances, mas 
vais afligir-se muito. Porque outra pessoa vai 
te substituir, para que os doze [discípulos] 
mais uma vez possam completar-se com o 
deus deles”. Essa é uma referência ao que é 
narrado no livro dos Atos, do Novo Testamento, 
em que, depois da morte de Judas, os 11(onze) 
discípulos o substituem por Matias para que 
possam continuar sendo 12 (Atos 1:16-26). 
Esse tema volta a ser abordado mais adiante 
no texto, quando Judas relata a Jesus uma 
“visão suprema” que teve e o deixou inquieto. 
Judas disse: “Mestre, assim como ouviste a 
todos eles, ouve também a mim. Porque tive 
uma visão suprema”.
Ao ouvir isso, Jesus riu e lhe disse: “Tu, déci-
mo terceiro espírito, por que te esforças 
tanto? Mas fala, e talvez eu seja paciente 
contigo”.
Judas lhe disse: “Na visão, eu me enxerguei 
enquanto os doze discípulos me apedreja-
vam e me perseguiam com inclemência. 
Também fui ao local [...] atrás de ti. Vi [uma 
casa...], e meus olhos não foram capazes de 
compreender o seu tamanho. Pessoas su-
premas a rodeavam (...)”.
Jesus respondeu e disse: “Judas, a tua estrela 
te desviou do caminho. Ninguém de nasci-
mento mortal é digno de entrar na casa que 
tu viste, porque aquele local está reservado 
para os sagrados”. (...)
Judas pergunta acerca de seu próprio destino.
Judas disse: “Mestre, será que a minha 
semente está sob o controle dos 
governantes?”
Jesus respondeu: “Vem, que eu lhe contarei 
esses segredos, (...) mas que tu te afligirás 
muito quando vir o reino e todas as suas 
gerações.”
Ao ouvir isso, Judas indaga: “De que adianta 
eu ter recebido isto? Por que tu me isolaste 
daquela geração?”
Jesus respondeu: “Tu te transformarás no 
décimo terceiro, e serás amaldiçoado pelas 
outras gerações – e chegarás a governá-las. 
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de sentir-se mal... Os chamados “Pais da 
Igreja”, em suas orações especialmente no 
“Credo”, que também foi muito alterado, 
diziam que, após a sua morte, Jesus tinha 
descido aos infernos... (hoje, na oração 
referida diz-se que Jesus Cristo desceu à 
“mansão dos mortos”...). Descido com qual 
objetivo, perguntamos?!... É que Ele pro-
curava por Judas...”
E, o Chico, pela revelações dos Benfeitores Es-
pirituais, contou-nos que Jesus, colocando em 
seu colo a cabeça atormentada de Judas, lhe 
disse, compassivamente, que o que tinha ocor-
rido estava anunciado, havia séculos, pelas 
profecias e que o discípulo iludido havia sido 
um instrumento para tudo se cumprir... Alguém 
deveria fazê-lo, na síndrome judaico-romana...
A trágica incidência acabaria verificando-se, de-
terminadamente, na pessoa dele, por força do 
seu livre-arbítrio... Eis, então quando o pobre 
Judas adormeceu nos braços do Divino Amigo, 
conseguindo, assim um pouco de paz.
Questionando o Chico, com referência ao de-
saparecimento do corpo de Jesus, ele afirmou 
categórico:
— “O corpo de Jesus foi desintegrado por 
vontade Dele...”
Participando do nosso encontro naquela noite, 
alguns amigos deram-se pressa em levantar-se 
da mesa, sendo que um alegou a necessidade 
de tomar um copo d’água na cozinha...
Foi então, que o Chico sorrindo, rematou 
baixinho:
— “Há pessoas cuja cabeça não suporta 
ouvir estes assunto... Logo, um se levanta 
para beber água, outro vai lá fora para res-
pirar”
E nós, que também estávamos ali firmes até 
o momento, pedimos licença para sair e ver 
o eclipse da Lua que, na noite do dia 16 de 
agosto, foi visível no Brasil...”

IRMÃO X ENTREVISTA JUDAS 
ESCARIOTES

O texto abaixo foi extraído do livro “Crônicas 
de Além Túmulo”, ditado a Chico Xavier por 
Irmão X (Humberto de Campos) em 19 de abril 
de 1935.
Irmão X encontra em Jerusalém, às margens 
do Jordão, o até hoje incompreendido Judas 

Nos últimos dias condenarão tua ascensão 
à geração sagrada”. Ou seja, Jesus afirma 
que Judas vai se transformar no “décimo ter-
ceiro”, quer dizer, vai estar fora dos 12 discípu-
los e vai transcender seu número, porque ele 
será muito superior a tudo neste mundo mate-
rial quando atingir a sua salvação.
Podemos verificar, logo mais adiante, no próprio 
depoimento de Judas a Humberto de Cam-
pos, em seu processo expiatório e evolutivo, 
através das suas sucessivas reencarnações, 
que depois de arrepender-se e vivenciar um 
grande remorso, superou suas imperfeições e 
finalmente uniu-se a Jesus nas dimensões es-
pirituais superiores.

CHICO, JESUS E JUDAS.

O texto abaixo foi extraído de “FLAMA ESPÍRI-
TA”, artigo escrito por Carlos A. Baccelli, onde 
Chico Xavier relata que Jesus foi ao encontro 
de Judas no Umbral, logo após a sua crucifica-
ção e o suicídio deste:  
“Em um de nossos abençoados encontros 
com o médium Chico Xavier, conversáva-
mos a respeito do fascínio que a figura de 
Jesus exerce sobre os homens, em que pese 
alguns historiadores questionarem à reali-
dade de sua própria  existência. Destacáva-
mos a inspiração dos artistas, através dos 
tempos, seja na tela ou no mármore, no sen-
tido de retratar, com a fidelidade possível, a 
Divina Face... E o Chico acrescentava:
—  “O interessante, meu filho, é que não há 
na História nenhum personagem que subs-
titua Jesus em nossos corações...“
Depois, falando de Judas, o apóstolo respon-
sável pelo triste episódio da traição, o Chico 
nos disse:
— “Após a crucificação, antes que ressur-
gisse aos olhos de Madalena no terceiro 
dia, Jesus desceu às regiões abismais para 
confortar o Espírito de Judas que pere-
grinava nas sombras de terrível remorso... 
Antes de subir ao Pai, Ele desceu mais 
ainda... Lembremo-nos de que, redivivo, Je-
sus pediu a Madalena que não O tocasse... 
Era porque Ele estava ainda impregnado, 
digamos assim, com os fluídos e vibrações 
do ambien-te visitado, levando socorro a 
Judas; se ela O tocasse, por certo haveria 
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Iscariotes:
“Nas margens caladas do Jordão, não longe 
talvez do lugar sagrado, onde o Precursor ba-
tizou Jesus Cristo, divisei um homem sentado 
sobre uma pedra. De sua expressão fisionômi-
ca irradiava-se uma simpatia cativante.
— Sabe quem é este? – murmurou alguém aos 
meus ouvidos – Este é Judas.
— Judas?!...
— Sim. Os Espíritos apreciam, às vezes, não 
obstante o progresso que já alcançaram, 
volver atrás, visitando os sítios onde se 
engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se 
momentaneamente transportados aos tempos 
idos. Então mergulham o pensamento no 
passado, regressando ao presente, dispostos ao 
heroísmo necessário do futuro. Judas costuma 
vir a Terra, nos dias em que se comemora a 
Paixão de Nosso Senhor, meditando nos seus 
atos de antanho...
Aquela figura de homem magnetizava-me. Eu 
não estou ainda livre da curiosidade de repórter, 
mas entre as minhas maldades de pecador e a 
perfeição de Judas existia um abismo. O meu 
atrevimento, porém, e a santa humildade do seu 
coração ligaram-se para que eu o atravessasse, 
procurando ouvi-lo:
— O senhor é, de fato, o ex-filho de Iscariotes? 
– perguntei.
— Sim, sou Judas – respondeu aquele homem 
triste, enxugando uma lágrima nas dobras 
de sua longa túnica. – Como o Jeremias, das 
Lamentações, contemplo às vezes esta Je-
rusalém arruinada, meditando no juízo dos ho-
mens transitórios...
— É verdade tudo quase reza o Novo Testa-
mento com respeito à sua personalidade na tra-
gédia da condenação de Jesus?
— Em parte... Os escribas que redigiram os 
evangelhos não atenderam às circunstâncias 
e as tricas políticas que acima dos meus atos 
predominaram na nefanda crucificação. (...) 
O Sinédrio desejava o reino do céu pelejando 
por Jeová, a ferro e fogo. Roma queria o reino 
da Terra. Jesus estava entre estas forças an-
tagônicas com a sua pureza imaculada. Ora, eu 
era um dos apaixonados pela idéias socialistas 
do Mestre, porém o meu excessivo zela pela 
doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima 
dos corações, eu via a política, única arma com 
a qual poderia triunfar (...) Planejei uma revolta 

surda como se projeta hoje em dia na Terra a 
queda de um chefe de Estado. (...) Entregando, 
pois, o Mestre, a Caifás, não julguei que as coi-
sas atingissem um fim tão lamentável e, ralado 
de remorsos, presumi que o suicídio era a única 
maneira de me redimir aos seus olhos.
— E chegou a salvar-se pelo arrependimento?
— Não. Não consegui. O remorso é uma força 
preliminar para os trabalhos reparadores. 
Depois da minha morte trágica, submergi-me 
em séculos de sofrimento expiatório da minha 
falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas 
em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, 
e as minhas provas culminaram em uma 
fogueira inquisitorial, onde, imitando o Mestre, 
fui traído, vendido, usurpado. Vítima de felonia 
e da traição, deixei na Terra os derradeiros 
resquícios do meu crime, na Europa do século 
XV. Desde esse dia, em que me entreguei por 
amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias 
que me aviltavam, com resignação e piedade 
pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas 
dolorosas reencarnações na Terra, sentindo na 
fronte o ósculo de perdão da minha própria 
consciência... (...)
Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, 
como sobre estes sítios cheios de miséria e de 
infortúnio. Porém, pessoalmente, estou sacia-
do de justiça porque já fui absolvido pela minha 
consciência no tribunal dos suplícios reden-
tores. (...)”

A REDENÇÃO ESPIRITUAL COMO
JOANA D’ARC.

A história de Judas é muito diferente do que foi 
relatada pela Igreja no decorrer do tempo. 
Segundo o que foi mencionado pelos Espíritos, 
depois de superar uma cobrança de sua 
consciência pelos enganos cometidos à sombra 
de seu amor por Jesus, Judas reencarnou 
abraçando os ensinamentos do Mestre. Nesta 
encarnação, foi apedrejado e queimado na 
fogueira inquisitorial da Igreja medieval no 
século 15.
Judas viveu na própria pele, pela oportunidade 
da reencarnação, as mesmas circunstâncias 
de crueldade e traição infringidas a Jesus. Por 
seu empenho pessoal, sustentado em seu pro-
fundo amor pelo Cristo, conseguiu finalmente 
se perdoar, superando o seu remorso pelo ar-
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Fonte: Czerski, Wilson; ESPIRITISMO, UMA VISÃO PANORÂMICA, CLARIM 

acerbas penas para resgate completo de suas 
culpas.
Desde o instante em que a consciência de 
Judas foi flagelada no pelourinho do remorso, 
ao passo que ascendia espiritualmente, melhor 
compreendeu a vastidão do delito que co-
metera contra Jesus e quis repará-lo de modo 
heróico. 
Foram essas as derradeiras provas solicitadas 
pelo falso discípulo do Enviado Celeste; e a 
jovem de Domremy, antes de as consumar, 
as vozes de seus amigos invisíveis, quase 
todos seus antigos companheiros da Palestina, 
prometeram-lhe uma esplêndida vitória, que 
não era da Terra, como supuseram os seus 
sarcásticos algozes, mas dos mundos radiosos 
habitados por alma evoluídas.
No transcurso de quase dois milênios ocor-
reram as duas tragédias, a do Gólgota e a de 
Ruão. E é tempo de dizer-vos: 
— “Perdão e esquecimento para os crimes 
de Iscariotes; glória à heroína de Domremy, a 
mesma alma transfigurada, redimida, ilumina-
da, em dois corpos diferentes!”
Todos nós, Irmãos, como Iscariotes, temos tido 
as nossas quedas tremendas, os nossos des-
vios tenebrosos da senda da Virtude. Porém, 
o Senhor do Universo, na sua generosidade 
infinita, faculta-nos os meios de redenção. Por 
isso, também os concedeu ao traidor do meigo 
Nazareno, estendendo-lhe a sua mão salva-
dora.
Iscariotes, redimido, acrisolado pelos embates 
da dor e pelo desempenho dos mais penosos 
deveres, ele é, há muito, uma das mais rútilas 
glórias da humanidade e um dos mais dedica-
dos servos da Majestade Suprema!”

FONTES BIBLIOGRÁFICAS:

1.Revista Universo Espírita n.º 51 (Março/08)
2.Revista Espírita Allan Kardec n.º 14 (Nov/91)
3.Revista Espírita Allan Kardec n.º 23 (Julho/94) 
4.Revista SuperInteressante (Ed. Abril – Maio/06) 
5.“Judas: Traidor ou Traído?” – Danillo Nunes – Ed.Record 
6.“O Evangelho Perdido” – Herbert Krosney – National Geo-
graphic 
7.“O Evangelho de Judas” – Editado por Rodolphe Kasser, Marvin 
Meyer e Gregor Wurst – National Geographic 
8.“Judas e Jesus: duas faces de uma única revelação” – Jean-
Yves Leloup – Ed. Vozes 
9.“Judas Iscariotes e a sua reencarnação como Joana d’Arc” – 
José Fuzeira – Editora Eco.

rependimento. Retornou então o posto de após-
tolo, nas imensidões do Universo, ao lado do 
Mestre.
Todo este trabalho individual de superação das 
imperfeições começa pelo arrependimento. Ju-
das é o símbolo maior desta virtude.
Judas Iscariotes e Joana d’Arc são personagens 
de uma só Entidade Espiritual em duas 
encarnações diferentes. Porém, conforme em 
informação mediúnica, antes da reencarnação 
como Joana d’Arc, houveram outras 
reencarnações expiatórias e preparatórias para 
esta última. A reencarnação como Joana foi, 
sem dúvida nenhuma, a que elevou seu Espírito 
à hierarquia da santidade e o libertou, para 
sempre das reencarnações compulsórias. 
Abaixo transcreveremos uma mensagem trans-
mitida por Allan Kardec à médium Zilda Gama, 
em 17 de junho de 1923 e consta da obra 
“DIÁRIO DOS INVISÍVEIS” - Ed. Pensamento:
— “Judas já expirou, em muitos séculos de 
ríspidas provas, as conseqüências de sua 
inesquecível falta. Tantos anos transcorridos 
após a tragédia do Gólgota, o seu delito, - 
para muitos, imperdoável, - acha-se, de todo, 
reparado. O traidor dos tempos idos já é um 
Espírito evoluído, acrisolado pela dor, um 
dos Emissários do Criador e já desempenhou 
entre vós grandiosa missão de devotamento, 
submissão às leis siderais e resignação, tendo 
padecido quase todos os martírios infligidos a 
Jesus, pois escolheu provas idênticas a fim de 
abreviar a sua redenção.
Vós o conhecestes com o nome de Joana d’Arc, 
a heroína de Orleans, a supliciada de Ruão, 
cuja existência tem notável semelhança com a 
do Nazareno. Ambos foram libertadores; um, de 
almas, outro, de povos.
Ambos conheceram a efêmera glória terrena 
e, logo após, tremendas decepções. Um, teve 
entrada triunfante em Jerusalém; outro, em 
Orleans. 
Ambos foram traídos e abandonados, em 
transe aflitivo, pelos que deles se beneficiaram, 
terminando suas missões terrenas sob atrozes 
martírios.
Não estranheis, pois, que o Iscariotes seja 
mesmo a alma redimida de Joana d’Arc. Sabeis 
como ela finalizou sua dolorosa existência na 
França, tendo escolhido, voluntariamente, 
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Série: A HISTÓRIA DE UMA MENSAGEM

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

Franca, interior de São Paulo. Anoitecia 
e a rotina do casal Santos e seus quatro 
filhos seria abalada por inesperado e in-
explicável acontecimento. Isto porque em 
meio à música alta que se propagava do 
aparelho de som, ligado num dos quar-
tos, ouviu-se um estampido que se asse-
melhava ao tiro de uma arma de fogo. A 
correria que se estabeleceu, contudo, 
revelou que as suspeitas não eram in-
fundadas. Justamente a filha mais nova, 
Fernanda Luiza, adolescente de apenas 
13 anos, havia se servido de uma arma 
que o pai mantinha em casa para atingir 
o próprio coração, interrompendo ali sua 
curta existência. A dor que se abateu so-
bre todos não pode ser sequer imaginada. 
“Por quê?”, era a pergunta que se faziam, 
sem que houvesse resposta ou explica-
ção para a lastimável atitude. Seis meses 
se arrastaram em meio a muita angústia 
e amargura de todos e, apesar das idas 
à Uberaba, somente junto às cartas rece-
bidas na reunião de 25 de abril de 1981, 
chegaram notícias da querida filha e irmã. 
A mensagem, segundo a mãe, ajudou-a 
a ter certeza de que um dia todos se en-
contrarão novamente, o que representava 
seu maior desejo. “Nosso amado Chico 
Xavier conseguiu reanimar toda a famí-
lia...”

DOR MORAL.

“Querida Mãezinha, você e o papai 
Mauro me perdoarão se procurei aque-
la arma propositadamente. Aproveitei 
o ruído daquele mesmo aparelho de 
som que a sua bondade me deu com 
sacrifício para liquidar comigo!”

A dor moral de Fernanda é a de todos 
aqueles que se deixam arrastar para a 

porta falsa do suicídio. Maior ainda por ter 
usado o aparelho de som com que tinha 
sido presenteada pela mãe para tentar 
abafar o ruído do tiro.

SE TODOS SOUBESSEM...

“Ninguém conseguirá imaginar o sof-
rimento da infeliz menina que fui por 
minha própria conta! Nada sabia da 
vida, nem guardava experiência algu-
ma, entretanto, a idéia de me ausentar 
do mundo me obcecava... Não pensei 
no sofrimento dos meus e nem avaliei 
quanto me queriam todos em casa. Um 
pequenino desgosto de criança rebel-
de e compliquei tanta gente...”

A dedução de Fernanda é bastante acerta-
da. Os desdobramentos de sua ação infe-
liz se ampliaram para todos os entes mais 
próximos, gerando infelicidade maior que 
a sua.  Quem dera todos os que acalen-
tam essas idéias tivessem conhecimento 
de que a vida não termina com a morte de 
corpo físico...

ELE NEM IMAGINAVA.

“Pobre Sam! Um amigo que nem podia 
tomar conhecimento de minha presen-
ça e eu a dramatizar o inexistente!”

Fernanda faz referência ao amigo por 
quem nutria uma paixão não revelada, o 
que funcionou como deflagrador da tra-
gédia de tantas conseqüências.  Na ver-
dade o seu nome é Samuel e ao retornar 
de Uberaba, logo após a recepção desta 
esclarecedora carta, Aparecida Helena, 
irmã de Fernanda, procurou Samuel, para 
saber de que modo a irmã o chamava.  
Samuel lhe disse que Fernanda somente 
o chamava por Sam. A família e muito me-

história de hoje nos leva ao dia 29 
de outubro de 1980, na cidade de A
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grave. Tenho o coração doendo e a 
cabeça ainda bastante desorientada. A 
senhora, meu pai, o Walter João e as 
irmãs compreenderão que não pode 
ser de outra maneira”.

Ninguém foge de si mesmo, ou melhor, 
das ações que assume perante a vida. 
A menção “ao coração doendo”, reflexo 
da lesão imposta com o tiro e a cabeça 
“bastante desorientada”, decorrente do 
tormento mental em que se precipitou, 
bem demonstram a sensibilidade 
perispiritual, sinalizando para possíveis 
predisposições programadas para futuras 
existências. Apesar disso, a assistência 
espiritual não lhe faltava.

MUITO DIFÍCIL.

“Não tenho palavras para descrever 
o meu arrependimento, no entanto, 
deixaram-me escrever-lhes estas notí-
cias para que me alivie, desinibindo os 
meus sentimentos sufocados”.

Difícil imaginar o martírio daqueles que 
se precipitam em atitudes como a de Fer-
nanda. É uma luta sem tréguas consigo 
mesma e com a culpa pelos males irra-
diados ao redor, o que consumirá tempo 
para se atenuar. 

A FORÇA DO PENSAMENTO.

“Rogo à Anita, à Aparecida Helena e à 
Glória para me perdoarem. Quando me 
lembrem, por favor, não me recordem 
como sendo o retrato de uma criança 
enlouquecida de arma na mão. 
Recordem-me nos momentos em que, 
despreocupada, não me intoxicara, 
ainda, com idéias de autodestruição. 
Preciso refazer a minha própria 

nos Chico Xavier tinham conhecimento 
disso. Aliás, Chico jamais ouvira falar de 
Samuel, como dos outros nomes citados 
na mensagem.

É PRECISO PREVENIR.

“Querida Mãezinha, reconheço que 
aos pais não é preciso rogar descul-
pas, no entanto, sinto-me de joelhos 
a lhes pedir para que me auxiliem, es-
quecendo-me o gesto alucinado. Não 
sei de todo o que se passou... Lia com 
interesse a tudo quanto se referisse 
aos casos de amor e paixão e, antes de 
me formar na fé, acreditei-me pessoa 
adulta quando não passava da menina 
que se afundou voluntariamente num 
poço de lágrimas”.

Fernanda tenta explicar o inexplicável, 
recriando os passos que a levaram a tão 
insensato gesto.  Atualmente são muito 
comuns os casos de suicídio juvenil. A 
matriz, sem dúvida está dentro de cada 
um, refletindo as desarmonias ou tendên-
cias que trazemos em nossa intimidade. 
Essa compulsão, por vezes, reflexo de 
atos semelhantes em existências anteri-
ores, ganha intensidade com as influên-
cias espirituais que atrai nos também 
comuns casos de perturbação espiritual 
que se converte em obsessão se não for 
tratada. O distanciamento das atividades 
no campo do equilíbrio espiritual se in-
cumbem do resto, ou seja, a precipitação 
nos delitos espirituais.

SEM SOSSEGO.

“Tenho recebido o socorro de vários 
parentes, dentre os quais me sinto 
mais ligada à vovó Honorata, porque 
ainda não saí da posição de doente 
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imagem”.

Fernanda nos leva a ver quão difícil é a 
carga de pensamentos daqueles que se 
viram atingidos e abalados pelo seu gesto. 
Pede, dessa forma, às irmãs perdão e que 
a revejam em suas melhores lembranças 
dos tempos de convivência, já que a re-
constituição, mesmo que mental, dos 
seus últimos tempos na nossa dimensão, 
provocam nela aflitivas repercussões.

DEUS CONOSCO SEMPRE.

“A vó Luiza e a irmã Ana que veio até 
a minha pobre presença, a pedido de 
nosso Carlos, muito me ampararam. 
Envergonho-me, porém, de receber 
tantas bênçãos, quando errei calcula-
damente, conquanto sem conhecimen-
to antecipado do que fazia. Agradeço 
as nossas amizades que, até hoje, me 
reconfortam com orações. A nossa 
benfeitora Maria Conceição de Barros, 
a quem o seu carinho rogou por mim, 
estendeu-me as mãos e um médico 
de nome Doutor Ulysses, também de 
Franca, se compadeceu de mim por 
intercessão dela. Como vê, não estou 
desvalida, porque a infinita Bondade 
de Deus não nos abandona. Apenas 
ignoro como conseguirei rearticular 
o meu organismo agora dilapidado. 
A vovó Honorata me consola e busca 
reanimar-me”.

Como vemos até mesmo o socorro que 
lhe era estendido se constituía em motivo 
para desconforto emocional. A Providên-
cia Divina a nenhum de nós abandona, 
mesmo que nossas atitudes tenham a 
gravidade ou a dimensão de um suicídio. 
Fernanda reafirma também o que temos 
aprendido através dos diferentes depoi-

mentos: as orações reconfortam e alen-
tam os que se vêem envolvidos nos trau-
mas da desencarnação.

MAIS DADOS COMPROBATÓRIOS.

“A nossa benfeitora Maria Conceição 
de Barros, a quem o seu carinho rogou 
por mim, estendeu-me as mãos e um 
médico de nome Doutor Ulysses, tam-
bém de Franca, se compadeceu de mim 
por intercessão dela”.

A personagem citada por Fernanda foi 
convocada em orações e mentalizações 
por sua mãe.  
Trata-se de ex-moradora de Franca, morta 
grávida, meio século antes, e que certa-
mente encontra-se em posição de poder 
ajudar na Espiritualidade. Já o Dr. Ulysses 
Paiva também foi conceituado médico na 
cidade de Franca, tendo desencarnado 
em 1919. São personagens e fatos que 
não eram do conhecimento de Chico 
Xavier até a psicografia da mensagem.

LUTEMOS CONTRA

“Não posso continuar, porque o pranto 
não escreve e as lágrimas me asfixiam 
os pensamentos com que eu desejava 
formar as palavras de súplica à família 
toda para que me recebam novamente 
no coração, tal qual fui antes de minha 
resolução infeliz. Deus nos proteja e 
me auxilie a retomar a tranqüilidade 
que ainda não tenho”.

Fernanda exprime a condição de sofri-
mento intenso em que se via.  Observe-se 
que seis meses já haviam se passado e 
ela ainda aspirava pela “tranqüilidade que 
ainda não tinha”. Combatamos, portanto, 
sempre que possível a idéia do suicídio.
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Seguiam os preparativos dos espíritas baia-
nos, para comemorar festivamente, no  dia 
14 de novembro de 1976, a passagem do 
centésimo ano de nascimento de Manuel 
Philomeno Batista de Miranda, que foi um es-
trênuo militante de nossas hostes e sucessor 
de José Petitinga na presidência da antiga 
União Espírita Baiana, por morte deste no 
ano de 1939.
Um triênio depois, Manuel Miranda seguia no 
mesmo rumo do velho presidente, abrindo-
se, então, uma nova lacuna na vetusta socie-
dade, presentemente denominada Federa-
ção Espírita do Estado da Bahia. 
Já nos conhecíamos bem um ao outro, havia 
entre nós estima e confiança, eis que um dia 
Miranda me fêz um convite nestes termos: 
“Olhe, seu Miguel , eu faço às quartas-
feiras lá em casa uma sessãozinha, às 20 
horas, e se o senhor quiser freqüentá-la, 
nos dará muito prazer”.
A sessão na residência de Miranda, à rua 
Direita de Santo Antônio, 43, apanhava uma 
assistência de pessoas conceituadas, e entre 
os médiuns contava-se uma senhora de cor 
parda e condição humilde. Ela era vidente.
Dona Lélia, como se chamava, e o seu 
marido, freqüentavam com assiduidade a 
União Espírita Baiana, e foi aí que os conheci 
pela primeira vez. Moravam em um sótão, 
num velho e alto prédio, às Portas do Carmo. 
Para se ir ter com eles, naquele cocoruto, 
era necessário galgar os cinco andares do 
pardieiro, por escadas de tábuas rangedoras 
e carcomidas. Algumas vezes fiz esse 
sacrifício, e as conversas que eu entretinha 
com o casal me certificaram de que dona 
Lélia e o seu companheiro, conquanto pobres 
de bens materiais, eram ricos de virtudes e 
humildade de coração. A mediunidade da 
referida senhora era autêntica; no entanto, 
talvez, devido à pouca instrução e à cor 
da epiderme, a confreira mostrava-se uma 
médium acanhada e tímida. Contava-me 
que, sentada à mesa da sessão, via coisas 
extraordinárias, que a impressionavam 
vivamente; porém, do muito que observava, 
pouco dizia aos circunstantes, temerosa 

de lhe não darem crédito e ser havida por 
impostora.
Mas vamos retroceder no tempo, até o 
começo de 1930.

COMEÇO DE 1930

Daí até 1937, em cujo primeiro trimestre 
aportei em Salvador, uma entidade do outro 
plano, inferior e ultriz, entrou a molestar-me, 
desde uma noite em que fui jogado com vio-
lência contra minha mulher e apliquei- lhe no 
braço uma terrível dentada.
De então por diante eu sentia em tudo sua 
influência constante e maléfica.
Creio que o seu intento maior era o de ar-
rastar-me ao mais funesto abismo ― me 
degradando moralmente.
Não fosse a minha perseverança na Prece, 
como arma única de que me valia na luta 
contra o malfeitor espiritual, e avalio qual 
teria sido mais tarde o meu estado.
O começo desta história triste foi na cidade 
do Cabo, Pernambuco, onde eu ingressei na 
Prefeitura como secretário, sob a condição 
expressa de me manter eqüidistante da 
política de corrilho que reinava no município, 
sob a direção de um chefe atrabiliário e trucu-
lento. Não adiantou, entretanto, ter me pre-
cavido do contágio deletério da politicalha, 
pois ele acabou me escorraçando, por não 
encontrar em mim um instrumento dócil aos 
acenos da indignidade. .
Corria o referido ano de 1930, e em abril 
as duras circunstâncias me forçaram a ir 
morar no Recife. Aí, mais tarde, assisti ao 
movimento revolucionário, que irrompera na 
madrugada de 4 de outubro, triunfando 36 
horas depois com a deposição do Presidente 
da República. 
A vitória da revolução sangrenta acarretou-
me a perda de dois empreguinhos, que, jun-
tos, me garantiam o sustento da prole.
Eu fiquei numa situação bastante difícil.

A PRIMEIRA EVIDÊNCIA

Em casa, certa manhã, sentado na sala de 

CIÊNCIA
UM CASO DE OBSESSÃO E TRÊS EVIDÊNCIAS DA

PERSONALIDADE DO OBSESSOR Alfredo Miguel
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frente, uma mulher que lá chegara um pouco 
antes, aproximou-se de mim e me fez esta 
advertência:
― “Olhe, seu Miguel, cuide de si enquanto é 
tempo, pois o mal anda em seu derredor. Dali, 
daquele cantinho, eu vi por trás do senhor 
um Espírito muito mal-encarado, com o braço 
direito erguido, empunhando uma enorme 
faca.
― Ah! Então a senhora é médium, desses 
que têm o poder de ver os Espíritos?
― Graças a Deus, seu Miguel, eu vejo.
― Bem, eu sei que venho sendo bastante 
perseguido por um inimigo desencarnado, 
de algum tempo a esta parte. Mas a senhora 
poderia dizer- me como ele é, e por que me 
hostiliza?
― Digo, seu Miguel, que é um tipo de estatura 
baixa, preto, forte, tendo uma cicatriz grande 
abaixo do olho esquerdo. Vi-o nu da cintura 
para cima, o tórax largo e cabeludo. A faca em 
punho indica um ódio de morte, mas porque 
lhe odeia, não sei.
― Muito agradecido, minha senhora, pelo 
retrato que fez do meu oculto e tenaz 
perseguidor. Deus lhe conserve o precioso 
dom.

MUITAS VICISSITUDES

Em 1932 resolvi deixar a capital pernambu-
cana, indo residir temporariamente numa ci-
dade próxima, na parte norte do estado.
Contra tudo o que eu previa, ali minha situa-
ção financeira agravou-se ainda mais, sem 
perspectiva de melhora. Então deixei ficar 
ali a família e empreendi viagem para o alto 
sertão, anuindo a convite amigo para ocu-
par um cargo na prefeitura do município de 
Flores.
A tremenda seca de 32, estendendo os seus 
efeitos calamitosos por toda uma vasta região, 
outrora próspera, impôs o êxodo de sessenta 
por cento das populações atingidas, com-
burindo os campos e implantando uma deso-
lação imensa na paisagem sertaneja.
Por aquelas bandas, onde tudo era diferente 
do que meus olhos estavam acostumados a 

contemplar, somente seis meses demorei. 
Uma mula gorda e baixeira me transportou 
no lombo à cidade paraibana de Princesa; no 
dia seguinte pus-me a caminho de Campina 
Grande; e no terceiro dia, desmontei de 
um cavalo magro e sem sela na cidade de 
Guarabira, onde reencontrei meus familiares, 
que para lá se haviam mudado, seguindo 
instruções minhas, por haver conveniência 
na mudança.
De Guarabira para João Pessoa foi questão 
de duas semanas. Conseguindo emprego na 
esfera estadual permaneci na pequena capital 
nordestina, até os primeiros dias de 1937. 
Depois de algumas andanças sem êxito, 
resolvi singrar as águas salgadas, metido 
na terceira classe fedorenta de um navio do 
Loyde. E desembarquei aqui na Bahia.

A SEGUNDA EVIDÊNCIA

Foi na capital paraibana que fiquei conhecen-
do, através de um sonho lúcido, a origem do 
rancor e da perseguição de que involuntaria-
mente me tornei alvo por parte daquele Es-
pírito perverso e vingativo. Revelação típica, 
verdadeiramente impressionante, máximo por 
coincidir, em todos os pormenores, o persona-
gem da cena onírica com a entidade espiritual 
vista e descrita pela médium recifense.
O fato, tudo indica que se passou na minha 
encarnação transata, vindo a ser revivido no 
sonho, que passo a descrever com absoluta 
fidelidade. Eu deambulava, despreocupado, 
por um sítio ermo e sombrio, mas onde 
as ruinarias existentes numa vasta área, 
indicavam que funcionara ali, outrora, uma 
oficina de via férrea, movimentada por 
dezenas de operários. Parado a poucos 
metros de distância, vejo um homem de cor 
preta, tipo baixote, o busto largo e desnudo, 
recoberto de um pelo abundante e grisalho, 
apresentando na região malar (parte inferior 
do olho esquerdo) um gilvaz medindo uns 
quatro centímetros. Junto de si um garoto 
de oito anos de idade presumíveis, seu filho, 
por quem o pai manda comprar algo a uma 
vendinha. O menino, decerto por equívoco, 

CIÊNCIA
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CIÊNCIA

Na quarta-feira imediata me fiz presente. Con-
gregavam-se na sala umas trinta pessoas, e 
eu fui chamado a ocupar assento à mesa, em 
companhia de outros confrades, inclusive al-
guns médiuns.
Iniciaram-se os trabalhos, do Alto vieram 
mensagens psicofônicas, seguindo-se um in-
tervalo demorado de silêncio e insipidez.
Miranda, da cabeceira da mesa, dirige-se à 
vidente, até àquele momento quieta e humil-
de no seu canto: ― Dona Lélia, deixe-se de 
acanhamento; se a senhora está presencian-
do algum fenômeno, algo que nós outros não 
podemos ver, fale e diga o que está vendo.
 A estas palavras do presidente, dona Lélia 
ganhou ânimo e, à proporção que falava ia 
aumentando minha perplexidade. Eis o que 
todos, atentos, ouviram dos seus lábios:
― Seu Miguel me desculpe, mas ,eu vejo 
por detrás dele um homem preto e carran-
cudo, parecendo odiá-lo de morte, pois na 
mão direita, levantada, ostenta uma faca, 
grande, num jeito de querer cravá-la em 
seu Miguel. Ele é baixo e forte, tem uma 
cicatriz de uns cinco centímetros abaixo 
da vista esquerda. Está desnudo da bar-
riga para cima e tem o busto cabeludo... 
Todos os circunstantes quedaram estupefatos 
quando eu atestei a veracidade da descrição 
feita pela médium e adiantei que esse Espírito, 
anos atrás, fora observado, tal como agora, 
por outra vidente, no Recife. Posteriormente, 
vi-o eu mesmo, num sonho bem nítido que 
tive, na Paraíba, e no qual me foi revelada a 
causa remota da implacável odiosidade que 
ele nutria contra mim.
A visão acima descrita por dona Lélia, em 
fins de 1937, aqui em Salvador, representa 
inquestionavelmente a terceira evidência da 
personalidade desse Espírito obsessor.
E foi, ademais, na casa de Manuel Philomeno 
Batista de Miranda, após outras duas ses-
sões, que esse pobre ser espiritual recebeu 
os esclarecimentos indispensáveis, renunciou 
ao seu propósito de vingança, e me deixou 
em paz definitivamente.
Minha gratidão imorredoura àquele saudoso 
companheiro, e a dona Lélia também.

traz de volta uma coisa diferente. Por esse 
fútil motivo, o preto, impulsivo, ralha, furioso, 
com o pobrezinho e passa a surrá-lo sem 
piedade. Acaba por atirá-lo ao chão, com 
violência, prostrando-o semi-morto.
Horrorizado com a cena de selvageria, deito 
a correr, fugindo do brutamontes, que já me 
fitara com ares ameaçadores, ao perceber 
minha reprovação ao seu condenável pro-
cedimento. Meneando a cabeça para a reta-
guarda, mais me aflige vê-lo correndo, tam-
bém, no meu encalço, movido, decerto, pelo 
despeito. Corro muito, até às bordas de uma 
alta ribanceira, embaixo da qual corre um rio 
largo e caudaloso. Hesito se devo lançar-me 
às águas, tentando escapar ao perseguidor, 
ou se devo travar com ele um corpo-a-corpo 
decisivo.
É o que faço, acoroçoado pelo próprio medo. 
Empenhamo-nos em um pugilato desespera-
do e, em menos de cinco minutos precipito 
o agressor ribanceira abaixo, mergulhando-o 
na corrente líquida.
Santo Deus! Irá o homem morrer afogado? 
Empurrado pelo temor e pelo remorso, 
afasto-me do local fatídico, noutra correria 
alucinante, como um criminoso que foge, 
sem rumo e sem destino, acossado pela 
polícia. Avançando e olhando sempre para 
trás, eis que não tardo a ver de novo o algoz, 
movimentando-se velozmente nas minhas 
pegadas, agora com uma grande faca na mão 
e o braço que a empunha erguido para o ar... 
Prestes a ser alcançado por ele, desperto, 
opresso e angustiado, do terrível pesadelo. 
Tenho o coração aos pulos, o corpo banhado 
de suor intoleravelmente frio. Demoro -me 
um instante aturdido e trêmulo; as poucas 
horas que faltavam para o amanhecer do 
dia, passei-as insone e meditando no brutal 
realismo daquele sonho revelador.

A TERCEIRA EVIDÊNCIA

Após este retrospecto necessário; retomo 
o assunto relativo ao convite que me dirigiu 
Manuel Miranda, para participar das sessões 
espíritas no seu recinto doméstico.
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PANORAMA
O HOMEM QUE QUIS COMPRAR MEDIUNIDADE

Terezinha de Oliveira

“E Simão, vendo que pela imposição 
das mãos dos apóstolos era 
concedido o Espírito, lhes ofereceu 
dinheiro, dizendo: Dai-me, também 
a mim, esse poder...” 

(Atos, cap. 8, v. 18-19.)

Simão, o mago, que estava acostumado 
a encantar com artes mágicas a gente 
de Samaria, para prendê-las aos seus 
caprichos e vontades, defronta-se um 
dia com Felipe, pregador da Boa Nova, 
que libertava espíritos, curava coxos e 
paralíticos e fazia grandes sinais, para 
alegria dos sofredores.
Vencido pelos fenômenos reais, Simão 
interrompe as práticas ilusórias, in-
tegra-se às hostes cristãs e passa a 
seguir Felipe, quedando-se atônito 
ante os prodígios operados pelos es-
píritos. A cada nova maravilha, seus 
olhos se arregalavam de espanto e 
temor, seus lábios soltavam exclama-
ções reverentes e louvores devotos a 
incluí-lo aparentemente entre os cora-
ções convertidos.
Do que se agitava em seu íntimo, 
porém, os fatos foram reveladores em 
breve. Pedro e João chegam a Sa-
maria e, ao batismo de água, fazem 
suceder o batismo do Espírito, pelo 
simples impor das mãos consagradas 
ao apostolado da notícia redentora. 
Simão não se contém. Mente ávida de 
possuir materialmente, é incapaz de 
sentir nos fenômenos mediúnicos cin-
tilações de vida espiritual. Relaciona, 
em vertiginosas visões mentais, as 
vantagens e honrarias de que con-
seguirá desfrutar se dispuser daquele 

mesmo poder, se lhe for dado ligar e 
desligar terra e céu. Para obter o dom 
ambicionado, dispõe-se a trocar por 
ele o seu dinheiro. Na oferta, nivela 
o dom espiritual ao dom da matéria e 
não se apercebe do ridículo da tenta-
tiva senão quando Pedro o admoes-
ta ser impossível alcançar a fluidez 
mediúnica pela garra dura e metálica 
do ouro.
O mago Simão aprendeu, da res-
posta firme e exprobradora de Pe-
dro, a sua lição. Outros Simões tem 
surgido, porém, ao longo do caminho 
cristão, atraídos pela superioridade 
dos fenômenos mediúnicos a quan-
tas artes, magias e encantamentos o 
mundo terreno pode oferecer. Aproxi-
mam-se, maravilham-se e prosternam-
se como se a alma se lhes curvasse 
penitente face às verdades imortais 
patenteadas na ação do espírito sobre 
a matéria.
Não tarda, contudo, que os acon-
tecimentos os faça traírem-se a si 
próprios na sua ambição, no seu 
desejo de domínio e ostentação. A 
mediunidade não é para eles a fonte 
do consolo sublime, o instrumento 
precioso de labor evolutivo, a nesga 
de céu que o prisioneiro da Terra ama 
e abençoa. Mediunidade, pensam, é 
uma arte, uma técnica, um artifício, 
produto vendável por certo, porque 
criado pelo homem, e desejável, sem 
dúvida, porque confere situação espe-
cial ao seu possuidor. Nesta ordem de 
raciocínios são capazes de abordar 
os medianeiros da luz, propondo-lhes 
infantilmente a troca dos bens do es-
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PANORAMA
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e fantasias. Parecem negociantes tão 
honestos! Oferecem o que chamam 
de conforto, amizade, proteção... mas, 
acabam por exigir o controle total das 
faculdades mediúnicas do seu tute-
lado.
Quem dera houvesse Pedros bastantes 
para erguerem suas vozes verdadei-
ras e vedar a tantos Simões o acesso 
às fontes da mediunidade sublime! 
Quem dera, para bem dos próprios 
Simões, os advertisse alguém de que 
pretender pagar o dom divino com va-
lores materiais é iniqüidade que clama 
por arrependimento!
Porque Simão, avisado, não 
consumou o comércio execrável. 
Mas os seus irmãos de agora, sem 
Pedro para defrontá-los, inauguram e 
prosseguem as ofertas vis, adquirindo 
para si mesmos os pesados débitos 
de forças sem proveito consumidas, 
esperanças dolorosamente fraudadas 
e tarefas relevantes por completar.
 Na falta da voz poderosa do 
Apóstolo, façamos ouvir a nossa, débil 
mas sincera, pobre mas fraterna, para 
sustar os passos dos mercadores da 
luz, para suster aos médiuns, os intér-
pretes da Vida Maior junto a nós.

pírito por um pouco de ouro, um valor 
perecível, uma glória falsa e efêmera.
Na impossibilidade de comprar a me-
diunidade, tentam comprar o médium. 
Barrados pelas Leis Divinas na petição 
de um dom a que não fazem jus (“Tu 
não tens parte nem sorte nesta pa-
lavra, porque o teu coração não é 
reto diante de Deus”), procuram atal-
hos humanos que lhes entreguem os 
portadores do bem desejado.
A mercancia do dom divino é proposta 
pelos mais ignorantes na crua paga das 
receitas, passes, curas e mensagens. 
Identificados pela própria oferta, esses 
mercadores podem ser facilmente re-
chaçados pelos depositários da medi 
unidade, que cultuam a semente pre-
ciosa da luz em si mesmos para ilu-
minação do mundo e que atendem ao 
conselho do Mestre: “Dai de graça o 
que de graça recebestes”.
Mas há os que se aproximam dos 
médiuns incautos sob a capa de com-
panheiros dedicados e como vampiro 
se lhes agarram, sufocando-os com 
pedidos e elogios, estímulos e exigên-
cias, haurindo-lhes as possibilidades 
divinas como propriedade particular, 
para locupletação das próprias ânsias 
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HOLOCAUSTO E RESGATE

Segundo o Espiritismo, as vítimas 
do nazismo teriam crimes e res-
gates de existências passadas? Es-
tavam pagando pelo que fizeram no 
passado? Logo, podemos afirmar 
que o nazismo foi um instrumento 
da justiça natural ou divina? 
(Cristiano Ricardo Alves – Vera Cruz-SP)

Como você sabe, Cristiano, nenhum 
ato violento se justifica ─ nem contra 
indivíduos, muito menos contra 
coletividades. Fomos criados para 
desenvolver atitudes e comportamentos 
nobres uns diante dos outros; por isso 
dispomos de bom senso. Todos nós, 
seres humanos, ansiamos pela paz. 
Como Jesus deixou claro em suas 
assertivas, fomos criados para o amor e 
para ações solidárias. E é isso que nos 
diferencia dos animais, pois os animais 
só conhecem o estágio da ignorância e 
da violência, razão pela qual, no reino 
animal, não existem nem o bem e nem 
o mal. O bem e o mal são concepções 
humanas, nascidas da inteligência e 
da autoconsciência, que nos ensinam 
a viver e a conviver, a estabelecer 
limites para o nosso comportamento, 
entendendo que todos temos um lugar 
no mundo, independente de raça, da 
condição social ou de qualquer outro 
diferencial. Ações como a perseguição 
desenfreada contra os judeus, 
assumidas pelo regime nazista de 
Hitler, devem ser consideradas como 
lamentáveis erros da Humanidade 
de inestimáveis conseqüências, que 
jamais devem voltar a se repetir. 

Devemos entender a Lei de Causa 
e Efeito como um instrumento da 
Lei de Deus, que funciona de forma 
automática e inevitável. Mas, não 
somos nós que vamos executá-la, 
mesmo porque desconhecemos 
a trajetória dos Espíritos e das 
coletividades, e mal conseguimos 
conjeturar o que fomos e o que fizemos 
em vidas passadas. O Hinduismo, uma 
das mais antigas religiões da história, 
é reencarnacionista. Pois, há um 
segmento no Hinduismo que se nega a 
praticar a solidariedade, pois, entende 
que se a pessoa está sofrendo hoje, 
ela precisa pagar pelo que fez, e, logo, 
não caberia ao homem interferir na 
lei, reduzindo sua dor. Essa posição é 
completamente equivocada do ponto 
de vista espírita. Quem somos nós 
para fazer tal julgamento? Sabemos, 
sim, que não há efeito sem causa, que 
tudo que passamos tem um sentido 
na vida, até mesmo as injustiças de 
que somos vítimas. Mas não temos 
consciência de onde elas vêm e por 
que elas vêm. Não há apenas e tão 
somente o sofrimento por expiação; 
há muitos outros tipos de sofrimento 
a que somos submetidos, inclusive 
as provas e os compromissos, sem 
considerar que ainda existe o que 
André Luiz chama de dor- evolução 
– experiências que nos impulsionam 
para uma nova etapa de progresso 
espiritual. Mas a Lei de Deus é tão 
perfeita, que tudo que nos acontece 
faz sentido para ela, embora, muitas 
vezes podem não fazer nenhum 
sentido para nós. As religiões − tanto 
quanto política − sempre usaram o 

JUVENTUDE
O JOVEM E SEUS PROBLEMAS
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nome de Deus para justificar atos de 
violência contra a Humanidade, para 
perseguir, para oprimir, para espoliar, 
para dominar. A História nos mostra 
muito bem isso. A Doutrina Espírita 
não pode concordar com a opressão 
ou com a injustiça. Ela nos mostra 
que há dois grandes instrumentos 
de progresso espiritual: a liberdade 
e a responsabilidade. Aqueles que 
hoje semeiam terror, com certeza, na 
sua caminhada evolutiva, vão ter de 
dar conta do que fizeram, de algum 
modo  − mas não necessariamente 
experimentando o mesmo terror que 
semearam  −  porque, caso contrário, 
formar-se-ia um círculo interminável 
de matanças. Os que sofreram a 
violência devem estar vivenciando 
uma experiência necessária no seu 
processo evolutivo, cuja origem 
desconhecemos, embora o ato em si 
jamais possa ser justificado do ponto 
de vista da justiça. Foi Jesus quem 
afirmou: “É necessário que o escândalo 

venha, mas ai daquele por quem o 
escândalo vier”. É o que se aplica ao 
quadro que estamos examinando. O 
mal causa vítimas, provoca dores e 
sofrimentos, físicos e morais. Como 
ainda não conseguimos fazer melhor, 
por causa de nossas imperfeições 
morais, esse mal que praticamos acaba 
sendo absorvido pelo mecanismo da 
justiça, porque na natureza nada se 
perde, tudo se transforma. Entretanto, 
o mal moral, ou seja, os atos 
prejudiciais que praticamos, não são 
necessários, poderiam ser evitados, 
não fosse a nossa ignorância; mas 
já que eles ocorrem, acabam sendo 
aproveitados no cumprimento da 
própria lei, em benefício de todos. 
Assim, poderíamos superar nossos 
problemas (como ensinou o Mahatma 
Gandhi), sem recorrer à violência; se 
ainda não conseguimos atingir essa 
meta é por causa de nossa imperfeição 
− do egoísmo e do orgulho que ainda 
alimentamos.
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EDUCAÇÃO
O HOMEM NOVO

Richard Simonetti
“Digo-vos, portanto, e peço-vos, em 
nome do Senhor, que não torneis 
a proceder com a futilidade dos 
gentios, eles que estão alheios 
à vida de Deus, por causa da 
ignorância em que se encontram e 
do endurecimento de seus corações. 
Perdido todo senso de honestidade, 
entregaram-se à desenfreada busca 
de prazeres, lançando-se com ardor 
a toda sorte de impurezas. Vós, 
porém, foi bem outra coisa que 
aprendeste com Cristo, se é que 
de fato O tendes ouvido e nele vos 
instruístes. Aprendestes a trabalhar 
pela própria renovação, despojando-
vos do homem velho, que se 
corrompe ao sabor das paixões 
enganadoras, para serdes o homem 
novo, criado à imagem de Deus, em 
justiça e retidão procedentes da 
Verdade”.

(Efésios, 4: 17-24.)

O homem comum, em todos os tem-
pos, quando procura as atividades reli-
giosas, tem estado atento apenas aos 
aspectos exteriores — presença física, 
ritos e rezas — acalentando a preten-
são de que esse tipo de participação, 
aliado à crença superficial nos poderes 
espirituais que governam o Mundo, 
seja suficiente para garantir-lhe paz na 
terra e felicidade no Céu.
Não obstante os esforços respeitáveis 
de líderes religiosos mais lúcidos, que 
divulgam incansavelmente a necessi-
dade de uma vivência autêntica do 
Evangelho, as igrejas permanecem 
repletas dos cristãos de hora certa 
— aqueles que aceitam o Cristo, que 

falam do Cristo, que procuram o Cristo, 
apenas quando comparecem ao culto, 
movidos muito mais pelo condiciona-
mento social do que pelo propósito de 
buscar inspiração para um comporta-
mento mais nobre e puro, o que sig-
nificaria estar com Jesus em todos os 
momentos.
Essa presença nas igrejas, marcada 
pela ausência do esforço íntimo 
de comunhão com o Cristo, tem 
mantido considerável parcela das 
comunidades religiosas muito próximo 
da intemperança dos gentios, que 
se empolgam exclusivamente por 
interesses e prazeres imediatistas.
Sendo a Doutrina Espírita a mensagem 
nova que revive o Cristianismo com 
a linguagem da razão, alertando-
 nos quanto à extensão de nossas 
responsabilidades diante da Vida, 
seria de esperar-se dos espíritas um 
comportamento diferente. É preciso 
considerar, entretanto, que fomos 
os cristãos distraídos de ontem e, 
lembrando André Luiz, contra a pálida 
réstia de luz que há em nós hoje, 
representada pelo conhecimento da 
Terceira Revelação, há montanhas 
de trevas acumuladas no passado 
inconseqüente.
Por isso, revivem os Centros Espíritas 
os mesmos dramas do Cristianismo de 
sempre, com a participação de velhos 
cristãos de hora certa, que fazem das 
reuniões doutrinárias e mediúnicas 
um novo culto exterior, marcado pela 
procura de favores da Espiritualidade, 
totalmente desligados de qualquer 
propósito mais edificante.
Semelhantes males atingem até 
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a si mesmos.
Somente superaremos semelhantes 
males na medida em que nos 
conscientizarmos de que a jornada 
na Terra tem objetivos inadiáveis, que 
poderiam ser resumidos numa única 
palavra: RENOVAÇÃO.
É para vencer milenárias tendências in-
feriores, impulsos primitivos de anima-
lidade que se manifestam na forma de 
agressividade e violência, sensualidade 
e vício, inconseqüência e desatino, que 
estamos na carne, lutando e sofrendo, 
enfrentando, em regime de pagamento 
compulsório, velhas dívidas; reencon-
trando velhos desafetos para ensaiar 
perdão; revivendo velhas situações 
que marcaram nossas quedas no pre-
térito, a se apresentarem como testes 
de nossas aquisições morais.
O roteiro de nossa vitória é exata-
mente esse empenho de reformulação, 
a derrubada do homem velho eivado 
de imperfeições, para o nascimento 
do homem novo a que se refere Pau-
lo, “criado à imagem de Deus, em 
justiça e retidão procedentes da Ver-
dade”.
Se não buscarmos essa renovação, 
pouco produziremos, por melhores que 
sejam nossas intenções, porquanto 
faltará amor e integridade em nós. A 
nossa vida será uma mentira, a nossa 
virtude recenderá a mistificação, a nos-
sa procura redundará em decepção, 
a nossa palavra soará sem eco, sem 
que jamais consigamos edificar os co-
rações e, o que é pior, sem que jamais 
nos sintamos realizados e felizes.

Visite o Site:
www.revistainformacao.com.br

EDUCAÇÃO

mesmo os que participam ativamente 
das instituições espíritas, os quais, não 
obstante dispostos ao trabalho, andam 
distraídos de suas responsabilidades, 
criando variados problemas com um 
comportamento distanciado da ética 
espírita, que prevê para o servidor o 
cumprimento das virtudes evangélicas 
como roteiro indispensável, a fim de 
que valorize o serviço e desempenhe 
com proveito suas tarefas.
E quando chamados à razão, convoca-
dos à reformulação de suas atitudes, 
estes companheiros usam o velho e 
surrado argumento: “Não esperem 
muito de mim! Estou apenas tentando 
ser espírita! Ainda sou fraco e peca-
dor!”
Assim o colaborador da obra assisten-
cial explica a agressividade com que 
fere os beneficiários de seu trabalho 
e complica o relacionamento com os 
companheiros...
Assim o expositor doutrinário justifica 
vícios e mazelas que invalidam sua 
mensagem...
Assim o diretor de instituição espírita 
desculpa seus deslizes morais e falhas 
de comportamento, que o situam no 
lamentável farisaísmo religioso.
Talvez estes companheiros amem a 
Doutrina Espírita, o Consolador pro-
metido por Jesus, a luz bendita que ex-
plica a Vida e lhe empresta objetivo e 
significado, mas, no fundo, amam muito 
mais a si mesmos. Assim, comprome-
tem-se e comprometem as tarefas a 
que foram chamados, invertendo a re-
comendação evangélica: ao invés de 
renunciar a si mesmos para seguir o 
Cristo, renunciam ao Cristo para seguir 


