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Em “O EVANGELHO SEGUNDO O 
ESPIRITISMO”, item 22, capítulo 27.
“O dever primordial de toda criatura 
humana, o primeiro ato que deve assinalar 
a sua volta à vida ativa de cada dia, é 
a prece. Quase todos vós orais, mas 
quão poucos são os que sabem orar! 
Que importam ao Senhor as frases que 
maquinalmente articulais umas às outras, 
fazendo disso um hábito, um dever que 
cumpris e que vos pesa como qualquer 
dever? (...)
A vossa prece deve conter o pedido das 
graças de que necessitais, mas de que 
necessitais em realidade. Inútil, portanto, 
pedir ao Senhor que vos abrevie as 
provas, que vos dê alegrias e riquezas. 
Rogai-lhe que vos conceda os bens mais 
preciosos da paciência, da resignação e 
da fé. Não digais, como o fazem muitos: 
“Não vale a pena orar, porquanto Deus 
não me atende”. Que é o que, na maioria 
dos casos, pedis a Deus? Já vos tendes 
lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria 
moral? Oh! não; bem poucas vezes o 
tendes feito. O que preferentemente vos 
lembrais de pedir é o bom êxito para os 
vossos empreendimentos terrenos e 
haveis com freqüência exclamado: “Deus 
não se ocupa conosco; se se ocupasse, 
não se verificariam tantas injustiças”. 
Insensatos! Ingratos! Se descêsseis ao 
fundo da vossa consciência, quase sempre 
depararíeis, em vós mesmos, com o ponto 
de partida dos males de que vos queixais. 
Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais 
melhorar e vereis que torrente de graças e 
de consolações se derramará sobre vós”.

“Todos somos capazes de fazer o melhor, 
porquanto pelas tentações e provas de hoje, 
podemos avaliar o ponto de trabalho em que a 
vida nos impele a sanar os erros do passado, 
clareando o futuro. Perfeição é a meta. Reencar-
nação é o caminho. E toda falha, na direção de 
obra perfeita, exige naturalmente corrigenda e 
recomeço”.

Conversa Breve
Kardec Afirma
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CONVERSA BREVE
EXCESSO E VOCÊ

André Luiz

Amigo, Espiritismo é caridade em movimento.
Não converta o próprio Lar em museu.
Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia.
O desapego começa das pequeninas coisas, e o objeto conservado, sem aplicação no 
recesso da moradia, explora os sentimentos do morador.
A verdadeira morte começa na estagnação.
Quem faz circular os empréstimos de Deus, renova o próprio caminho.
Transfigure os apetrechos, que lhe sejam inúteis, sem forças vivas do bem.
Retire da despensa os gêneros alimentícios, que descansam esquecidos, para a dis-
tribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado.
Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, 
conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada.
Estenda os pares de sapatos, que lhe sobram, aos pés descalços que transitam em 
derredor.
Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentado a alegria das habitações me-
nos felizes.
Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados 
de seu uso pessoal.
Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, en-
dereçando-os ao leitor sem recursos.
Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da frater-
nidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da Divina Misericórdia que você re-
cebe.
Ofereça ao irmão comum alguma relíquia ou lembrança afetiva de parentes e ami-
gos, ora na Pátria Espiritual, enviando aos que partiram maior contentamento com 
tal gesto.
Renovemos a vida constantemente, cada ano, cada mês, cada dia...
Previna-se hoje contra o remorso amanhã.
O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante.
Ajude a casa de assistência coletiva.
Divulgue o livro nobre.
Medique os enfermos.
Aplaque a fome alheia.
Enxugue lágrimas.
Socorra feridas.
Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mumificados em nossas mãos 
ressurgem nas mãos dos outros, em exaltação de amor e luz para todas as criaturas 
de Deus.
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MEDIUNIDADE E ESPIRITISMO

Muita gente pensa serem mediunismo 
e Espiritismo a mesma coisa. Assim, 
bastaria estar sendo exercido o mediu-
nismo em um dado ambiente para ali, 
forçosamente, estar ocorrendo ― só 
por isso ― uma sessão espírita. Na 
realidade, nem sempre é isto o que 
se dá. Muitos recintos existem onde o 
mediunismo é praticado e ali, a rigor, 
não se pratica Espiritismo. Ali só há o 
fenômeno. Já Espiritismo é, além do 
fenômeno, a doutrina. É o fato e as 
aplicações superiores do fato para re-
conforto e orientação de encarnados e 
desencarnados. É o fato e as suas pro-
fundas conseqüências morais na vida 
do homem sobre a Terra e do Espírito 
depois da morte. 
Aliás, o fato mediúnico é tão antigo como 
o mundo. Assim, não foi Kardec quem 
criou ou inventou os Espíritos. Não e 
não; ele apenas codificou o Espiritismo 
extraindo dos fatos mediúnicos todas 
as lições que eles nos poderiam dar 
para a melhor compreensão do porquê 
da vida, a razão do sofrimento humano, 
a explicação do mistério da morte e a 
soberana mecânica das leis de Deus 
regendo os destinos das criaturas e dos 
povos e das Humanidades.
Façamos ligeiro retrospecto do assunto 
na longa História da Humanidade.
A Índia foi o berço de todas as grandes 
civilizações. Basta que se recorde que 
muito antes de Leucipo e Demócrito, 
filósofos do século IV a.C., postularem 
a teoria atômica, já entre os hindus 
aparecera o pensador Kannada que 
pregava a existência de partículas 
mínimas chamadas átomos na estru-
tura das substâncias e dos corpos 
em geral. Pois bem, à sombra do Hi-
malaia e às margens do Rio Ganges, 

na Índia milenar, vamos encontrar an-
tigas referências aos fatos mediúnicos. 
Nos Vedas, que parecem remontar a 
14 séculos antes de Cristo, existem an-
otações sobre as comunicações entre 
mortos e vivos. E isso é mediunismo.
Mais tarde, quando na Índia passa a 
dominar o Bra manismo, vamos encon-
trar Krishna em seu poema Bagha vad 
Ghita (A sublime Canção da Imortali-
dade) declarando estas palavras: “O 
corpo, é envoltório da alma, a qual 
aí faz sua morada, é coisa finita; 
porém, a alma que o habita é invisív-
el, imponderável  e eterna. O destino 
da alma depois da morte constitui o 
mistério dos renascimentos. Quan-
do o corpo entra em dissolução, se 
a pureza é o que domina a alma, ela 
voa para as regiões desses seres 
puros que têm o conhecimento do 
Altíssimo. Mas se é dominada pela 
paixão, a alma vem novamente habi-
tar entre aqueles que estão presos 
às coisas da Terra. E muito antes 
de se despojarem de seu envoltório 
mortal, as almas que só praticaram 
o Bem e estudaram a Lei, adquirem 
a faculdade de conversar com as 
almas que as precederam na vida 
espiritual”. 
Cerca de 600 anos antes de Cristo 
surge no cenário da velha Índia a figura 
do Sáquia Múni, o Príncipe Gautama, e 
com ele aparece o Budismo. Pois bem, 
na obra L’AME ET SES MANIFESTA-
TIONS A TRAVERS L’HISTOIRE (A 
Alma e suas Manifestações através da 
História), Eugênio Bonnemere afirma 
que tanto Buda como seus discípulos 
praticavam o êxtase, durante o qual 
chegavam a se desprender pondo-se 
em contato com aqueles que já haviam 

COMUNICAÇÃO

Celso Martins
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sencarnado ou anjo bom, como se dizia 
na época) que o orientava para o bem. 
Seu discípulo Platão pregava que por 
intermédio destes demônios é que os 
deuses entram em contato com os ho-
mens. Ver o seu famoso livro chamado 
BANQUETE. Em seus anais o histo-
riador Tácito declarava que o intérprete 
dos deuses (em se tratando do Oráculo 
de Apolo de Claros) era um homem 
que, alheio muitas vezes às letras e até 
mesmo à arte poética, respondia em 
versos às perguntas que lhe eram feitas 
mentalmente.
Durante o fastígio do império romano 
observaram-se ainda os fatos mediúni-
cos. Plutarco relata o encontro de Bru-
tos em pleno campo certa noite com 
seus inimigos já desencarnados. Em 
Roma, Pausânias, condenado a morrer 
de fome no templo de Minerva, em Es-
pírito aparecia repetidas vezes assom-
brando os homens encarnados. Nos 
últimos dias de seu desastroso reinado, 
o próprio Nero se viu, fora de seu corpo 
somático, junto da genitora Agripina 
e da esposa Otávia, ambas assassi-
nadas por sua ordem, pressagiando a 
sua próxima queda. Plínio comunicava-
se com o Espírito de Homero, o poeta 
cego, obtendo, assim, informações so-
bre seus familiares distantes. Através 
da médium Erato, residente na Tessália, 
Sexto Pompeu soube do desfecho da 
luta política entre seu pai e César.
Entre os judeus os fatos mediúnicos 
eram tão comuns que nos textos bíbli-
cos há farta documentação de todas 
as suas modalidades. Aí encontramos 
Espíritos que se materializam desde 
Moisés até os escritos dos evangelis-
tas... Tanto pessoas como objetos são 

partido da Terra rumo à pátria espiri-
tual.
Por sua vez, no livro HISTOIRE DE 
LA DIVINATION DANS L’ANTIQUITÉ 
(História da Adivinhação durante a 
Antigüidade) Bouché-Leclerq demons-
tra como se enquadram dentro da 
fenomenologia mediúnica os fatos de 
clarividência ocorridos nos oráculos 
dos templos gregos onde oficiavam 
as sibilas e as pitonisas profetizando 
o porvir. Heródoto, considerado Pai da 
História, esclarece ter existido em Del-
fos bom número de pessoas dotadas 
de tais faculdades a ponto de vaticina-
rem os eventos da famosa batalha de 
Salamina. Creso, político influente na 
época, mandou emissários ao oráculo 
de Delfos e ficou maravilhado com as 
respostas que assim obteve... Séculos 
mais tarde o próprio Presidente dos 
Estados Unidos da América, Abraham 
Lincoln, realizaria em plena Casa Bran-
ca sessões mediúnicas obtendo tam-
bém detalhes sobre a terrível Guerra 
de Secessão... Neste mesmo oráculo 
de Delfos compareceram mais tarde 
legisladores como Sólon e Licurgo. Do 
mesmo modo que o de Dodona era vi-
sitado por Alexandre Magno, o famoso 
general da Grécia Antiga que conquis-
tou toda a Ásia Menor a fogo e ferro... A 
partir do século III a.C., tendo em vista 
os desvarios orgíacos que estariam 
ocorrendo dentro dos recintos destes 
oráculos é que, por ordem do domina-
dor romano, tais ambientes passaram a 
ser proibidos e mesmo fechados.
No entanto, o intercâmbio entre vivos e 
mortos não teve interrupção. Sócrates 
tranqüilamente revelava a existência 
de um demônio (isto é, um espírito de-
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transportados de um lugar até outro sob 
ação supranormal... Os profetas viam 
e ouviam entidades espirituais; eram 
também dotados de mediunidade de 
incorporação, caindo em transe, como 
aparece no Capítulo 15 de Gênesis e 
Capítulo 8 de Daniel do Velho Testa-
mento... Foi no Cristianismo, no en-
tanto, que a mediunidade atingiu as 
mais radiantes culminâncias a serviço 
do Bem das criaturas terrenas... Como 
já anotou Emmanuel, a passagem do 
Mestre inesquecível entre os homens 
é um verdadeiro cântico de luz e de 
amor, externando-lhe a condição de 
Medianeiro da Sabedoria Divina. Pelo 
poder de sua vontade misericordiosa e 
graças à sua força magnética potentís-
sima, Jesus limpava leprosos, endirei-
tava estropiados, dava vista a cegos de 
nascença, fazia retornar à vida criaturas 
mergulhadas no profundo sono da cata-
lepsia, como a filha de Jairo, o filho da 
viúva da cidade de Naim, Lázaro, irmão 
de Marta e de Maria...
Prosseguindo ainda no ministério de 
fazer o Bem por amor ao próprio Bem, 
seus apóstolos operavam curas diver-
sas por onde passavam anunciando as 
verdades do Divino Mestre e Amigo.
Pouco depois a Humanidade penetrava 
na longa noite medieval. Durante este 
período vamos observar uma curiosa 
dupla interpretação dos homens para os 
fatos mediúnicos. Se ocorridos no seio 
da Igreja Católica, eram eles considera-
dos milagres de Deus, como sucedeu 
com Santo Antônio de Pádua, com São 
José Cupertino, com Santo Ambrósio, 
com São Clemente de Roma... Mas se 
ocorridos fora dos meios católicos, os 
médiuns eram considerados bruxos, 

feiticeiros, que se relacionavam com o 
Demônio, daí só merecerem, por parte 
do Santo Ofício, sofrer os horrores de 
uma fogueira inquisitorial como acon-
teceu com Joana D’Arc, a donzela de 
Domremy.
Nada obstante, os pais da Igreja, quer 
dizer, seus mais conspícuos sacerdo-
tes e filósofos, hoje considerados san-
tos, eram adeptos da verdade mediúni-
ca e nas obras de Santo Agostinho e 
nas de Santo Tomás de Aquino vamos 
encontrar testemunhos insuspeitos do 
que estamos afirmando neste estudo 
da mediunidade ao longo dos séculos 
e no meio dos povos.
A partir do ano de 1848, com a eclosão 
dos fenômenos psíquicos na família 
Fox, em Hydesville, Estados Unidos 
da América, estudados tais fatos por 
pesquisadores honestos e sensatos, 
de ilibada conduta moral e projeção na 
sociedade, a partir daí é que a medi-
unidade veio a ser analisada cientifi-
camente, em laboratório de pesquisa 
experimental com a presença de vultos 
de valor, como Crookes e Bozzano, Ak-
sakof e Lombroso, Flammarion e De 
Rochas, Du Prel e Schrench-Notzing, 
Zollner e Ochorowicz, Dénis e Mor-
selli, dentre os mais importantes, con-
cluindo todos eles pela intervenção de 
inteligências extracorpóreas, admitindo 
todos estes sábios do século passado 
a inequívoca comunicação dos Espíri-
tos com os homens.
Por esta retrospectiva histórica, fica 
claro que Kardec não inventou os 
Espíritos nem a mediunidade. Mas 
foram os livros de Kardec que deram 
cabal explicação do fato mediúnico 
não os tachando de coisas de bruxaria, 
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fonte de vida e de saúde, poderá de 
igual maneira ser veículo de graves 
moléstias quando contém detritos do-
mésticos, poluentes industriais, ovos 
e larvas de vermes intestinais, formas 
bacterianas de febres infecciosas, for-
mas embrionárias de mosquitos, vírus 
danosos à saúde pública, etc... etc... 
etc...
Pois bem, como salientou Albino Teixei-
ra, a mediunidade também se espalha 
por toda a Humanidade, desde que o 
homem surgiu à face do globo. É tão 
espalhada como o é a água, acompa-
nhando-nos ambas como se fossem a 
nossa própria sombra.
Ora, água contaminada, água poluída, 
água envenenada reclamam trata-
mento adequado com a decantação, a 
cloração, a fervura, a filtração, a des-
tilação, etc... E pode ― uma vez es-
coimada das escórias, livre das imundí-
cies, transformar-se em linfa gostosa, 
boa, saudável, própria para a economia 
orgânica e o equilíbrio social.
O fato mediúnico, por vezes, também 
apresenta resíduos perniciosos. Ou 
do Espírito comunicante. Ou do in-
termediário humano (o médium). Ou 
ainda do meio onde o fato ocorre. Mas 
adverte a mensagem dada pelo Chico 
Xavier que todos temos a Doutrina Es-
pírita por filtro de tratamento de tais fa-
tos a fim de que, deles, tiremos o me-
lhor proveito moral e espiritual.
A mediunidade com Jesus pode e deve 
ser água para dessedentar em sua pure-
za a nossa sede de paz e de luz. Assim, 
não a transformemos em charco, mas 
em perene manancial de consolação e 
de esclarecimento para encarnados e 
desencarnados que se acerquem de nós!

artimanhas de Satanás ou ocorrências 
milagrosas inexplicáveis! À luz do 
Espiritismo a mediunidade foi-nos 
mostrada e a todos é apresentada 
como ferramenta de trabalho para 
evidenciar a sobrevivência do princípio 
espiritual que existe no homem, após 
o fenômeno da morte, bem como a 
situação feliz ou desditosa em que este 
Espírito se encontra de acordo com a 
sua vida corporal.
E assim é que, escrevendo pelo lápis 
do médium Chico Xavier, o Espírito 
Albino Teixeira fez uma expressiva 
comparação entre a mediunidade e as 
diferentes formas de água existentes 
no mundo (livro CAMINHO ESPÍRITA, 
lição n.º 60).
De fato, é a água uma substância 
muito espalhada à face da Terra. Só 
na forma de oceanos ela cobre mais 
de 360 milhões dos 510 milhões de 
quilômetros quadrados que constituem 
o globo. Também é o líquido mais 
espalhado no corpo humano (mais 
de 65% do peso corporal do adulto). 
Desnecessário lembrar sua importância 
como alimento, como ingrediente nas 
indústrias alimentícias, como reagente 
nas indústrias químicas, sua presença 
obrigatória na lavoura, no comércio, 
nos hospitais, na higiene do corpo e 
das vestes, etc... etc... etc... André Luiz, 
outro Espírito que escreveu pelo lápis 
de Chico Xavier diversos livros, na obra 
NOSSO LAR faz um amplo comentário 
sobre o Bosque das Águas, no plano 
espiritual; e diz que a água fluidificada 
pode perfeitamente carrear elementos 
de cura e socorro ao corpo e ao 
perispírito quando em destrambelho!
No entanto, esta mesma água que é 

Fonte: Autores Diversos; “NA ROTA DO ANO 2000”, EME.
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Série: A HISTÓRIA DE UMA MENSAGEM

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

Santo André, São Paulo. Naquele dia o 
jovem João Gilberto dos Santos, então 
com 28 anos, concluía sua passagem 
por nossa dimensão após sete dias de 
internação no Hospital Bartira daquela 
cidade, em conseqüência de um aneu-
risma cerebral sofrido em 17 de julho. 
As repercussões do fato impuseram 
aos pais uma dor moral sem preceden-
tes até então.
Com o desdobrar dos meses a ânsia de 
encontrar alívio para tanto sofrimento 
os aproximou de outros pais que pas-
saram pela dura prova de perder os fi-
lhos e, embora católicos por convicção, 
seis meses após estavam no Grupo 
Espírita da Prece, em Uberaba, confun-
dindo-se com as dezenas de pessoas 
que lá estavam, na esperança de ob-
terem notícias através de Chico Xavier. 
E, elas vieram, pois, entre as cartas 
psicografadas na noite de 26 de março 
de 1976, encontrava-se a do amado fi-
lho, que infundiu certo alívio pela certe-
za de que o rapaz não morrera, apenas 
deixara para trás o corpo avariado pelo 
acidente vascular cerebral.

SUPERAÇÃO.

“Estou aqui pedindo para que me 
abençoem! Tudo é muito estranho 
ainda para o meu raciocínio, sei que 
outra vida me acolhe, e se vim, talvez 
magnetizado pelas preces e pedidos 
de mamãe, noto, meu pai, que a bon-
dade de minha avó Laudelina que me 
tutelou por filho-neto é a força que 
me guarda. Escrevo sob auxílio, mas 
penso com rapidez e isso é para mim 

alguma coisa de inesperado e mara-
vilhoso”.

Já no início de sua carta, João Gilberto 
nos propõe dois aspectos importantes. 
O primeiro, que os seis meses transcor-
ridos não tinham sido suficientes para 
que ele se reabilitasse. E o segundo, 
que sua comunicação através de Chico 
Xavier foi possível graças ao auxílio de 
sua avó, que lhe ajudou a superar os 
limites da escrita mediúnica.

RECUPARAÇÃO LENTA.

“Desde o dia 17 de julho, a data que 
me ficou na memória, vou recuperan-
do mecanismos de pensar. Entendo 
que estive em Bartira, como peça 
em conserto que não chegou a seu 
fim, mas isso não foi assinalado por 
mim com precisão. Amigos daqui, 
como sejam meu avô Araújo e meu 
avô João me explicam e me ajudam, 
não é, porém, muito fácil, readquirir 
nós mesmos, tais quais éramos, as-
sim de uma vez só. Creio que outros 
companheiros terão experimentado 
processos diferentes”.

A recuperação no Plano Espiritual, tan-
to a psicológica quanto a perispiritual, 
é diferente para cada criatura. As ne-
cessidades espirituais e as dívidas do 
passado são alguns dos fatores que in-
terferem nesse processo.

LENTAMENTE.

“A verdade é que o meu dese-
quilíbrio orgânico se concentrou na 
vida intracraniana e somente muito 

história da carta de hoje nos   
remete a 24 de julho de 1975, em A
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Fonte: Czerski, Wilson; ESPIRITISMO, UMA VISÃO PANORÂMICA, CLARIM 
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observamos o quão difícil é nos re-
conhecermos impossibilitados de nos 
comunicar com os que ficam na reta-
guarda do Plano Físico, carregando a 
dor da separação. Salienta-se também 
a realidade das ligações mento-emo-
cionais entre o que parte e os que per-
manecem em nosso Plano sustentando 
pensamentos de aflição, angústia e in-
conformação. 

SIMPLES MUDANÇA.

“Bendita as nossas lágrimas, porque 
seu filho, mamãe, também chorou e 
chorou muito. Comecei a imitar as 
suas preces e rogativas, éramos am-
bos dois corações separados por 
um agente de energias vivas, assim 
qual cordão elastecente. De um lado, 
o seu desespero e do outro o meu 
terrível conflito, em que a senhora, 
meu pai, nossa Vanice e os irmãos 
estavam juntos. E aqui estou para 
rogar-lhe que viva, para pedir-lhe se-
renidade e conformação. A Morte não 
encerra os movimentos da vida”.

A natureza efetivamente não dá saltos. 
João Gilberto fala das repercussões 
da atitude mental descontrolada pelo 
desespero do pai e da mãe. Previne-
nos quanto à necessidade daqueles 
que experimentam a perda de entes 
queridos, aos quais estejam muito liga-
dos, se resguardarem na fé e confiança 
em Deus.
A íntegra desta e outras mensagens 
poderá ser lida na obra “A VIDA 
TRIUNFA”, publicado pela FE Editora..

devagar fui reaprendendo a ouvir, 
falar, agir e pensar corretamente. No 
princípio, aqui, onde me vejo agora, 
reconhecia-me quase criança. Minha 
avó Laudelina, de quem possuía a 
imagem, mas não o conhecimento 
pessoal me ensinou a reconhecê-la 
e me retirou do Hospital como quem 
se responsabiliza por um menino 
doente”.

Como se percebe no relato do jovem as 
repercussões do aneurisma experimen-
tado por seu corpo físico, teve profun-
dos reflexos no corpo perispiritual em 
que ele se via depois da morte em nova 
dimensão.  Aprender a controlar a nova 
forma e manifestar-se através dela, ain-
da por ocasião da mensagem, era uma 
conquista que João Gilberto alcançava 
gradual e progressivamente.

DESESPERO.

“Parece, mãezinha, que o sofrimento 
é mesmo uma força. Uma força pro-
pulsora que nos garante os impulsos 
de normalidade onde marcha para a 
frente. Enquanto o meu estado era 
de torpor, tudo era calmo em torno 
de mim, no entanto, ao melhorar-me, 
comecei a ouvir suas lágrimas fala-
das e suas queixas silenciosas nas 
orações. A luta para soerguer-me e 
consolar a senhora, a ânsia de dar 
meu pai a conhecer o que se passa-
va foi muito grande, porque em tudo 
o que me alcançava, vindo de nossa 
casa, era o desejo de mamãe que-
rendo encontrar-me ou morrer”.

Neste trecho da mensagem do jovem, 
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Se ainda nos prendemos ao Plano Físi-
co e somos forçados a nos matricular 
no rol de reencarnantes nos chamados 
“planetas de provas e expiações”, muito 
devemos, nesse aspecto, ao desregra-
mento com que temos, em esmagadora 
maioria, tratado a vida emocional.
Casais em conflito, pais recebendo 
filhos-problema, filhos com missão de 
cuidar de pais desvairados, separações 
litigiosas, toda a gama de situações tem 
origem no “ontem”, refletindo-se na di-
ficuldade do “hoje”, preparando, se a 
condução do processo for justa e ade-
quada, a libertação do “amanhã”.
No âmago dessas difíceis questões 
humanas, experiências de quase todos 
os encarnados, em maior ou menor grau, 
identificamos a amarga geometria do 
triângulo, o aqui denominado “triângulo 
amoroso”. Sendo na geometria 
euclidiana forma harmoniosa, modelo 
inspirador até mesmo de grandes 
êxitos arquitetônicos de notáveis 
civilizações, como a egípcia, com 
suas pirâmides de lados triangulares, 
na “geometria amorosa” o “Triângulo” 
só tem feito mesmo grandes vítimas, 
ou baralhado seus lados no novelo 
de expiações e provas retificadoras 
através de múltiplas reencarnações na 
Sucessão dos séculos... Muitas vezes 
o estopim foi por quase nada, gerando 
ondas e vagalhões de tormentas para 
as criaturas envolvidas, obrigadas, em 
muitos casos, ainda hoje, a receber 
as “marolas” residuais de decisões 
intempestivas...
Aproveitamos o ensejo para narrar ao 
leitor a história de um “triângulo amo-
roso”, igual a tantos outros que vemos 
por aí, nos nossos dias, mas que nos to-
cou sobremaneira, por ter-se-nos apre-

sentado numa reunião de desobsessão. 
Deixemos que o próprio diálogo havido 
com o protagonista principal da história 
fale por si mesmo:

― Seja bem-vindo, meu amigo!
― Não sei mais o que fazer, onde me 
esconder! Não consigo encontrar a 
paz!
― Pois, vamos conversar, meu ami-
go. Quem sabe poderemos ajudá-lo! 
Por que você sofre?
― Sofro já há muito tempo, você nem 
imagina, desde a época em que o Santo 
Ofício reinava na face da Terra, quan-
do fui perseguido. Daí em diante, nun-
ca mais tive sossego... Perseguição, 
perseguição, perseguição...
― Por que foi perseguido?
― Porque possuía bens e comba-
tia o Santo Ofício! Tinha a esperança 
de acabar com tudo... Depois... Já 
me escondi na carne por três vezes, 
mas o meu inquisidor continua a me 
perseguir... Não sei mais o que fazer, 
por isso vim até aqui pedir ajuda. O meu 
inquisidor está no quarto ao lado deste 
em que estou... Não consigo entender... 
Já purguei o que tinha de purgar e não 
consigo ter paz...
― Você vê motivo para a continui-
dade dessa perseguição?
― E você acha que havia motivo para 
ser perseguido pela Inquisição? Fui tor-
turado até a morte, as carnes queima-
das por ferros incandescentes, o crânio 
esmagado... Depois do desenlace, 
julgando-me liberto, eis que reencontro 
meu amigo verdugo, sem piedade, sem 
dó!
― Você não mencionou o motivo ale-
gado para a perseguição!
― Apenas ódio gratuito... 

CIÊNCIA
UM TRIÂNGULO AMOROSO

Gilberto Perez Cardoso
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― Tem certeza de que é apenas isto?
― Talvez existam motivos na Idade Mé-
dia... Não, deve haver motivos numa 
encarnação anterior, mas certamente 
foram purgados com meu atroz sofri-
mento na Idade Média!
― Você por acaso se recorda dessa 
encarnação que gerou seus sofri-
mentos?
― Lembro-me de algo... Fui fidalgo 
abastado, com muitas terras e muitos 
amores... Mas isso não vem ao caso a-
gora, pois estou aqui para resolver meu 
problema.
(Neste ponto o Espírito parece ter bei-
rado seu real problema, mas, ao se 
aproximar dele, algo desagradável, lem-
branças inconscientes ruins devem tê-lo 
feito afastar-se dos acontecimentos es-
clarecedores).
― Nós compreendemos. Mas se eu o 
ajudasse a se lembrar dessa época?
― A meta, segundo me disseram, quan-
do eu vim para cá, não seria essa e sim 
atrair o meu inquisidor e tirá-lo do meu 
encalço. De que adiantaria recordar-me 
e relatar meus erros como fidalgo se já 
teria pago tudo com os sofrimentos pos-
teriores, as perseguições? Cem anos 
mais tarde reencarnei no Brasil, obsidia-
do pelo meu inquisidor... Fui dado como 
louco... Naquela época, os doentes 
mentais eram tratados com chibatadas, 
sob o pretexto de expulsar-lhes do cor-
po o demônio... Fui depois novamente 
perseguido pelo Santo Ofício, desencar-
nando em sofrimento... Reencarnei ao 
lado do meu perseguidor... crescemos 
amigos; ele era o oficial, eu o subal-
terno... de novo a perseguição! Quando 
terminará esse drama?
―Tudo depende de nossas dis-

posições íntimas, meu amigo. Você 
já andou meio caminho, pois sabe 
que o que passamos tem origem em 
ações anteriores, grandes falhas...
― Mas eu já paguei tudo! O que mais 
querem de mim? Nova encarnação?
― Talvez a questão não seja tanto 
o que pagar, mas sim a necessi-
dade de  rearmonização com o seu 
perseguidor,  você compreende?
― Não tenho mais nada o que falar com 
ele! Desejo, pelo contrário, fugir dele!
― Meu amigo: não possuímos ainda 
a suficiente compreensão das coi-
sas para definirmos sobre se o que 
já pagamos é ou não adequado. Os 
sofrimentos servem para o amadure-
cimento, mas a reconciliação é indis-
pensável para neutralizar o ódio, a 
antipatia...
― Mas eu já sofri muito e o inquisidor 
não deveria mais estar até agora no 
meu encalço!
― Nós sabemos que você sofreu 
muito e ainda sofre! O que lhe per-
guntamos é se você tem aproveitado 
devidamente esse sofrimento! Além 
disso, você nos contou várias coi-
sas após aquela sua vida torturada, 
mas não deu seguimento à narrativa 
de sua encarnação de fidalgo. Parece 
que a chave do problema deve estar 
aí. Lembra-se do que causou o início 
de seus sofrimentos?
― Um “triângulo amoroso”! Mas era 
“amor puro”! A situação não era digna, 
mas...
― Se não era digna...
― Mas já resgatei tudo, tudo... Se a dor 
leva ao resgate e se sofri tanta dor, não 
devo mais nada!
― A dor é indispensável como res-

CIÊNCIA
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― Sim. Tenho um irmão, um pouco mais 
velho. Vejo-o na sacada. Nós brincamos 
muito. Meu irmão ri muito de mim...
― Por que?
― Não sei, acho que é brincadeira! A-
gora passeamos no campo, em volta 
das muralhas do castelo. Meu irmão é 
mais velho. 
― Vocês são muito amigos?
― Sim, mas eu sou mais bonito do que 
meu irmão! Costumamos caçar juntos 
pelos bosques. Meu irmão sempre foi 
melhor nas caçadas. Também, ele é 
mais velho.
― Continue!
― Agora vejo uma dama, linda, que en-
tra no salão. Ela é nossa prima. Uma flor 
que desabrocha, talvez 18 anos.
― Quantos anos você tem?
―20 anos.
― E seu irmão?
― 23 anos.
― Continue!
― Meu tio, grande fidalgo, respeitado na 
cidade, a trouxe! Linda donzela: cabelos 
cor-de-trigo, trazida pelo parente, pois 
era hora de casar! Prometida ao meu 
irmão, desde pequena. Na verdade, não 
era nossa prima direta, pois fora ado-
tada.
― Continue!
― Assim tudo começou. O mano deposi-
tava confiança em mim. Ele estava cons-
tantemente fora, cuidando de negócios, 
nosso pai já havia falecido. Passeios... 
Um simples beijo... O conflito por ela ser 
prometida... O amor intenso brotando, a 
coisa crescendo... Tive-a para mim uma 
noite! O dia seguinte foi terrível: o que 
teria feito? O que fazer agora? A mente 
totalmente tomada pelo ato, a paixão 
ardendo no peito, a vontade de querer 

gate, mas não é suficiente, meu ami-
go. A compreensão e a reconciliação 
também são necessárias.
(Nesse instante, o mentor espiritual 
parece dizer à entidade ser necessário 
voltar ao passado, recordar a situação 
em questão).
― Não entendo por que me dizem ser 
necessário voltar ao passado. Dei “amor 
puro” e os erros ocorridos foram resga-
tados...
― A volta ao passado é indispen-
sável, pois é preciso compreender as 
razões dos seus muitos sofrimentos 
e da perseguição que ora persiste. Só 
assim conseguiremos...
― Não entendo... Por que querem 
minúcias do caso, com inúmeros 
semelhantes a ocorrer na atualidade? 
Por que querem sentir prazer com o 
relato dos detalhes do meu sofrimento?
― Não se trata disso, companheiro. 
Isso é necessário apenas para seu 
auxílio...
― Dizem-me deva expor-lhes em 
detalhes o meu drama e depois irão 
libertar-me do obsessor! Preparam 
uma tela em minha frente! Mas eu não 
queria... não queria...
(Venho de lhe aplicar passes, induzindo 
a regressão de memória até a época do 
problema que originou seus sofrimentos; 
ele pára de falar. Concentra-se. Parece 
se situar em outro tempo).
― Quem é você? ― eu lhe pergunto.
― Apenas um rapaz.
― O que está fazendo agora?
― Brinco num salão, perto da lareira. 
Moro num castelo.
― Quantos anos você tem?
― 12 anos.
― Você é feliz? 
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mais... Dizia para mim mesmo: cala-te, 
você não pode, viaja, viaja... Não mais 
conseguia encarar meu irmão, como 
dantes... A paixão desenfreada, quase 
demência... Imaginava uma maneira de 
não sermos três, mas somente dois. A 
idéia foi crescendo, mil conjecturas... 
Uma flecha atinge o peito do rival, na 
altura do coração! Afinal somos dois... 
Tudo durante uma caçada, um aci-
dente... Ninguém soube, só aquele que 
pagou pelo crime que não cometeu...
― Continue!
― Com a morte do primogênito, surge 
o irmão, transbordando de compaixão 
para socorrer a formosa dama que não 
tinha mais ninguém: o tio já estava mor-
to! Casamo-nos, finalmente! A idade foi 
chegando, de novo a demência: 10 anos 
registrando a aparição do meu irmão 
morto ao meu lado, clamando por vin-
gança! Morri, afinal...
(Aplico-lhe passes, induzindo o desloca-
mento de sua mente adiante do tempo, 
guardando todas as lembranças das ce-
nas recordadas, voltando ao presente, 
de onde havíamos partido. Sugiro-lhe 
que reterá todas as lembranças, objeti-
vando compreender a situação).
― Você compreende quem é o seu 
irmão? Perdoe-lhe as perseguições, 
tente se reconciliar com ele.
― Não posso, eu me escondo há sécu-
los! 
― Você precisa se reconciliar, meu 
amigo. Só há essa saída!
― Eu não amo meu irmão!
― Ninguém está lhe pedindo isto! 
Pedimos a você apenas demonstre 
boa vontade e disposição de recon-
ciliar-se. É preciso ter coragem para 
dar um pequeno passo, passo que 

poderá evitar décadas ou séculos de 
novos sofrimentos! Nós lhe pedimos 
para andar poucos passos a fim de 
não vir a sofrer muitos anos!
― O que verei se abrir esta porta?
― Verá o seu irmão! Tenha coragem! 
Segure a maçaneta da porta, tente 
abri-la, abra a porta!
(Ele arfa, parece desmaiar, a respiração 
entrecortada...) 
― Tente meu amigo!
(Ele avança. Por fim, escutamos um 
choro convulso, entremeado de vários 
pedidos de perdão).
― Ele só queria que eu pedisse 
perdão...
― Uma frase tão curta que poderia 
ter evitado tantos séculos de tormen-
tos!
― Estão me dizendo que nós seremos 
levados por amigos e que há uma ex-
tensa programação a ser cumprida. 
Obrigado a todos vocês!
― Vá em paz com seu irmão! 
O mentor da reunião se manifesta e diz 
que haverá programações para resgate 
mútuo. Diz que “se um deles errou 
pela paixão descontrolada, o outro 
também errou, pela perseguição in-
cessante e implacável. Foi delineado 
um programa em que o mais velho 
reencarnará e caberá ao mais novo 
segui-lo e ampará-lo nas provas e 
sofrimentos que enfrentará”. Isto só 
deverá ocorrer após muito estudo e 
preparo. Na realidade, para os dois, o 
tempo já estava se esgotando... Se não 
houvesse uma resolução agora, reen-
carnações drásticas deveriam ocorrer, 
ou o regresso ao umbral. Graças ao 
auxílio, a solução reencarnatória foi 
possível... FONTE: CARDOSO, Gilberto Perez e BOECHAT, Newton; 

AQUÉM E ALÉM DA FRONTEIRA DAS CINZAS, do autor.
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COMO SERIA JESUS RECEBIDO NO MUNDO DE HOJE?

João Duarte de Castro

O Velho Testamento sempre se referia a um 
Messias, Salvador e libertador do povo eleito 
de Israel, então cativo dos romanos.
Entretanto, as profecias não explicaram exa-
tamente qual seria a natureza desta “salva-
ção”.
Estavam certos os judeus de que o Messias 
prometido viria tomar da espada, comandar 
exércitos e libertar sua terra e sua gente dos 
usurpadores romanos. Enfim, esperavam 
eles um general, um extraordinário estra-
tegista, um guerreiro divino capaz de varrer 
da Judéia os conquistadores que ousaram 
invadir e dominar a nação de Jeová!
É natural que um povo desprovido de cul-
tura científica, constituído em sua maioria 
por camponeses ignorantes e pescadores 
rudes, vivendo naquela recuada época de há 
dois mil anos, uma raça incondicionalmente 
submissa ao seu Criador, tendo as profecias 
como infalíveis e como sendo a própria pala-
vra de Deus, assim procedesse.
Como estava predito que o Salvador viria 
libertar e redimir o povo eleito, que salvação 
seria esta senão pela força das armas que 
expulsasse, vencidos e humilhados, os 
pecadores romanos?!
A vida do povo judeu com seus usos e cos-
tumes, com sua mentalidade e sua moral 
particular, com seu conceito de uma divin-
dade que deveria exaltar sempre a gente 
eleita, obviamente derrotando seus inimigos 
e seus opositores, com seu fanatismo reli-
gioso, contraria a lógica, a ética, a Moral e a 
Razão do mundo moderno. Contudo, estes 
conceitos são relativos a tempo e espaço, e 
não podem ser considerados como normas 
absolutas.
Aquilo que no passado era tido como imoral, 
hoje pode ser visto como natural e proce-
dente. E a recíproca é verdadeira.
Assim sendo, não se pode julgar a men-
talidade de um povo primitivo nem conde-
nar seus procedimentos tomando-se por 
parâmetro conceitos e atitudes atuais.
Mesmo porque no mundo de hoje, em pleno 
século XXI, quando a Humanidade já alcan-

çou um impressionante progresso intelec-
tual, material, científico e tecnológico, não 
é raro nem inusitado que povos continuem 
procedendo como os judeus do início de 
nossa era...
Ainda agora, guerras santas são deflagra-
das, populações são dizimadas, gerações 
inteiras são trucidadas, tudo em nome de 
Deus e da religião! Ainda em nossos dias, 
líderes fanáticos e fanatizantes, sacerdo-
tes veneráveis, enviam para os campos de 
batalha e para a destruição seus seguidores, 
os membros todos do rebanho do Senhor!
Apenas com uma diferença fatal: hoje não se 
mata com lanças nem espadas, mas com ar-
mas as mais sofisticadas; agora os soldados 
não mais se dirigem a pé ou a cavalo para 
suas guerras, mas sim a bordo de veículos 
velozes e mortíferos; atualmente, não são 
umas dezenas ou umas centenas de homens 
a perderem suas vidas em lutas fratricidas, 
mas contam-se por milhares e por milhões 
de criaturas! 
Modernamente, considera-se absurdo e irra-
cional que um povo admitisse que Deus, ou 
Jeová, protegesse as tribos de Israel contra 
outros povos e se deliciasse com o “cheiro 
de sangue dos holocaustos”. Porém, parece 
natural que religiosos abençoem canhões, 
cruzadores, aviões e soldados, misturando 
Deus, Amor, lealdade, patriotismo, dever, 
com carnificinas incomparavelmente piores 
que as descritas na Bíblia!
Na atualidade, condena-se um povo primitivo 
que há milênios confundia seu instinto beli-
coso e sua moral censurável com preceitos 
divinos. Entretanto, neste mundo moderno, 
evoluído e intelectualizado, a Humanidade 
tem ainda a mesma mentalidade e o mesmo 
comportamento!
A moral cristã que Jesus pregou, há dois mil 
anos foi considerada subversiva, imprópria 
e lesiva à religião, aos usos e costumes da 
época. Contrariou ele interesses de sacerdo-
tes, governantes e poderosos de seu tempo. 
E, por isso, foi sacrificado!
Mas aconteceu ser ele também um líder que 
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bem urdida passando a espinhosa incum-
bência aos comparsas romanos. E Jesus 
foi, assim, incriminado como subversivo pela 
suposta pretensão de se converter no Rei de 
Israel! 
E aquele era o povo escolhido, mas que 
tinha por princípio abocanhar tudo, não re-
nunciar a coisa alguma, sempre invocando 
a proteção divina para si e contra seus ad-
versários.
Contudo, Jesus pregou a igualdade entre 
todos os homens, o amor a Deus e ao pró-
ximo, mandava perdoar setenta vezes sete, 
oferecer a outra face, amar até os próprios 
inimigos. Prometia um reino que não era 
deste mundo, falava apenas em tesouros 
espirituais! Eis os seus crimes...
Mas o mundo atual ainda se identifica em 
muitos aspectos com aquela estranha 
moral judaica e o poder continua sendo in-
justamente exercido; os homens apenas 
evoluíram intelectual, técnica e cientifica-
mente.
A Humanidade de nossos dias reconheceria 
e acataria Jesus se ele agora aqui se reapre-
sentasse tal qual há dois milênios?!
Seria Jesus louvado e seguido, ou seria i-
gualmente pregado em uma cruz?! Ou ele-
trocutado, talvez?!...

trazia projetos de mudanças sociais. E toda 
mudança gera desequilíbrios. Combatia ele a 
exploração dos ricos sobre os pobres e mise-
ráveis e condenava o domínio exercido pelos 
poderosos contra os fracos e indefesos; exe-
crava o religiosismo fanático e mercenário e 
alertava que a opressão do poder dominante 
nas mãos do sacerdócio organizado exer-
cido em nome de Deus, nada tinha de divino, 
mas sim era uma mistificação de homens 
que impunham o medo do castigo dos céus 
para melhor praticar seus desmandos, e e-
xercer sua ganância insaciável à custa da ig-
norância do povo! E como seus argumentos 
reformadores eram aceitos e acatados pelas 
massas que ouviam com avidez a palavra do 
sublime revolucionário, tornou-se ele não a-
penas um incômodo à Teocracia judaica e aos 
exploradores de todos os matizes, mas uma 
terrível ameaça para a estrutura de um poder 
religioso milenarmente estabelecido. Preciso 
era, portanto, que o perigo representado pelo 
agitador fosse eliminado a qualquer custo. 
Poderia o Sinédrio tê-lo acusado e executa-
do por crime religioso atentado contra as leis 
mosaicas, mas isso poderia desagradar o 
povo deixando o farisaísmo em situação difí-
cil. Necessário, então, que se utilizasse um 
astucioso expediente político, de uma trama 
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Gostaria de saber se Gandhi 
tinha alguma coisa a ver com o 
Espiritismo. (Zenaide – Marília,SP)

Diretamente, não; indiretamente, sim; 
porque Gandhi tem a ver com todas 
as doutrinas que pregam a paz e o 
amor entre as criaturas humanas, pois 
foi isso que ele ensinou e viveu, até 
sua morte, quando foi assassinado 
por um fanático em 1948. Mohandas 
Gandhi nasceu na Índia em 1869 e 
pertencia a uma grande religião do 
oriente, chamada hinduísmo, uma das 
mais antigas do mundo. Foi um líder 
religioso que exerceu um importante 
papel político em seu país, levando-o 
à libertação do domínio britânico. 
Além de advogado (ele se formou 
na Inglaterra e exerceu o direito na 
África do Sul), Gandhi leu muitas 
obras das mais variadas religiões, 
inclusive os Evangelhos de Jesus, 
e estava a par das idéias de seu 
tempo.  O mais surpreendente é que 
ele deu um exemplo extraordinário 
de luta pela paz e pelo bem-estar 
de seu povo de uma forma heróica 
e sem precedentes na História. Sem 
pegar em armas e sem deixar que 
o povo o fizesse, ele liderou um 
movimento chamado “satyagraha” 
(que quer dizer, desobediência sem 
violência) contra o domínio britânico, 
para que os ingleses deixassem a 
Índia para os indianos. Para se fazer 
entender pelos povos, ele abandonou 

tudo o que tinha, todos os bens 
materiais e até a própria profissão 
de advogado, e foi ser um camponês 
pobre, identificando-se com seus 
compatriotas mais humildes. Assim 
se fez respeitado e admirado — na 
Índia e em todo o mundo. Dotado 
de uma coragem extraordinária, 
acreditou até o fim na luta pacífica, 
contra toda e qualquer violência, 
sendo ele mesmo vítima da maior 
das violências — foi covardemente 
assassinado. Tão pequeno se fez 
tão grande, tão fraco se fez tão 
poderoso em virtudes morais e pôde, 
assim, dar um exemplo ao mundo, 
pois conseguiu liderar centenas de 
milhões de indianos e fazer com que 
a força arrogante do exército britânico 
se rendesse ao poder de sua fé e 
deixasse a Índia para seu verdadeiro 
povo. Gandhi combateu toda espécie 
de discriminação e preconceito, 
deixando mensagens de vida que se 
perpetuarão na história. Gandhi — 
como outros grandes homens, que 
deram exemplo de vida ao mundo 
 — sempre será lembrado no meio 
espírita, porque encarna o ideal da 
fraternidade ensinado por Jesus. Foi 
ele quem inspirou o ideal de Martin 
Luther King, o líder negro norte-
americano, que também morreu 
assassinado, quando defendia o 
ideal da igualdade nos Estados 
Unidos.

Visite o Site:
www.revistainformacao.com.br

JUVENTUDE
O JOVEM E SEUS PROBLEMAS
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EDUCAÇÃO
SEXO E EDUCAÇÃO

“Toda criatura na Terra transporta em si 
mesma determinada taxa de carga eróti-
ca, de que, em verdade, não se libertará 
unicamente ao preço de palavras e votos 
brilhantes, mas à custa de experiência e 
trabalho, de vez que instintos e paixões 
são energias e estados inerentes à alma 
de cada um, que as Leis da Criação não 
destroem e, sim, auxiliam cada pessoa 
a transformar e elevar, no rumo da per-
feição”. Emmanuel 

Deus criou simples e ignorantes todos os 
Espíritos, orientando-os e educando-os, 
através das vidas sucessivas, para a meta 
final: a perfeição.
A Humanidade ainda é constituída na sua 
maioria, de espíritos imperfeitos, muito dis-
tantes dos cimos da evolução espiritual. O 
relacionamento entre os sexos, em quase 
sua totalidade, encontra-se bastante primiti-
vo, perturbador, acidentado, desequilibrado e 
infeliz. Não fomos criados por Deus para per-
manecermos indefinidamente, pelos milênios 
afora, nestas situações espirituais bastante 
enfermiças: dos desejos insatisfeitos, das 
emoções primitivistas e grosseiras, das 
afeições desajustadas, das uniões infelizes 
e do relacionamento amoroso hipócrita.
Nosso Senhor Jesus Cristo veio à Terra com 
a finalidade de nos ensinar a Verdade e o 
Amor, para sairmos definitivamente destas 
situações espirituais perturbadoras, que 
atormentam a maioria das almas humanas.
Na vida sexual é que se encontra grande 
parte de nossas velhas imperfeições, que têm 
acarretado as experiências mais torturantes, 
dentro da Lei de Causa e Efeito, solicitando 
de todos nós o aperfeiçoamento necessário. 
O sábio espírito Emmanuel declara:

O sexo se define, desse modo, por atribu-
to não apenas respeitável mas profunda-
mente santo da Natureza, exigindo educa-
ção e controle.

Que nós precisamos educar nossa sexuali-

dade, disto não resta a menor dúvida.

A EDUCAÇÃO SEXUAL NAS CIÊNCIAS 
MÉDICAS E PSICOLÓGICAS E NA 

DOUTRINA ESPÍRITA

Existe a educação sexual nas ciências 
médicas e psicológicas do mundo, buscando 
orientar as criaturas para uma vida sexual 
plena, efetiva e feliz, vencendo timidez, 
inibições e complexos diversos, e existe 
também a educação sexual segundo o 
Evangelho de Jesus e da Doutrina Espírita. 
Ambas têm orientações diferentes e às 
vezes contrárias. A primeira vê somente o 
corpo e o prazer imediatista; a segunda vê 
muito mais além, na esfera do Espírito, da 
personalidade eterna, da reencarnação e do 
destino.
A educação sexual do mundo se restringe 
quase que unicamente ao estudo da união 
sexual fisiológica, visando a alcançar o má-
ximo de prazer e os valores psicoterapêuti-
cos que ela pode proporcionar.
A Doutrina Espírita não condena, nem des-
preza a orientação científica, e temos que a 
respeitar e valorizar no que ela tem de nobre, 
útil e construtivo para as criaturas humanas, 
mas, pelos esclarecimentos amplos e pro-
fundos que o Espiritismo nos oferece, per-
cebemos que os pesquisadores, cientistas e 
escritores estão estudando, pesquisando e 
ensinando dentro de um campo limitado e 
diminuto sobre a sexualidade. Sexo não é 
somente união sexual de corpos!

AS DIFICULDADES NA EDUCAÇÃO 
SEXUAL.  A SATISFAÇÃO DOS 

INSTINTOS E O PRAZER DO CORAÇÃO

A maioria dos problemas de afeição e rel-
acionamento entre um homem e uma mu-
lher não se encontra somente na união 
dos sexos corpóreos. O ato sexual é um 
acontecimento nobre dentro da Natureza, 
e todos os espíritos da Terra, há milênios 
incontáveis, através das reencarnações su-

Walter Barcellos
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a leviandade, o desentendimento entre os 
parceiros, o despeito, a inveja, o desespero, 
a amargura, a brutalidade, a separação de 
casais; os crimes e suicídios passionais nas-
cidos de verdadeiras psicoses possessivas, 
tudo isto ocasionando imensos desastres na 
vida emotiva das criaturas. Precisamos nos 
elevar pelas linhas do aperfeiçoamento es-
piritual, abandonando o sentimento anima-
lizado, conquistando gradativamente o amor 
espiritualizado. Para isso é necessário aban-
donar as relações poligâmicas e permanecer 
na monogamia.

EDUCAÇÃO SEXUAL: VONTADE, 
DISCERNIMENTO E RESPONSABILIDADE

Ninguém educa ninguém, pois cada um e-
ducará a si mesmo, quando o desejar since-
ramente. O que o educador poderá fazer é 
esclarecer, orientar e estimular cada criatura 
a desenvolver espontaneamente os seus 
próprios recursos íntimos para um padrão 
moral mais elevado. Em “O LIVRO DOS ES-
PÍRITOS”, os Espíritos Superiores afirmam, 
respondendo a pergunta 909:

O homem poderia sempre vencer as suas 
tendências pelos seus próprios esforços? 
Resposta ― Sim, e, às vezes com pouco 
esforço; o que lhe falta é a VONTADE. Ah, 
como são poucos os que se esforçam!

A vontade é a participação consciente, es-
clarecida e responsável da alma que deseja 
sinceramente melhorar, depois de muito 
sofrer e de reconhecer suas grandes imper-
feições, seus graves erros e imensas defi-
ciências. O trabalho de vencer a si mesmo 
não é tarefa fácil.
A educação sexual com Doutrina Espírita 
recomenda a aplicação da energia sexual 
com discernimento e responsabilidade, sob 
as luzes do Evangelho de Jesus, porque so-
mente com Ele haverá renovação profunda e 
definitiva de nossas personalidades.
A Educação Sexual não se reduz simples-

EDUCAÇÃO

cessivas, estão repetindo sua prática. As difi-
culdades de ajustamento entre o homem e a 
mulher são muito mais de ORDEM MORAL 
do que propriamente física. O QUE ESTÁ 
FALTANDO NA MAIORIA DAS UNIÕES SE-
XUAIS É O PRAZER DO CORAÇÃO. O pra-
zer imediatista poderá manter a união sexual, 
mas não cultivará, por si só, os vínculos do 
entendimento e da harmonia na vida conju-
gal. Os Espíritos nos mostram a necessidade 
da educação moral, muito acima do instinto 
para o prazer: 

Ao invés da educação sexual pela satisfa-
ção dos instintos, é imprescindível que os 
homens eduquem sua alma para a com-
preensão sagrada do sexo.

Não basta uma educação para o prazer, é 
necessário, antes de tudo, a educação da 
alma.
A sexologia procura orientar as criaturas a fim 
de desenvolverem a satisfação dos instintos 
para o fortalecimento da união conjugal, com 
desprezo quase completo pelos sentimentos 
e regras morais.
A Doutrina Espírita nos esclarece, ilumina e 
orienta quanto à sexualidade na vida, mos-
trando-nos a sua origem divina e o quanto 
devemos crescer e aperfeiçoar-nos, a fim de 
sermos realmente melhores para o parceiro. 
Ela educa nossas almas para conhecermos, 
valorizarmos e empregarmos dignamente a 
sagrada função do sexo, dentro das linhas do 
amor, respeito e disciplina.

AS IMPERFEIÇÕES DAS CRIATURAS NA 
ÁREA SEXUAL

 Vejamos algumas de nossas imperfeições 
na área da sexualidade, para avaliarmos sua 
extensão desastrosa em nós mesmos: as a-
berrações e excessos, a prostituição, a incon-
tinência, os artifícios mentirosos de conquista, 
seja no namoro, no noivado ou no casamen-
to, a infidelidade conjugal, a bigamia, a insa-
tisfação sexual, o ciúme, o desgosto, a frieza, 
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mente à união sexual fisiológica, dentro de 
um controle dirigido ou de abstenção im-
posta. Vejamos o espírito Emmanuel quando 
enaltece o aspecto moral para disciplinarmos 
a energia sexual:

A energia sexual envolve o impositi vo de 
discernimento e responsabilidade em sua 
aplicação, e que, por isso mesmo, deve 
estar controlada por valores morais que 
lhe garantam o emprego digno.

Nossas imperfeições em matéria do ins-
tinto sexual desvairado são o resultado de 
milênios de faltas e viciações e estão pro-
fundamente arraigadas em nossa alma. Em 
virtude de nossa fraqueza moral, invigilância, 
indiferença e ignorância, voltamos sempre a 
cometer os maiores absurdos e crimes, em 
nome do amor, complicando e infelicitando o 
nosso destino. Se desejarmos sair desta ro-
tina de sombras, desequilíbrio e perturbação, 
devemos perceber e sentir a grande necessi-
dade de educarmos a nós mesmos:

É aí que surge o esforço de auto-educa-
ção, porquanto toda criatura necessita re-
solver o problema da renovação de seus 
próprios valores.

É imprescindível aprendermos a ser médi-
cos de nós mesmos. Procuremos em todos 
os momentos da vida, com os nossos me-
lhores recursos íntimos, administrar e dirigir 
os próprios DESEJOS, EMOÇÕES e ATRA-
ÇÕES AFETIVAS, com discernimento, ou 
seja, a claridade da razão iluminando a nos-
sa vontade sincera, como o mentor espiritual 
Emmanuel nos observa:

... Nossos irmãos e nossas irmãs pre-
cisam e devem saber o que fazem com 
as energias sexuais, observando como, 
com quem e para que se utilizam de seme-
lhantes recursos.

EDUCAÇÃO DO AMOR SEXUAL

Em virtude de nossa enorme fraqueza moral, 
não queiramos aparentar, de um momento 
para outro, ares de santidade, de heroísmo 
moral e controle completo de nossos impul-
sos. É muito difícil controlarmo-nos, quando 
as más tendências gritam mais forte em nós, 
em assuntos de viciação do amor sexual, 
cultivadas há milênios. Há uma discrepân-
cia muito grande entre o saber e o fazer. O 
importante é procurar fazer sempre o mel-
hor no campo afetivo, dentro do amor, da 
humildade, da fé e da coragem, para não 
esmorecermos e nem estacionarmos diante 
daquilo que devemos conquistar em espíri-
to. A evolução espiritual não dá saltos. Se 
cairmos em matéria de afeição mal dirigida, 
levantemo-nos de nossas fraquezas, o mais 
rápido possível, procurando não incorrer 
no mesmo erro. Se somos inconstantes no 
sentimento, procuremos fortalecer-nos no 
amor de Deus, na prece, na auto-análise, na 
compreensão e na prática do amor puro.

CORAÇÃO: FONTE DE IMPERFEIÇÕES 
E DE VIRTUDES

Toda vez que o instinto sexual esteja domi-
nando nossas emoções e desejos, busque-
mos usar o nosso altar íntimo: a consciên-
cia. O espírito André Luiz nos recomenda:

Use a consciência, sempre que se decidir 
ao emprego de suas faculdades genési-
cas, imunizando-se contra os males da 
culpa.

Todas as imperfeições, viciações, paixões, 
inibições e complexos no campo do instinto 
sexual desorientado não são defeitos loca-
lizados nos órgãos genésicos, mas, sim, no 
CORAÇÃO. Nosso Mestre e Senhor Jesus 
nos ensinou isto, há mais de dois mil anos, 
como vemos no Evangelho de Mateus, 
capítulo 15, vv. 18 e 19:

O que sai da boca procede do coração e 
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é o que torna impuro o homem; porquan-
to do coração é que partem os maus 
pensamentos, os assassínios, os adul-
térios, as fornicações, os latrocínios, os 
falsos-testemunhos, as blasfêmias e as 
maledicências.

Ter educação sexual, nas ciências do mundo 
é, muitas vezes, conhecer bem todas as fun-
ções dos órgãos genésicos, as atividades do 
corpo e as funções psicológicas na sexuali-
dade; a preservação ao máximo da higiene, 
evitando as doenças venéreas e outras, ga-
rantindo a saúde do corpo; desenvolver as 
técnicas da ação sexual, a fim de extrair o 
máximo de prazer, alegria, reconforto, es-
tímulo e segurança para a união conjugal 
ou de qualquer outra situação de ligação 
sexual.
Educação sexual com Doutrina Espírita não 
é um adestramento para o prazer imedia-
tista, pela satisfação máxima dos instintos, 
embora respeitável e necessário para o atual 
estágio espiritual da Humanidade, mas, sim, 
esclarecer, iluminar e fortalecer as almas in-
teressadas sinceramente para a educação 
completa da personalidade, de seu caráter, 
de seus sentimentos, em busca de uma ca-
pacitação interior sempre mais crescente 
para um relacionamento superior e nobre na 
esfera de espírito para espírito, de coração 
para coração, dentro das regras morais do 
Evangelho de Jesus. EDUCAÇÃO SEXUAL 
É, ANTES DE TUDO, REEDUCAÇÃO DOS 
SENTIMENTOS.
Jesus nos fala qual deve ser a nossa prin-
cipal preocupação na existência humana, 
segundo o registro do espírito Humberto de 
Campos:

A edificação do reino do Céu no coração 
dos homens deve constituir a aspiração 
mais nobre da alma, as esperanças cen-
trais do Espírito”.

UM GRANDE EXEMPLO DE REEDUCAÇÃO 
SEXUAL: MARIA DE MAGDALA

Não há melhor exemplo de reeducação se-
xual, nos tempos do Cristianismo nascente, 
do que o da personalidade corajosa e reso-
luta de Maria de Magdala, que abandonou a 
vida fácil dos prazeres carnais para seguir 
Jesus, em busca de uma modificação em 
seu coração, como nos mostra com profun-
didade o espírito Emmanuel:

Madalena, porém, conhecera o fundo a-
margo dos hábitos difíceis de serem ex-
tirpados, amolecera-se ao contacto de 
entidades perversas, permanecia “mor-
ta” nas sensações que operam a parali-
sia da alma; entretanto, bastou o encon-
tro com o Cristo para abandonar tudo e 
seguir-lhe os passos, fiel até ao fim nos 
atos de negação de si própria e na firme 
resolução de tomar a cruz que lhe com-
petia no calvário redentor de sua existên-
cia angustiosa. 

EVANGELHO DE JESUS: CÓDIGO DIVINO 
DE REGRAS MORAIS

No Evangelho de Jesus, encontramos todas 
as luzes e recursos inestimáveis para re-
solver os problemas da afeição mal dirigida, 
das fraquezas do sentimento e da viciação 
sexual.
Se a Ciência cuida do corpo, o Evangelho 
orienta e ilumina o espírito.
Enquanto a Humanidade continuar acre-
ditando que os problemas afetivos se re-
duzem unicamente à ignorância das funções 
do sexo ou à deficiência de capacidade para 
o prazer, os desastres morais continuarão 
a se multiplicar, porque as criaturas viverão 
sempre vazias das luzes libertadoras do 
Evangelho, elementos únicos que nos ofe-
recem campo para o crescimento real de en-
tendimento e disciplina, no aperfeiçoamento 
integral da personalidade. Sem o Evangelho 
do Cristo no coração, não haverá aperfeiçoa-
mento moral para ninguém. O sábio Espírito 
Emmanuel nos disserta sobre o trabalho ín-
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timo de dominar as paixões:

Haveis de observar que Deus não exter-
mina as paixões dos homens, mas fá-las 
evoluir, convertendo-as pela dor em sa-
grados patrimônios da alma, competindo 
às criaturas dominar o coração, guiar 
os impulsos, orientar as tendências, na 
evolução sublime dos seus sentimentos.

AS FRAQUEZAS E AS TENTAÇÕES

Em assunto de sexo fala-se muito em tenta-
ções, afirmando-se que são elas as respon-
sáveis pelos desastres morais de homens e 
mulheres que sucumbem aos atrativos ditos 
irresistíveis. Acusam as tentações de não dar 
paz a ninguém. Dizem que é preciso afastar 
ou eliminá-las do seio da sociedade. Com o 
Evangelho, porém, aprendemos a conhecer 
as causas profundas das tentações, para 
melhor lutar contra elas. O apóstolo Tiago, no 
capítulo 1, v. 14, de sua epístola, esclarece 
perfeitamente as raízes das tentações:

Mas cada um é tentado, quando atraído e 
engodado pela sua própria concupiscên-
cia.

A tentação não é um agente externo das 
sombras, atraindo-nos para a prática do mal 
e, sim, as nossas próprias más tendências 
(concupiscência), gritando alto no íntimo de 
nós mesmos, impulsionando-nos à recapitu-

lação dos maus hábitos, viciações e per-
versões, sempre que estivermos invigilantes, 
displicentes, inconseqüentes e possessivos.  
Ninguém é tentado, se não traz a tentação 
dentro de si mesmo. O espírito André Luiz 
mostra para nós a realidade íntima das ten-
tações:

A tentação é sempre uma sombra a ator-
mentar-nos a vida, de dentro para fora. 

 EDUCAÇÃO SEXUAL: VENCER A NÓS 
MESMOS

Para vencermos a nós mesmos, é necessário, 
pois, ouvir em espírito, sentir com sinceri-
dade, compreender com raciocínio o “orai e 
vigiai” das lições luminosas do Evangelho de 
Jesus Cristo, roteiro único para a felicidade 
verdadeira, para que possamos, através 
da CORAGEM REAL, como a de Maria de 
Magdala, executar a melhoria de nossos 
sentimentos, a fim de que nossas ações e 
comportamento sejam dignos, nobres e cris-
tãos.
A educação sexual para alcançar somente o 
prazer do instinto poderá nos levar à vicia-
ção, às aberrações e às ilusões, ao passo 
que a educação sexual que procura o aper-
feiçoamento dos sentimentos, nos dará segu-
rança, estabilidade, controle, emprego digno 
e o amor espiritualizado, possibilitando-nos 
vivenciar um plano de vida espiritual mais e-
levado e mais feliz.

FONTE: BARCELO, Walter; SEXO E EVOLUÇÃO, FEB.


