
     

REVISTA ESPÍRITA MENSAL
ANO XXXIII N° 386
NOVEMBRO 2008

ASSUNTOS

S
U

M
Á
R

I
O

“INFORMAÇÃO”:
é registrada na D.C.D.P. Do D.P.F. sob n. 1702 
(Portaria 209/73) - publicada pelo Grupo Espírita 
“Casa do Caminho” - 
Jornalista responsável:
Zancopé Simões (Reg. 10.162) - 
Redação:
Rua Souza Caldas, 343 - Fone: (11) 2764-5700
Correspondência:
Cx Postal: 45.307 - Ag. Vl. Mariana/São Paulo (SP),

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

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

EX
PE

D
IE

N
TE

Kardec Afirma

Mensagem da capa

COMUNICAÇÃO

SERVIÇO

CIÊNCIA

PANORAMA 

JUVENTUDE

EDUCAÇÃO

OUTROS...

NOV 08

 
— Não ensinais às crianças o que 
ensinais aos adultos e não dais ao recém-
nascido um alimento que ele não possa 
digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles 
ensinaram muitas coisas que os homens 
não compreenderam ou desfi guraram, 
mas que atualmente podem compreender. 
Pelo seu ensinamento, mesmo incompleto, 
prepararam o terreno para receber a 
semente que vai agora frutifi car. 

Desde que o Espiritismo deve marcar um 
progresso da Humanidade, por que os 
Espíritos não apressam esse progresso 
através de manifestações tão gerais e 
patentes que pudessem levar a con-
vicção aos mais incrédulos?
— Desejaríeis milagres, mas Deus os seme-
ia a mancheias nos vossos passos e tendes 
ainda os homens que os negam. O Cristo, 
ele próprio, convenceu os seus contem-
porâneos com os prodígios que realizou? 
Não vedes ainda hoje os homens negarem 
os fatos mais patentes que se passam aos 
seus olhos? Não tendes os que não acredi-
tariam, mesmo quando vissem? Não, não é 
por meio de prodígios que Deus conduzirá 
os homens. Na sua bondade ele quer deix-
ar-lhes o mérito de se convencerem através 
da razão.

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

Conversa Breve
Kardec Afirma
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O SESQUICENTENÁRIO DA REVISTA 
ESPÍRITA

A HISTÓRIA DE UMA MENSAGEM
(24º parte)

MEDIUNIDADE: IMPORTANTES ESCLARECIMENTOS

A PRECE

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS

EDUQUE BEM OS SEUS FILHOS

Meimei

Em “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, 
Questões 801 e 802.

Porque os Espír i tos não                ensinaram
 desde todos os  tempos o que

 ensinam hoje?  
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CONVERSA BREVE

Que não vencerás em teus empreendimentos;

Que o teu doente querido está no clima da morte;

Que atravessarás longa noite de provações;

Que não mais encontrarás o trabalho que mais desejas;

Que não te recuperarás de certas perdas sofridas;

Que não realizarás os sonhos que  acalentas;

Que os entes amados distantes de ti nunca mais te 
voltarão ao convívio;

Que o desgaste do corpo físico não mais te permitirá as 
realizações que tanto almejas;

Que, por essa ou aquela falta, andarás sobre a Terra 
constantemente sobre pedras e espinhos.

Tudo isso disseram...

Entretanto, continua agindo e servindo, orando e 
esperando, porque as opiniões de  Deus são 
diferentes.

(PSICOGRAFIA DE F. C. XAVIER, DO LIVRO MOMENTOS DE PAZ, IDEAL)

DISSERAM
EMMANUEL
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É com muito júbilo que os 
espíritas comemoram neste ano o 
sesquicentenário da Revista Espírita. 
O primeiro exemplar saiu em janeiro 
de 1858. Antes de seu passamento, 
em 31 de março de 1869, Allan Kardec 
deixou pronta a edição de abril. As 
edições de maio e junho, póstumas, 
contêm informações detalhadas sobre 
o seu desencarne, biografi a e material 
inédito. Ao todo são doze volumes, 
que podem ser considerados parte 
integrante da Kardequiana, composta 
por mais de 30 obras, se incluirmos 
a sua correspondência (rara e 
dispersa), livros introdutórios ao 
Espiritismo, prefácios e verbetes para 
enciclopédias etc. 

Durante muito tempo essa obra 
volumosa e rica de informações 
históricas, de idéias, de teorias 
experimentais, esteve restrita a poucos 
privilegiados que possuíam condições 
de adquiri-la e de lê-la em francês. Não 
fosse o esforço hercúleo do escritor 
e tradutor Júlio Abreu Filho, apoiado 
pelo jornalista e fi lósofo espírita José 
Herculano Pires e a editora espírita 
Edicel, essa coleção monumental 
permaneceria no limbo, longe do 
alcance da comunidade espírita.

É de Júlio Abreu Filho, um dos 
maiores eruditos que o Espiritismo 
brasileiro já conheceu, a visão 
da revista como um laboratório, 
um espaço de experimentação 
doutrinária, conceitual, instrumento 
indispensável de Kardec: “foi o seu 
mais importante instrumento de 

pesquisa, verdadeira sonda para a 
captação das reações do público, 
ao mesmo tempo, instrumento de 
divulgação e defesa da Doutrina. 
Mais do que isso, porém, constitui-
se numa espécie de laboratório em 
que as manifestações mediúnicas, 
colhidas por todo o mundo, eram 
examinadas à luz dos princípios 
de O LIVRO DOS ESPÍRITOS e 
controladas pelas experiências 
da Sociedade Parisiense de 
Estudos Espíritas e pelas novas 
manifestações espirituais 
recebidas.” (Revista Espírita, 1858,  
Apresentação,  Edicel – grifo meu)

Incentivado pela esposa, Amélie 
Boudet, e pelos Espíritos, Allan Kardec 
decide lançar a revista com seus 
próprios recursos. O empreendimento 
editorial deu certo. Sem nenhum 
empresário para fi car no seu pé, para 
lhe censurar, Kardec praticou um 
jornalismo independente, todo voltado 
ao estudo e pesquisa de fenômenos 
e idéias relacionadas ao Espiritismo. 
A revista foi o primeiro periódico 
espírita e o Druida de Lyon, o primeiro 
jornalista e comunicador espírita.

Trata-se de um grande arsenal de 
informações, leitura obrigatória 
para quem quiser compreender 
o desenvolvimento histórico do 
Espiritismo francês. É também a 
prova viva de que Kardec foi muito 
mais do que um simples compilador 
ou codifi cador. Ele mesmo afi rma o 
papel que a revista tinha para ele: 

COMUNICAÇÃO
O SESQUICENTENÁRIO DA REVISTA ESPÍRITA

EUGENIO LARA
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decisão do então editor André Dumas. 
Em 1989, depois de um longo processo, 
a Federação Espírita Brasileira, através 
do Conselho Espírita Internacional, 
conseguem o registro ofi cial do nome 
da revista.

Existem atualmente três traduções 
disponíveis no português. A primeira, 
feita por Júlio Abreu Filho, com tradução 
das poesias por J. Herculano Pires, 
lançada pela Edicel, São Paulo-SP, em 
formato brochura ou encadernada, no 
início dos anos 60. A segunda tradução 
é de Salvador Gentile, editada em 1993 
pelo Instituto de Difusão Espírita (IDE), 
de Araras, SP. E, mais recentemente, 
a Federação Espírita Brasileira, Rio 
de Janeiro, RJ, fi nalmente lançou uma 
edição traduzida por Evandro Noleto 
Bezerra, em 2004, por ocasião do 
bicentenário de nascimento de Allan 
Kardec. As poesias foram vertidas por 
Inaldo Lacerda Lima.

Na Web — A coleção completa pode 
ser obtida, em edição digital, nos 
seguintes endereços: http://www.
bibliotecaespirita.com, site mantido 
pela Federação Espírita do Paraná. 
No portal Esnips, para busca de 
livros em formato PDF e DOC: http://
www.esnips.com; e quem quiser ler 
a revista no original, há o excelente 
site Encyclopédie Spirite: http://www.
spiritisme.net; lá, o interessado 
poderá acessar obras no original de 
vários autores espíritas franceses, 
dentre eles, Allan Kardec.

“A Revista foi, até hoje, e não 
podia ser senão uma obra pessoal, 
tendo em vista que ela faz parte de 
nossas obras doutrinárias, tudo em 
servindo de anais ao Espiritismo. 
É lá que todos os princípios novos 
são elaborados e colocados em 
estudo. Era, pois, necessário que 
ela conservasse o seu caráter 
individual para a fundação da 
unidade.” (RE, dezembro 1868, 
Obras Fundamentais da Doutrina – 
grifo meu)

A revista sempre foi mensal, em 
formato de livro. Teve de ser várias 
vezes reimpressa devido à solicitação 
dos leitores ávidos por completarem 
sua coleção. Não temos a informação 
da tiragem. Mas, decerto, chegava 
aos milhares e era enviada para 
dezenas de países, entre eles o Brasil. 
O jornalista e escritor espírita baiano 
Luiz Olympio Telles de Menezes 
enviou correspondência à revista. A 
edição de junho de 1869 faz referência 
ao lançamento do primeiro periódico 
espírita brasileiro: O ÉCHO D’ALÉM-
TÚMULO, Monitor d’o Spiritismo n’o 
Brazil, publicado de 1869 a 1871.

Após o desencarne do fundador do 
Espiritismo, a revista passou a ser 
dirigida pelo amigo e companheiro 
inseparável, Pierre-Gaëtan Leymarie. 
Devido a I Guerra Mundial, teve sua 
circulação interrompida entre 1915 
e 1917. Também parou de circular 
durante a II Guerra Mundial, entre 
1940 e 1947. A partir de 1977 mudou 
de nome para RENAÎTRE 2000, por 

FONTE: AMÉRICA ESPÍRITA N.º 117.
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A história de hoje nos leva ao município Mara 
Rosa, em Goiás, na madrugada de 07 de 
março de 1983. Naquele dia, Acácio Costa 
Freitas Neto, então com 29 anos, após ter 
se recusado a um aperto de mão a outra 
pessoa com a qual tinha se desentendido, 
foi atingido nas costas por um golpe de 
faca desferido pelo opositor.  Sua morte foi 
imediata.

Naturalmente, os sentimentos de 
perplexidade e ódio gerados nos familiares 
e amigos foram enormes.

Quatro meses depois, na noite/madrugada 
de 09 de julho, os familiares reencontrariam 
Acácio na esclarecedora mensagem 
psicografada, entre outras, por Chico 
Xavier, em Uberaba, MG, na qual Acácio, 
que lá comparecia amparado por parentes 
desencarnados, revelava plena consciência 
de sua responsabilidade na reação do 
homicida.

Acácio demonstrava assim, ter incorporado 
os ensinamentos aprendidos no Centro 
Espírita que freqüentava em Uruaçu, 
município vizinho àquele no qual ele 
administrava uma fazenda da família, bem 
como dos livros espíritas que se tornaram 
seus companheiros inseparáveis nos últimos 
tempos de sua vida terrena.
Desta forma, suas palavras através do 
médium se constituíram em consolo e 
orientação aos queridos pais, esposa, fi lhos 
e demais familiares em testemunho que 
muito nos enriquece e sensibiliza.                               

MUITO DIFÍCIL

“Sou conduzido pela vovó Maria Rola 
que me encorajou a trazer-lhes notícias. 
Estou bem, depois de um período 
difícil de reajustamento. A separação 
compulsória de Nicilene e meus fi lhos, 
dos queridos pais e de todos os nossos, 
de começo, me arrasava o coração. 
Graças a Deus, amparado por minha 
avó Maria e pela vovó Anna, reconheci 
que me cabia esquecer as condições 
amargas que cercaram a minha liberação 
da vida física”.

Acácio nos dá a idéia do quanto é difícil 
aos que partem aceitar a separação dos 
entes queridos que fi cam. Naturalmente 
a aparente compreensão que ele procura 
passar aos familiares se deve à necessidade 
de tranquilizá-los. O que se sabe, porém, 
é que tudo ocorre dentro da proteção e 
supervisão da Espiritualidade que age em 
nome de Deus.

SERIA DIFERENTE

“Mãezinha Nelcy, compreendo que fui a 
vítima da lâmina que me penetrou o peito 
pelas costas, mas penso em Jesus e estou 
confortado por não ter erguido a mão 
para revidar. Aliás, o pobre amigo que me 
separou do corpo, estava superexcitado 
e incapaz de controlar os próprios 
impulsos. Tive a infelicidade de recusar-
lhe a mão de amigo num momento em 
que a irritação igualmente me assinalava 
e, de certa forma, devia de minha parte 
solicitar-lhe desculpas e ofertar-lhe a 

Série: A HISTÓRIA DE UMA MENSAGEM
“A Certeza defi nitiva de que a vida continua”

(24.ª Parte)
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mão em sinal de amizade e atendimento. 
O meu gesto de indiferença gerou nele 
a excitação com que me cortou o corpo, 
quando eu precisava tanto continuar 
viver em família”.

Pelo relato de Acácio, se tem uma idéia de 
onde uma reação impulsiva pode nos levar. 
Se as pessoas pensassem antes de agir 
ou reagir provavelmente muitas tragédias 
seriam evitadas. O espírito revela, contudo, 
bastante lucidez ao avaliar a situação e 
concluir sobre a sua co-participação no 
desfecho da discussão. 

AUTENTICIDADE

“Naquela hora, tarde demais para 
qualquer conciliação, pensei nos 
pequeninos nossos que eu deixava. O 
Acácio Júnior e outros, entre os quais 
coloco o nosso Rodrigo, que sendo o 
meu fi lho, aparentemente fora de casa, 
nunca esteve fora de nós. Agradeço 
à Nicilene a dedicação que lhe dá, 
amparando-lhe o desenvolvimento junto 
de nossos próprios fi lhos, e peço a Deus 
recompense também aos queridos pais 
pelo carinho que dispensam à família 
que lhes leguei”.

Na mensagem recebida por Chico, a 
confi rmação da autoria espiritual. Isto 
porque o detalhe sobre o fi lho fora do 
casamento de Acácio certamente era 
detalhe desconhecido pelo médium. 
Observa-se também a grandeza de alma ou 
a condição espiritual superior de sua esposa 
Nicilene que acolhia entre os próprios fi lhos 
o de outra mãe superando reações naturais 

de ciúme ou desprezo pela criança. 

ANGÚSTIA

“Desejo terminar pedindo ao papai e 
aos nossos familiares não agravarem 
a situação do companheiro a que não 
posso censurar. Deus nos criou irmãos 
uns dos outros e não posso considerar 
como agressor o amigo que continuo a 
respeitar por fi lho de Deus e meu “irmão” 
perante a vida”.

A preocupação do desencarnado quanto 
ao encaminhamento do processo judicial 
envolvendo o seu agressor é dado que lhe 
revela a condição espiritual superior, pois 
reconhece sua cumplicidade no próprio 
homicídio. Demonstrando ainda pleno 
conhecimento do desejo dos familiares em 
ver punido aquele que lhe tirara a vida. Em 
duas outras cartas, enviadas por ele aos pais 
através de Chico Xavier, uma 14 e a outra 
20 meses depois de sua desencarnação, 
reafi rma o desejo de ver os familiares fora 
do julgamento que se desdobraria na cidade 
goiana onde aconteceu o crime. E, a última 
delas levou ao objetivo por ele anelado, 
segundo depoimento dos familiares: 
“Quando recebemos esta mensagem o 
júri do agressor estava marcado, e se 
realizou na cidade de Mara Rosa, Goiás, 
no dia 09 de junho de 1986, no qual a 
família não compareceu, em respeito ao 
pedido acima. Obrigado Chico Xavier”.

A íntegra desta e outras mensagens poderá 
ser lida na obra “GRATIDÃO E PAZ”, 
publicado pelo IDE.
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Alexandre Sech é psiquiatra, radicado 
em Curitiba-PR, e nos anos 70 participou 
da elaboração de uma iniciativa 
extremamente criteriosa sobre o estudo 
e desenvolvimento da mediunidade: 
o COEM – Curso de Orientação e 
Educação da Mediunidade.
O trabalho, a partir do Centro Espírita 
LUZ ETERNA, da capital paranaense, 
irradiou-se por vários grupos espíritas 
de diferentes estados brasileiros, 
contribuindo para a formação de 
centenas de médiuns.
Na sequência, reproduzimos a 
primeira parte de uma série de dúvidas 
levantadas por vários estudiosos, 
estabelecendo parâmetros para 
importantes refl exões.

Desenvolvimento mediúnico é 
tratamento de desobsessão? Até 
que ponto uma obsessão pode ser 
prejudicada por um desenvolvimento 
prematuro?

Alexandre Sech – Embora seja uma 
prática muito comum, acreditamos 
não ser a melhor solução, pois são 
dois fenômenos distintos, cada um 
requerendo tratamento especial. 
A obsessão é uma situação que 
necessita tratamento adequado e 
complexo, com atendimento especial 
que alcança até a família do obsidiado 
geralmente envolvida no processo. O 
desenvolvimento mediúnico exige um 
sem numero de atitudes, a começar pelo 
estudo e conhecimento do Espiritismo 
e da mediunidade em particular a fi m 
de se evitar envolvimentos perigosos. 
Um estado de obsessão poderá se 
complicar e aprofundar mais ainda 

com um desenvolvimento mediúnico 
prematuro e mal feito, tanto quanto um 
desenvolvimento mediúnico prematuro 
e mal feito pode levar à obsessão.

No tratamento das neuroses, até que 
ponto o animismo seria benéfi co?

Alexandre Sech – Desde que no 
tratamento de uma neurose seja 
identifi cado um processo anímico, é 
muito necessário que esta situação 
seja devidamente clarifi cada, para que 
uma coisa não seja tomada pela outra. 
Para tanto, é preciso que o terapeuta 
tenha conhecimento da fenomenologia 
paranormal a fi m de que não interprete 
tudo como patológico, e que seja um 
profi ssional esclarecido para não 
aceitar como paranormal o que é 
evidentemente neurótico.

Qual a diferença entre fundo 
mediúnico e mediunidade?

Alexandre Sech – Diz-se que “fundo 
mediúnico” seria a característica de uma 
perturbação temporária, causada por 
entidades espirituais, que atuam sobre o 
encarnado através de sua mediunidade 
insipiente. Tratada a perturbação, sua 
mediunidade não demonstra sinais de 
uma continuidade no desenvolvimento. 
Volta a ser uma potencialidade e não 
uma faculdade que exija cuidados 
especiais. O seu portador, porem, 
deve manter uma atitude de equilíbrio 
emocional , para não se ver novamente 
envolvido pelas energias negativas das 
entidades perturbadoras. Mediunidade 
é uma faculdade comum a toda 
criatura humana, encontrando-se em 

CIÊNCIA
MEDIUNIDADE: IMPORTANTES ESCLARECIMENTOS

(1.ª Parte)
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vários níveis, desde o potencial ate 
o ostensivo, e sempre que mostre 
sinais evidentes de sua presença, 
necessita de cuidados especiais, como: 
conhecimento através de treinamentos 
práticos bem orientados, seguros, 
esclarecidos, evitando-se desde o 
principio a aceitação de fantasias 
mirabolantes, tão comuns onde a 
ausência de estudo doutrinário espírita 
se faz constante. Mediunidade é canal 
de ligação entre o mundo espiritual e 
o matéria, transcendental e o físico, o 
dos espíritos (como criaturas humanas 
liberadas do corpo físico pelo fenômeno 
da “morte biológica”) e o dos homens 
(como espíritos transitoriamente ligados 
ao corpo físico pelo fenômeno da “vida 
biológica”).

Como o médium poderá ter certeza 
de não estar mistifi cando desde que 
se considere realmente honesto?

Alexandre Sech – O médium realmente 
honesto, e não o que se considera 
realmente honesto, desenvolve 
mecanismos profundos de natureza 
psicológica que lhe conferem condições 
de ter certeza de não estar mistifi cando. 
É um estado de consciência tranqüila 
a característica do médium honesto, 
mas que sempre está atento no sentido 
de não iludir e nem se deixar iludir, 
isto é, alguém que sempre está se 
aprimorando nos cuidados preciosos 
para o bom desempenho de suas tarefas, 
resguardando-se na humildade, na 
singeleza, na simplicidade, afastando-
se de todas as situações que o coloquem 
em posição vantajosa, de relevo, de 

auto-promoção pessoal. O médium 
que é honesto, ao contrario do que se 
considera, a si mesmo, como honesto 
— indicativo de sua preocupação 
consigo mesmo — o verdadeiramente 
honesto tresanda honestidade em suas 
mínimas ações e não se preocupa em 
representar e evidenciar a todo passo a 
sua honestidade. Dela não fala, sobre 
ela não vive a tecer comentários e nem 
vive a se defender contra possíveis 
ataques “à sua honestidade”...
aliás, pode ser considerado como 
elemento indicativo de mistifi cação a 
preocupação do médium em evidenciar 
a sua “honestidade”.

Haveria uma possibilidade de 
sabermos, quando da comunicação 
mediúnica, até que ponto está sendo 
usada a faculdade do próprio médium 
e comunicação real do espírito?

Alexandre Sech – Em toda 
comunicação espírita está sendo usada 
a faculdade mediúnica do intermediário, 
podendo esta interferir mais ou menos 
no conteúdo e na roupagem da 
comunicação. Como sabermos onde 
entra e até onde vai a atuação do 
médium é um problema que exige, para 
a sua solução, um conhecimento acerca 
dos perfi s da entidade comunicante 
e do intermediário, da maneira típica 
de pensar, de focalizar, de dizer, de 
um e de outro. Quando uma entidade 
comunicante assina a comunicação, 
se esta for psicográfi ca, ou se revela, 
se for psicofônica, é porque quer ser 
reconhecida e identifi cada, tendo a 
obrigação pois de fornecer elementos 
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2.º  Fenômeno anímico – quando a 
ocorrência se situa em outro nível de 
consciência do próprio sensitivo, não 
havendo interferência de qualquer 
entidade desencarnada; 3.º Fenômeno 
de mistifi cação – ocorrência  com 
aparência de mediúnica ou anímica, 
mas produzida pela intenção de iludir 
ou enganar.
 A primeira vista, é realmente muito 
difícil se estabelecer uma diferenciação, 
porém com o tempo a experiência e uma 
maior convivência com a intimidade 
do médium ou do pretenso médium, 
fi ca fácil caracterizar o fenômeno 
da mediunidade, da personifi cação 
ou da mistifi cação. Geralmente o 
fenômeno anímico e o fenômeno da 
mistifi cação aparecem como substituto 
do fenômeno espírita ou mediúnico, 
ausente temporariamente.

Gostaria que o senhor dissesse se na 
linha de umbanda, os pretos velhos, 
os caboclos, os baianos, etc., são 
considerados como misticismo, ou 
será que em uma dessas reuniões 
haverá presença de entidades menos 
evoluídas?

Alexandre Sech – Acreditamos que 
nas reuniões mediúnicas das linhas 
de Umbanda, onde participam pretos 
velhos, caboclos e indígenas, muitos 
são os fenômenos de personifi cação, ou 
seja, fenômenos nitidamente anímicos, 
fenômenos de auto-projeção e de 
auto-sugestão; também aí aparecem 
fenômenos de mistifi cação, embora 
aconteçam fenômenos mediúnicos 
autênticos. Dizer-se que são entidades 
menos evoluídas implica em estabelecer 

de identifi cação e não apenas e 
simplesmente dar o seu nome. Desta 
forma, quando uma comunicação 
espírita é moldada com dados de 
identifi cação, como estilo, maneira de 
ser, de pensar, de focalizar, de dizer, 
o seu estudo, a sua análise possibilita 
saber exatamente o que é da entidade 
espiritual comunicante e o que é do 
médium, desde que também ele seja 
conhecido para ser avaliado.

Seria mistifi cação o fato da um 
espírito, em uma comunicação 
autêntica, passar-se pelo que não 
é? 

Alexandre Sech – Sim. Seria 
mistifi cação quanto à autoria e não 
quanto ao fenômeno. O fenômeno 
mediúnico é autêntico pois há médium 
e entidade comunicante, mas a 
entidade se faz passar por alguém que 
ela não é. Ilude assim os circunstantes, 
dizendo ser quem não é. Não é um 
fenômeno tão raro assim, exigindo 
de todos nós um pouco de senso de 
crítica, evidenciando-o quandoele 
surge, para evitarmos que tantos sejam 
enganados.

Como podemos entender o animismo 
doloso e por que esse animismo 
intervém na mediunidade natural?

Alexandre Sech – Para entendermos 
bem esta questão, recordemos que 
existem três categorias de fenômenos: 
1.º Fenômeno mediúnico ou espírita – 
ocorrência em que uma consciência 
desencarnada atua através de um 
médium que lhe serve de intermediário; 
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algum critério, algum parâmetro no qual 
se fundamenta a ideia de evolução. São 
menos evoluídos em que? Em cultura? 
Em virtudes? Em progresso espiritual? 
Só porque promovem alguns fenômenos 
inabituais que fogem dos limites do 
chamado conhecimento acadêmico 
devem ser considerados evoluídos? 
Ou serão menos evoluídos porque 
através desses fenômenos interferem 
em assuntos nitidamente pessoais, 
particulares, domésticos? São múltiplas 
as variáveis que devem ser levadas em 
consideração e fi cam pois a critério de 
cada um que os interprete. 

Sendo mistifi cação um ato doloso 
como pode ser ela inconsciente? 
Neste caso sendo mistifi cação 
um ato doloso como pode ser ela 
inconsciente não seria animismo?

Alexandre Sech – Nada impede que 
um ato doloso seja inconsciente, pois 
a intenção dolosa pode estar revestida 
de uma série de mecanismos reativos 
neuróticos, em que conscientemente, 
forçado pela necessidade de encobrir 
a intenção mistifi cadora, o suposto 
“médium” desenvolva características de 
“mediunidade” que ele mesmo procura 
impingir, através de relatos mirabolantes, 
de fenômenos extraordinários 
acontecidos com ele, de exaltação 
própria, tudo muito bem embalado em 
atitudes de suposta humildade, que 
no fundo tem a fi nalidade de auto-
evidenciação, de auto-promoção, 
forçando a que todos nele reconheçam 
um verdadeiro médium ou um médium 
verdadeiro, faltando no entanto aquele 

“que” especial que caracteriza as 
pessoas espontâneas, naturais, 
despidas de qualquer artifi cialismo 
ou falsidade. Quanto à mecânica 
do fenômeno, tanto o fenômeno 
mediúnico quanto o anímico podem ser 
mistifi cações quanto à fi nalidade, ao 
objetivo, às intenções...
Para melhor entendermos esta questão, 
para fi ns didáticos de diferenciação, 
usemos os seguintes termos: médium 
– para o portador da faculdade de 
intermediar com o plano espiritual com 
o auxílio dos espíritos; sensitivo – para 
o portador da faculdade de poder atuar 
em níveis alterados de consciência, 
entrando em contacto com outras 
dimensões do universo exterior, deles 
extraindo fenômenos inabituais, fora dos 
parâmetros do chamado conhecimento 
acadêmico científi co; mistifi cador  – 
para o indivíduo que consciente ou 
inconscientemente tem a intenção de 
passar por aquilo que verdadeira e 
espontaneamente não é. Entendamos 
que as três situações podem estar 
reunidas em uma só pessoa e nela 
atuarem em condições diversas. 
É apenas uma questão de atenta 
observação, mas para tanto é preciso 
retirar-se as vendas da idolatria pessoal 
com que temos vestido companheiros 
de ideal que laboram na mediunidade.

(Continua no próximo número).

LEIA, ASSINE, DIVULGUE 
INFORMAÇÃO
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terceiro tipo – ainda segundo a Britânica 
– é uma verdadeira ameaça: “Você me 
arranja isto, ou te quebro a cara.” Não é 
preciso dizer que estes dois últimos tipos 
de “prece” são formalmente condenados 
pelo Espiritismo. Também não adotamos 
preces decoradas, repetitivas. Se a 
prece é um entendimento entre o homem 
e Deus, ou entre o homem e um Espírito 
superior, em quem confi a, basta “abrir o 
coração”, como se diz, e deixá-lo falar, 
numa conversa franca, leal, respeitosa 
e recolhida. Não é preciso procurar 
palavras difíceis, expressões rebuscadas 
que quase sempre são insinceras. Não 
se envergonhe da sua linguagem com 
Deus; Ele a entenderá perfeitamente e, 
quanto mais singela e humilde, melhor, 
porque é o sentimento que a impulsiona 
que vale, não as “palavras bonitas”.

Jesus não se preocupou em ensinar 
preces específi cas: a única que nos 
deixou em palavras suas foi a chamada 
“oração dominical”, ou melhor o “Pai 
Nosso”. Quanto ao mais, que disse? Que 
quando tivéssemos de orar, entrássemos 
para o nosso quarto e, em segredo, 
nos dirigíssemos a Deus. Disse mais: 
que valia a prece do publicano sincero 
e humilde e de nada servia a oração 
pomposa do fariseu hipócrita.
Declarou também que precisávamos 
bater para que se abrissem para nós as 
portas. “Pedi e dar-se-vos-á.”
O Espiritismo não é partidário de 
preces pré-fabricadas. Mesmo os 
Espíritos que transmitiram seus ensinos 
a Kardec raramente ditaram preces. 
Sempre insistiram em que deixássemos 
correr livremente e com o máximo 
respeito, humildade e confi ança o 
nosso pensamento elevado a Deus. Se 

Há dois tipos de pessoas que não oram: 
as que não sabem e as que não querem. 
Esta crônica é endereçada de preferência 
às primeiras, mas sem a exclusão das 
demais, porque tanto umas como outras 
estão desligadas das forças superiores 
que sustentam o Universo. Falando 
aos que não aprenderam a orar, é de 
esperar-se que também alcancemos os 
indiferentes. Bem pensado, aliás, creio 
que poderíamos colocar mais um grupo: 
o daqueles que oram mecanicamente, 
recitando fórmulas que a repetição 
infi ndável esvaziou de todo o seu conteúdo 
inicial. Muitos ainda não descobriram que 
o valor e a efi cácia da prece não estão na 
quantidade de fórmulas que recitamos e 
sim no que sente o espírito ao pronunciá-
las. Por isso, aqueles a quem não mais 
satisfaz a prece repetitiva fi cam sem 
saber o que dizer a Deus. Sim, porque 
a prece é uma conversa com Deus, um 
diálogo entre a criatura e o seu Criador. 
De modo geral, a prece representa um 
pedido. Pouco temos nós, pobres seres 
imperfeitos, a oferecer a Deus; é mais 
certo que tenhamos muito a pedir. A 
própria palavra prece já revela essa 
condição, pois deriva da palavra latina 
prex, isto é, súplica. A Enciclopédia 
Britânica, que andei consultando para 
esta conversa, é muito erudita e técnica 
no exame da prece. Divide-a em três 
tipos, segundo seja dirigida a um ser 
superior àquele que ora, a um ser do 
mesmo nível ou a um ser inferior, ou 
que pelo menos o suplicante assim 
julgue. A Deus se pede com humildade 
e confi ança. A um santo com o qual 
se tenham tomado certas liberdades, 
muita gente propõe uma barganha, isto 
é, uma promessa, mais ou menos nos 
seguintes termos: “Você me dá isto 
que eu te prometo fazer aquiloutro.” O 

A PRECE
Hermínio C. de Miranda
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conseguimos ou não o que pedimos, 
é outra coisa. Nem sempre aquilo que 
pedimos é o que mais nos convém. 
Segundo o Cristo, Deus não nos dará 
pedra se pedirmos pão, mas como pai 
prudente, “recusa ao fi lho o que seja 
contrário ao interesse deste” (Kardec).
O leitor interessado procure adquirir um 
livrinho chamado “A Prece”, edição 
da Federação Espírita Brasileira. Ali 
estão as instruções dos Espíritos sobre 
o assunto e uma ou outra prece que 
eles sugeriram, mais como orientação 
do que como fórmula para ser repetida 
incessantemente, apenas como exemplo 
de como se deve orar.
De todas as preces que conheço, a 
minha predileta é assinada por um 
Espírito chamado Agar e foi psicografada 
pelo querido amigo Chico Xavier. Diz o 
seguinte:
“Pai de Infi nita Bondade, sustenta-
nos o coração no caminho que nos 
assinalaste. Infunde-nos o desejo de 
ajudar àqueles que nos cercam, dando-
lhes das migalhas que possuímos 
para que a felicidade se multiplique 

entre nós. Dá-nos a força de lutar 
pela nossa própria regeneração, nos 
círculos de trabalho em que fomos 
situados, por Teus sábios desígnios. 
Auxilia-nos a conter nossas próprias 
fraquezas, para que não venhamos 
a cair nas trevas, vitimados pela 
violência. Pai, não deixes que a alegria 
nos enfraqueça e nem permitas que 
a dor nos sufoque. Ensina-nos a 
reconhecer Tua bondade em todos 
os acontecimentos e em todas as 
coisas. Nos dias de afl ição, faze-nos 
contemplar Tua luz, através de nossas 
lágrimas, e nas horas de reconforto 
auxilia-nos a estender Tuas bênçãos 
com os nossos semelhantes. Dá-nos 
conformação no sofrimento, paciência 
no trabalho e socorro nas tarefas 
difíceis. Concede-nos, sobretudo, a 
graça de compreender a Tua vontade 
seja como for, onde estivermos, a fi m 
de que saibamos servir em Teu nome 
e para que sejamos fi lhos dignos de 
Teu infi nito amor. Assim seja!”

PANORAMA

Agora você pode pesquisar números anteriores de INFORMAÇÃO, 
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nesse sentido. Pensar no impossível é 
cultivar decepção. O problema é saber 
discernir o que é possível. O que devemos 
cultivar, portanto, é uma visão realista 
da vida. O fato de visarmos a uma meta 
distante das possibilidades pode ser um 
sonho muito ousado, que nos vai causar 
grande frustração. Logo, o segredo de 
estarmos bem conosco mesmo, é saber 
sonhar, é saber estabelecer metas, 
é saber o que nos convém alcançar 
na vida. Para isso, precisamos aliar 
a humildade ao bom senso. A maior 
difi culdade é saber enfrentar frustrações, 
resultados adversos, decepções ─ 
que é o que nos causa sofrimento. 
Não há e nunca houve ninguém neste 
mundo que tenha alcançado tudo o que 
queria alcançar; somos seres falíveis 
e limitados; estamos sempre errando, 
mas acertando também. Alguns acertam 
mais que os outros. Diariamente, todos 
nós, invariavelmente, estamos vivendo 
frustrações, desenganos. A cada 
momento, temos problemas a enfrentar, 
desde os menores (os problemas 
banais), até os mais preocupantes. Às 
vezes, acertamos; de outras, erramos 
ou não conseguimos alcançar nosso 
intento. Esse quadro de acertos e erros 
é comum em nossa vida. Devemos estar 
preparados para vivenciá-lo da forma 
mais equilibrada possível. Sofrem mais 
as pessoas que não toleram derrotas, 
que não aceitam decepções, que não 
suportam nem os próprios erros, nem 
os erros dos outros. Elas sofrem muito 
mais do que deveriam, porque não 
estão preparadas para viver. Os pais, 
primeiramente, deveriam estar sempre 
cientes disso. Precisamos educar 
nossos fi lhos para uma vida de altos e 
baixos, de alegria e tristeza, de vitórias e 

AUTO-AJUDA

“Li alguns livros de auto-ajuda. 
Eles ensinam que a gente deve ter 
uma crença fi rme naquilo que quer 
alcançar na vida, que se acreditarmos 
em nossas metas, vamos alcançá-las. 
Será verdade? As religiões ensinam 
que a gente deve ter muita fé em 
Deus. Acho que esses livros querem 
substituir as religiões, porque eles 
acabam ensinando a mesma coisa 
que as religiões ensinam, mas por 
um outro ângulo: em vez de ensinar 
a fé em Deus, ensinam a fé em si 
próprio”. 
(Ednéia Maria Francisco, Jafa-SP)

Nesse sentido você tem razão. O que os 
autores fazem, na maioria das vezes, é 
estimular a fé, a crença na vida. No fundo 
é a mesma coisa. E ninguém pode negar 
isso. Precisamos ter fé. Aliás, sem fé, 
não há como viver. No entanto, há, pelo 
menos, duas maneiras de enfocar esses 
livros. Há pessoas que se sentem mais 
revigoradas quando lêem essas obras, 
porque são mais sensíveis aos estímulos 
que seus autores oferecem. Outras são 
mais resistentes e não sentem nada. 
Desse modo, o efeito que essas obras 
têm sobre seus eleitores vai depender 
do tipo de leitor, do momento, da forma 
como o leitor encara essas obras e se 
tornam sensíveis a elas. O objetivo é 
sempre bom: orientar as pessoas a ver 
o lado bom da vida. A fé, porém, tem 
um limite, como tudo na vida. Acreditar 
desmensuradamente que se vai obter 
tal ou tal sucesso não quer dizer que 
se vai obtê-lo, mas apenas que se está 
preparando para alcançá-lo, desde que 
seja uma meta viável e haja esforço 

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS
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absurdos, como é absurdo achar que vai 
acertar sempre, que vai obter tudo o que 
quer. A vida seria impossível na Terra, 
se todas as pessoas obtivessem tudo o 
que queriam. Nesse sentido, a Doutrina 
Espírita nos ensina que somos Espíritos 
em evolução. Estamos aprendendo a 
viver dentro das leis da vida. Somos nós 
que devemos nos adaptar às leis da vida 
e não as leis da vida se adaptarem à 
nossa vontade. Por isso, é que devemos 
cultivar a fé ─ mas não uma fé ingênua, 
uma fé cega e irracional, capaz de nos 
transportar a um mundo de irrealidade, 
de fantasia. A fé, que devemos cultivar, é 
a fé nas leis da vida, nas Leis de Deus, 
compreendendo que, através dessas 
leis, estamos sempre caminhando para 
uma condição melhor, principalmente 
aos sabermos enfrentar as difi culdades 
e suportar as frustrações do caminho. 
Foi nesse sentido que Jesus disse: “Eu 
não vos dou a paz do mundo, eu vos 
dou a paz de Deus, que o mundo não 
pode dar”

decepções. Quem der ao fi lho a certeza 
de que ele nunca vai sofrer, mostrando-
lhe um mundo de maravilhas, estará 
passando uma visão falsa da vida, 
atirando-o à vala do sofrimento. Devemos 
ensinar o quanto a vida é difícil; se 
nossos fi lhos aprenderem que a vida é 
difícil, vão sofrer menos, porque estarão 
mais preparados para a missão. Daí a 
insensatez de certos pais que querem dar 
tudo aos fi lhos, que não querem que eles 
passem pela menor contrariedade. Com 
certeza, esses pais não estão dando o 
principal instrumento de que seus fi lhos 
necessitam para viver melhor, para se 
adaptarem às suas necessidades e 
frustrações. Assim, por mais que esses 
livros de auto-ajuda nos ensinem a 
vencer, precisamos tomar consciência 
de que a maior vitória, que podemos 
conquistar na vida, não é a vitória sobre 
as coisas, sobre as pessoas ou sobre 
as situações ─ mas é a vitória sobre 
nós mesmos. Querer que tudo aconteça 
conforme a nossa vontade é o maior dos 
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Muitos pais, já no fi m de sua existência 
terrena, verifi cam, com decepção e tristeza, 
o quanto foram omissos na educação dos 
seus fi lhos.
Outras vezes – e isso é ainda mais lamentável 
– só tomam conhecimento dessa omissão, 
após o desencarne. Só então percebem que 
seus fi lhos não os amam e que, muito ao 
contrário, se rejubilam com a sua partida 
para o além, já que isso lhes propiciará a 
oportunidade de gastar muitas vezes as 
polpudas economias por eles deixadas.
Ao verem gastar levianamente aquilo que 
tanto trabalho e tempo lhes custou para 
ganhar, e tanta parcimônia exigiu para reter, 
não conseguem compreender como um 
fi lho de sua carne pode pensar de modo tão 
diferente do seu.
Tal choque emocional, somado ao ódio e à 
revolta que quase sempre sobrevêm, leva-
os, muitas vezes, a desequilíbrio mental de 
grau variável, “nesta”, ou em “outra” vida.
É inegável que todos os pais realmente 
cônscios dos seus deveres e 
responsabilidades defrontam-se, muitas 
vezes, com a séria contingência de se 
fazerem a si mesmos a seguinte pergunta: 
“como é que posso ensinar a meu fi lho 
aquilo que nem eu mesmo sei bem? Como 
é que posso pretender ensinar-lhe a tornar-
se um homem perfeito, quando eu mesmo 
sou cheio de imperfeições?”
Antes de responder a essa pergunta, é 
necessário que cada qual compreenda que a 
missão de ensinar não foi confi ada por Deus 
exclusivamente aos indivíduos perfeitos 
e que, mais ainda, assim procedendo, 
quis o Pai na sua infi nita bondade, que 
ensinando àqueles que nos confi ou, 
tivéssemos também a oportunidade de 
continuar aprendendo, que, exemplifi cando, 
tivéssemos a oportunidade de ver nossos 
exemplos seguidos.
E aí está toda a engrenagem: se para 
melhor ensinar, temos que exemplifi car 
e para exemplifi car, temos que modifi car 
nossos hábitos e atitudes viciosas, corrigir, 
enfi m, nossos erros para que não sejam 

imitados..., estaremos em última análise 
aprimorando-nos também!
Evidentemente não é só a nossa perfeição 
que impressiona as mentes dos nossos 
fi lhos; da mesma forma, certamente, isso 
ocorre com o esforço que fazemos em cada 
dia, a cada momento, para nos tornarmos 
melhores, ainda que isso nem sempre 
redunde em êxito, uma vez que somos 
também alunos, na escola da vida.
O que a mãe e o pai não devem esquecer, 
é que muito mais vale exemplifi car sem 
ensinar, que ensinar sem exemplifi car.
Isso me faz lembrar, a propósito, uma 
estória muito corriqueira, mas também 
profundamente signifi cativa: Estava o 
pai à mesa de refeições, com seus fi lhos, 
pregando-lhes boa moral: “Pois é, meus 
fi lhos a mentira é um dos piores vícios 
da humanidade; não há ninguém que 
possa apresentar, em momento algum, 
justifi cativa para ela; devemos ser 
permanentemente honestos, verdadeiros 
em qualquer circunstância: “Mal acabara 
de falar, batem à porta e o fi lho mais velho 
vai atender: — “É a conta do armazém, 
papai”; e este retrucou baixinho, fazendo 
sinais: “Diga-lhe que não estou, que volte 
outro dia!...” Evidentemente foram por 
água abaixo todos os ensinamentos, porque 
os atos valem mais do que as palavras.
Sempre que o pai ou a mãe tomem 
atitudes reprováveis ante suas próprias 
consciências, estejam absolutamente 
seguros de que estão semeando exemplos 
a serem oportunamente seguidos pelos 
fi lhos, não importa o quanto sublinhem os 
ensinamentos em sentido contrário.
De nada vale aconselhar ao nosso fi lho: não 
fume, se fumamos; não beba, se bebemos; 
não roube, se roubamos, e assim por diante, 
porquanto ninguém tem moral para ensinar 
a prática daquilo que também não deseja 
praticar. Lamentavelmente, anda muito em 
voga em nossos dias, e constitui mesmo 
um certo toque de “gente bem” ou “high 
society”, o uso inocente e despretensioso, 
na sala de reuniões, de bares, com balcões 

EDUCAÇÃO
EDUQUE BEM OS SEUS FILHOS

ERLY BON CONSEDEY
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e tudo, lata das mais variadas bebidas 
alcoólicas, bem como as mesas de jogo de 
buraco, pif-paf, pôquer e outros, rodeados 
pelas mais respeitáveis mães de família. 
Fumando, bebendo e jogando, que belo 
exemplo vão dando àquelas criaturinhas 
ávidas de ensinamentos, que povoam as 
suas residências.
Estejam certos esses pais de que estão 
cultivando futuros beberrões e jogadores, 
e depois não venham lamentar-se por isso. 
Como é que vão querer que as crianças 
façam o que nem mesmo eles têm desejo 
ou coragem de fazer?
Já dissemos atrás, que as criancinhas, nos 
primeiros anos de vida, procuram sempre 
moldar a sua personalidade à de seus pais, 
criaturas que eles julgam ideais; assim o 
fi lho procura imitar o pai; e a fi lha, a mãe.
Esses ensinamentos recebidos no lar são 
de valor inestimável na personalização do 
futuro homem e da própria sociedade.

AMOR E DISCIPLINA

Muitíssimo mais que qualquer vitamina ou 
vacina, toda criança necessita, para sua 
perfeita saúde mental, de amor e disciplina.
Se toda mãe compreendesse o quanto seus 
fi lhos necessitam do seu carinho, do seu 
afeto, já desde o primeiro dia de vida, tudo 
fariam para que nunca lhes faltassem tais 
desvelos.
Numerosas crianças privadas desse amor 
materno, em seus primeiros tempos de 
vida, contraem, quando adultos, ou mesmo 
ainda na infância, distúrbios psíquicos 
irreparáveis, ou difi cilmente corrigíveis.
Lembro-me de um rapaz de cerca de 25 
anos, de boa aparência e dotado de recursos 
fi nanceiros, que certa ocasião procurou uma 
empresa funerária, com a tristeza estampada 
em seu semblante. Vinha encomendar uma 
urna funerária para sua babá, que acabara 
de falecer. Dirigindo-se ao agente funerário, 
pediu-lhe: “Quero que o senhor lhe prepare 
a urna mais luxuosa que tiver, pois é para a 
pessoa que mais amei em minha vida. Ela 

é preta, porém é a minha verdadeira mãe. 
Aquela que me deu a luz, apesar de morar 
comigo, jamais teve tempo de me dedicar 
amor e carinho!” 
Quantos rapazes e moças como esse 
existem e continuarão a existir por esse 
mundo afora, que muitas vezes não têm 
nem ao menos a felicidade daquele, de 
encontrar uma mãe preta?
Trazem uma lacuna em seus corações, 
difícil de ser preenchida. São, a maioria 
das vezes, órfãos de mãe viva. Suas 
mães, apesar de estarem em boa situação 
fi nanceira, andam muito “ocupadas” para se 
dedicarem aos fi lhos, para lhes dispensar 
atenção. São muitos os seus compromissos 
sociais: a mesada do jogo, as noites de 
boate. São muitos os chás de caridade!... e 
esquecem-se de que a maior caridade que 
fariam (além de constituir sua obrigação), 
seria educar bem os seus fi lhos.
Outras pretextam a necessidade de 
trabalhar. O marido ganha bem, é verdade; 
mas se ela também trabalhar fora, talvez 
em vez de um possam ter dois carros, um 
apartamento mais confortável, um aparelho 
de televisão para cada fi lho, etc. e seria 
muito mais interessante.
Tanto umas quanto as outras estão, no caso, 
fugindo de alguma coisa: a responsabilidade 
do lar.
Realmente, são muitas vezes árduas e 
extenuantes as obrigações domésticas; suas 
repetições rotineiras de cada dia constituem, 
muitas vezes, uma razão de desânimo para 
as mulheres menos providas de ideal. Mas 
que é a vida em todos os setores, senão 
uma rotina diária?
Viver em si, já é reeditar fatos praticados 
em outras eras. Saibamos todos, que 
dessa contínua repetição estão saindo os 
elementos de aprendizagem, nossos e dos 
nossos semelhantes, e portanto, não os 
desprezemos. O que é necessário é que cada 
mãe, antes de tomar tal decisão, consulte 
a sua própria consciência, para saber se 
o fará por necessidade, ou como pretexto 
para fugir às obrigações domésticas. No 
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segundo caso, devem meditar sobre a grave 
responsabilidade que estão assumindo.
Conduzem a consequências semelhantes, 
as atitudes de algumas mães ultrazelosas 
das arrumações do seu lar. Todo o seu tempo 
em casa é pouco, para manter tudo brilhante 
e impecavelmente arrumado. Sempre que 
os fi lhos voluntária ou involuntariamente 
interfi ram com essa limpeza, sujem um 
pouco a sala ou risquem um móvel, 
desabam sobre eles com a violência de um 
ciclone, fazendo-os sentirem-se verdadeiros 
estranhos nessa casa. E onde é que as 
crianças se podem sentir mais à vontade 
que em seu lar?
É conveniente que os cuidados domésticos 
não levem a mãe a tomar atitudes que 
infelicitem os seus fi lhos e que, se tiverem 
de escolher entre um lar impecavelmente 
arrumado e um fi lho feliz, prefi ra o último. 
Lembre-se de que a casa foi feita para os 
fi lhos, e não os fi lhos para a casa.
Para que não venha a se lastimar mais 
tarde, dedique o máximo de atenção a seus 
fi lhos, procurando, algumas vezes ao dia, 
auscultar-lhe os anseios e encher de amor 
os seus corações; viver, enfi m, mais em 
contato com eles que com a casa.
Acontece, não raramente, que muitos dos 
pais que fogem à responsabilidade de 
assistência moral e espiritual a seus fi lhos, 
estão conscientes dos seus erros e, numa 
tentativa de apagarem as suas faltas, ou 
parcialmente compensá-las, cumulam os 
fi lhos de bens materiais: roupas bonitas, 
brinquedos os mais caros possíveis. Fazem-
no numa tentativa de se justifi carem a si 
mesmos, ante suas próprias consciências, 
como meio de compensação; como se o 
amor pudesse ser substituído por bens 
materiais.
Coisa curiosa: muitas crianças de favela 
existem, cujo alimento é apenas sufi ciente 
para suas necessidades mínimas e cujos 
únicos brinquedos consistem de pedaços 
de pau desprezados e que, no entanto, 
são mil vezes mais alegres e felizes que 
outras criadas em lares abastados, com 

abundância de brinquedos estrangeiros, 
porém órfãs de pais vivos, com os corações 
vazios e sedentos de amor. E é por isso que 
certos pais declaram: “Não sei o que há 
com meu fi lho; sempre o provi das melhores 
roupas, dos mais bonitos brinquedos e dos 
mais caros colégios e, no entanto... ele me 
parece tão infeliz!” É porque a felicidade não 
se compra com dinheiro, nem com os bens 
materiais.
Contudo, colocados no extremo oposto 
em relação a esses que não dão carinho, 
situam-se os pais excessivamente zelosos 
dos seus fi lhos.
São inegavelmente as melhores criaturas 
do mundo, os seus fi lhos, que aos fi lhos de 
ninguém podem ser comparados. Seus pais 
fazem das tripas coração, para satisfazer 
as mais ilógicas e absurdas vontades do 
pequenino rei e até procuram adivinhar os 
seus desejos, para que sejam satisfeitos. 
Não podem admitir nem ao menos a 
hipótese de serem os mesmos contrariados 
em qualquer coisa.
E ainda mais: necessitam — julgam eles — 
ser acobertados contra qualquer decepção e 
desgosto. São, afi nal de contas seus fi lhos, 
ora essa! E merecem tudo do melhor.
Já dissemos e voltamos a repetir, que 
ninguém é fi lho de ninguém; que antes 
de nascer em nosso lar, cada criança já 
existia como Espírito autônomo e que, por 
conseguinte, cada fi lho nosso é, antes de 
tudo, nosso irmão; uns mais evoluídos, 
outros mais atrasados que nós; uns, ex-
amigos, e outros, antigos inimigos dos seus 
irmãos de carne (isto é, fi lhos dos mesmos 
pais na presente vida).
Não importa, porém, quão evoluídos ou 
atrasados sejam espiritualmente. Todos eles 
nos são confi ados por Deus, com o único 
objetivo de serem aprimorados, educados 
com amor e disciplina, e não deseducados.
Quem age da maneira citada atrás 
está antes deseducando seu fi lho, está 
construindo a sua própria infelicidade. Mais 
tarde, ao serem lançadas ao mundo, essas 
criaturas não disporão de reservas morais 
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e espirituais para resistir às intempéries 
da vida. Estarão mal habituadas e não 
se conformarão com a idéia de que terão 
que ser contrariadas, tantas vezes quanto 
apoiadas. Compreenderão que já não são 
mais endeusadas como o eram no lar e isso 
lhes trará, não só enorme decepção, como 
até mesmo revolta contra seus semelhantes, 
que “não as sabem compreender”.
Ora, se seu fi lho terá que ser contrariado 
mais tarde é bom que se habitue a isso 
desde já, sempre que se fi zer necessário. É 
óbvio que seu fi to não será contrariá-lo pelo 
simples prazer de o fazer, mas apenas nos 
momentos em que houver necessidade.
Portanto, nossos fi lhos necessitam: em 
primeiro lugar, de amor, nem de mais nem 
de menos, porque o bom senso está no 
meio; em segundo lugar, de disciplina. A esta 
deverão estar sujeitos todos os Espíritos 
confi ados aos nossos cuidados; não importa 
que sejam até mesmo muito mais evoluídos 
que nós. É melhor que nossos fi lhos sejam 
repreendidos hoje por nós, que, amanhã, 
pelo mundo.
Se Francisco de Assis, Espírito de alto 
gabarito, tão mais evoluído que o meu, 
reencarnasse em meu lar, teria por certo que 
se submeter às normas disciplinares que me 
parece devam ser impostas pelo bom senso; 
em caso contrário, seria repreendido, como 
outro qualquer.
Vivemos numa época em que o conceito 
de respeito à personalidade do fi lho está se 
hipertrofi ando. É evidente que, por razões 
genéticas e pré-encarnatórias, o fi lho já 
tenha, ao nascer, uma personalidade já 
defi nida, que deve ser respeitada... até certo 
ponto. Sim, até o ponto em que começa a 
transgredir as leis do bom senso.
A semente do cedro encerra em si as 
características da futura árvore, mas esta 
poderá ser profundamente alterada pelas 
condições de umidade e fertilidade do solo, 
durante os seus primeiros períodos de 
vida.
Por analogia, grosso modo, é o que 
acontece à criança. Por muito boa que ela 

seja, é natural que se desvie, uma vez ou 
outra, do caminho certo, da conduta correta; 
seu cérebro é ainda imaturo, e ela, muitas 
vezes não consegue discernir o bem do 
mal. Mas, por isso, vamos deixar que ela 
trilhe o caminho do mal e fazer continência 
a seus erros, só para reverenciar a sua 
personalidade? Afi nal, quem é o condutor 
do lar? A criança ou os pais?
Cumpre-nos admoestá-la, sempre que estiver 
errada e, sem ódio nem ressentimento, 
indicar-lhe o caminho certo, sem lhe fazer 
a mínima concessão, quando se tratar de a 
encaminhar na senda do bem.
Respeitar a personalidade do fi lho, não 
é vê-lo cometer um erro e fi car quieto, ou 
até mesmo aplaudi-lo, porque “ele sabe o 
que faz”. Não é permanecer indiferente, ou 
ceder ante a sua imposição, quando ele 
estiver vazio de razões!
Isso melhor se chama subserviência dos 
pais aos fi lhos e poderá traduzir-se na mola 
de um desajuste futuro.
A criança precisa ser conduzida, em seus 
primeiros anos de vida. Se ela não sente 
convicção e fi rmeza de caráter em seus 
pais, desorienta-se e começa a adquirir uma 
personalidade viciosa e confusa.
Não quer isso dizer que os pais devam ser 
prepotentes e impor suas vontades aos 
fi lhos. Nada disso. Devem procurar sempre 
auscultar os desejos e os pontos de vista 
da criança, analisar se estão, ou não, de 
acordo com os bons princípios da moral e 
da lógica, e assim sendo, satisfazer-lhe a 
vontade. Que mal haverá em fazer o que 
querem, quando isso apenas traduz uma 
questão de opinião própria? Por que exigir 
que pensem sempre como nós, ou que seus 
gostos sejam sempre iguais aos nossos? 
Caso contrário, porém, quando está em jogo 
a manutenção de tais princípios, não devem 
ceder nem ante ameaças ou insistências, 
mas explicar, com fi rmeza e moderação, o 
motivo de sua recusa, para que a criança 
receba uma norma de orientação. 
Comparemos a criança a uma bola de gude 
que você deixa cair sobre uma mesa plana 
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e lisa. Deverá a bola ter liberdade de rolar 
livremente e em qualquer direção, até que 
atinja uma das margens da mesa. A essa 
altura, você terá que interferir, impedindo 
que caia, e impelindo-a novamente para o 
centro, onde voltará a rolar livremente. Sua 
função será exclusivamente impedir a sua 
queda, mas não deverá interferir em sua 
direção.
Assim também terá que agir em relação à 
criança. Terá que lhe observar os intentos, 
respeitando-lhe os desejos, desde que os 
mesmos se mantenham dentro da faixa 
do bom senso. Não permitir, porém, para o 
seu próprio bem, que ultrapasse os limites 
dessa faixa.
Também aqui se manifesta a fuga à 
responsabilidade, por parte de certos pais. 
Dizendo que não admoestam seus fi lhos para 
não lhes destruir a personalidade, nada mais 
estão fazendo que se colocar na posição 
mais cômoda da inatividade e da indiferença, 
que traduzem irresponsabilidade.
É certo que a educação dos fi lhos requer, 
muitas vezes, uma boa dose de esforço, 
boa vontade e paciência, e não raro, pode 
ocasionar contrariedades. É bom lembrar, 
contudo, que quanto mais cedo se iniciar 
essa educação, mais fácil ela se tornará.
Aquilo que nos primeiros anos de vida 
pode parecer muito engraçado e original, 
como as atitudes de insubordinação, má-
criação e o uso de palavras indecorosas e 
desrespeitosas, poderá se constituir, mais 
tarde, em defeitos difíceis de se corrigirem.
Uma das melhores maneiras de respeitar 
a personalidade dos fi lhos é cultivar-lhes a 
independência, estimulando-os, sempre que 
oportuno, a fazer as coisas por si mesmos.
Primeiramente, deixando-os alimentarem-
se sozinhos, depois os encorajando a 
se banharem e vestirem sem ajuda. Não 
importa que não o façam bem, no início; a 
perfeição decorre da prática.
Os pais nunca devem fazer para os fi lhos 
aquilo que eles são capazes de fazer por 
si mesmos. É necessário que cada um se 
habitue, desde cedo, a lutar pela vida. 

Constitui erro ainda muito em voga, em 
nossos dias, a preocupação que têm certos 
pais, de deixar dinheiro para os fi lhos. “Não 
quero que eles passem o que eu passei na 
vida; dei muito duro, comi o pão que o diabo 
amassou, e não é justo que eles passem 
por isso; quero que tenham vida fácil e 
confortável!”
Haverá atitude capaz de destruir mais a 
personalidade do fi lho que essa? Haverá, por 
ventura, maior atestado de incompetência e 
descrença em suas aptidões? Para esses 
pais os fi lhos não têm capacidade de lutar 
igual à sua. Precisam ser animados em 
colchão de plumas.
Tais genitores se esquecem dos benefícios 
que usufruíram, para sua formação 
espiritual, daquela luta diária, árdua, porém 
construtiva; como aprenderam, passando 
por aquelas difi culdades.
Por que, então, querer roubar aos fi lhos 
essas oportunidades, caso elas se façam 
necessárias?
O dia em que a humanidade evoluir 
bastante, ninguém mais incorrerá nesse 
erro de economizar para deixar para os 
descendentes.
Não seria melhor, em vez de entesourar 
economias, distribuí-las com os asilos e 
orfanatos? Assim estariam benefi ciando três, 
ao mesmo tempo: a si mesmos, porquanto 
alegrar-se-iam os seus próprios Espíritos, 
depois da morte, com essa boa ação; os 
necessitados de amparo, por razões óbvias, 
e o fi lho, com um exemplo a ser seguido e 
a oportunidade de trilhar o seu caminho e 
vencer os próprios obstáculos.

ORIENTAÇÃO RELIGIOSA

Ao lado de proporcionar assistências 
intelectual, moral e física, cumpre aos 
pais orientar a criança na senda espiritual, 
mediante ensinamentos religiosos.
A tendência natural dos fi lhos é seguir, até 
que tenham discernimento, a religião dos 
pais. Ora, isso aumenta sobremaneira, 
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uma mesa, uma vez por semana, em dia e 
hora sempre fi xos, de preferência à noite, 
procurando, porém, subordinar o horário às 
conveniências ou compromissos de todos.
Após uma oração breve e espontânea do 
pregador, acompanhada mentalmente pelos 
outros, o Evangelho será lido pausadamente 
e comentado, a seguir, com palavras acordes 
com a idade mental dos ouvintes. Finda a 
explanação, aqueles que tiverem dúvidas, 
poderão fazer perguntas.
Isso poderá ser complementado com a 
leitura de pequeno trecho de algum livro 
de elevação moral, mesmo sem caráter 
religioso, mas especializado em despertar e 
cultivar, em cada um, o otimismo e a alegria 
conscientes (*).
Muitos pais poderão argumentar, como 
evasiva: “Eu já tentei várias vezes ler o 
Evangelho, mas não o compreendo; não 
consigo interpretá-lo”. Não admira que isso 
aconteça, pois a mim mesmo já sucedeu, 
a princípio. A maneira mais prática de 
contornar essa difi culdade consiste em ler 
“O Evangelho de Kardec” (**). Ele ensinará 
a qualquer um, a maneira lógica e fácil de 
interpretar as palavras do Cristo; está, pois, 
ao alcance de qualquer um fazê-lo.
Certa feita declarou-me uma senhora 
amiga, que conseguia sempre despertar, 
na criança, o interesse por essa pregação, 
servindo-lhe, após a mesma, refrigerante 
com bolo. Não me parece mal esse hábito 
de despertar, no menor, uma associação de 
idéias agradável.
Com os princípios assimilados nesses 
ensinamentos, nossos fi lhos vacinar-se-
ão contra os sofrimentos, a revolta e os 
fracassos, tão comuns à vida terrena.
_____________________
(*) Por exemplo: “A Formação do Caráter” e “Alegrin de Viver”, de O. 

S. Marden; “0 Poder do Pensamento Positivo”, de N. Vicent Peale; 

“Alegria e Triunfo”, de Lourenço Prado; “Como Evitar Preo cupações 

e Começar a Viver”, de Dale Carnegie e muitos outros.

( **) À venda em qualquer livraria.

CIÊNCIA

a responsabilidade dos genitores. 
Compreendem que seguir uma religião, já 
não constitui apenas um motivo de conforto 
para seu próprio Espírito, mas começa a 
signifi ca o caminho sugerido aos fi lhos.
Mas a esses não basta ter uma religião. 
Não é sufi ciente que seus pais lhes hajam 
proporcionado um sentido religioso qualquer, 
apenas de caráter sectário. É necessário 
que os genitores se habituem a tirar de sua 
religião, seja ela qual for, os ensinamentos 
cristãos e fraternos a serem usados na vida 
prática diária.
Esses ensinamentos é que precisam ser 
transmitidos aos fi lhos. São eles que os 
orientarão, a cada momento, sobre a melhor 
maneira de aplicar o amai-vos uns aos 
outros, pregado pelo Mestre Jesus.
O resto todo se constitui em meros 
compromissos sociais ou simples quimeras, 
pois ninguém evolui ou se purifi ca pelo simples 
fato de frequentar as igrejas ou centros, ou 
de apenas atender às normas protocolares 
estipuladas pelos chefes religiosos.
Ter religião é aprender a amar os nossos 
semelhantes, em quaisquer circunstâncias, 
e não os odiar nunca; é ser paciente e 
tolerante para com todos, porém exigente 
consigo mesmo; é ser resignado ante as 
adversidades da vida, não apenas porque 
assim manda a religião, mas buscando nela 
a razão lógica de assim proceder.
Por isso, o ideal seria, que a orientação 
religiosa no lar coubesse ao genitor mais 
evoluído espiritualmente e não àquele apenas 
mais arraigado às obrigações religiosas com 
caráter de imposição. Ser mais religioso 
e frequentar mais a igreja não signifi ca ser 
mais evoluído espiritualmente.
E inegável, contudo, que quando um dos 
pais se mostre materialista ou indiferente, 
cabe ao mais religioso procurar orientar os 
fi lhos, mesmo que sua orientação não seja 
ideal.
A maneira mais prática e efi ciente de ensinar 
religião aos fi lhos consiste na leitura e 
explicação do Evangelho (Novo Testamento). 
Para isso poderão reunir-se em torno de FONTE: VACINE-SE CONTRA A LOUCURA, EDIC


