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Em “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, 
Questões 600 e 601.

A alma do animal, sobrevivendo ao 
corpo, fi ca num estado errante como 
a do homem após a morte?
Fica numa espécie de erraticidade, pois 
não está unida a um corpo. Mas não é 
um Espírito errante. O Espírito erran-
te é um ser que pensa e age por sua 
livre vontade; o dos animais não tem a 
mesma faculdade. É a consciência de 
si mesmo que constitui o atributo prin-
cipal do Espírito. O Espírito do animal é 
classifi cado após a morte, pelos Espíri-
tos incumbidos disso, e utilizado quase 
imediatamente: não dispõe de tempo 
para se pôr em relação com outras cria-
turas. 

0s animais seguem uma lei progres-
siva, como os homens?
Sim, e é por isso que nos mundos su-
periores, onde os homens são mais adi-
antados, os animais também o são, di-
spondo de meios de comunicação mais 
desenvolvidos. São, porém, sempre in-
feriores e submetidos aos homens, sen-
do para estes servidores inteligentes. 
Nada há nisso de extraordinário. 
Suponhamos os nossos animais de 
maior inteligência como o cão, o ele-
fante, o cavalo, dotados de uma con-
formação apropriada aos trabalhos 
manuais. O que não poderiam fazer, 
sob a direção do homem?

“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 e sustentando-te a vida e o co-
ração.”

Conversa Breve
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CONVERSA BREVE
COMECEMOS DE NÓS MESMOS

André Luiz

Ensina a caridade, dando aos outros algo de ti mesmo, em forma de trabalho e 
carinho e aqueles que te seguem os passos virão ao teu encontro oferecendo ao 
bem quanto possuem.

Difunde a humildade, buscando a Vontade Divina com esquecimento de teus 
caprichos humanos e os companheiros de ideal, fortalecidos por teu exemplo, 
olvidarão a si mesmos, calando as manifestações de vaidade e de orgulho.

Propaga a fé, suportando os revezes de teu próprio caminho, com valor moral e 
fortaleza infatigável e quem te observa crescerá em otimismo e confiança.

Semeia a paciência, tolerando construtivamente os que se fazem instrumentos 
de tua dor no mundo, auxiliando sem desânimo e amparando sem reclamar, e os 
irmãos que te buscam mobilizarão os impulsos de revolta que os fustigam, na 
luta de cada dia, transformando-a em serena compreensão.

Planta a bondade, cultivando com todos a tolerância e a gentileza e os teus 
associados de ideal encontrarão contigo a necessária inspiração para o esforço 
de extinção da maldade.

Estende as noções do serviço e da responsabilidade, agindo 
incessantemente na religião do dever cumprido e os amigos do teu círculo 
pessoal envergonhar-se-ão da ociosidade.

As boas obras começam de nós mesmos.

Educaremos, educando-nos.

Não faremos a renovação da paisagem de nossa vida, sem renovar-nos.

Somos arquitetos de nossa própria estrada e seremos conhecidos pela 
influência que projetamos naqueles que nos cercam.

Que o Espírito de Cristo nos infunda a decisão de realizar o auto-
aprimoramento, para que nos façamos intérpretes do Espírito do Cristo.

A caridade que salvará o mundo há de regenerar-nos primeiramente.

Sigamos ao encontro do Mestre, amando, aprendendo e servindo e o Mestre, 
hoje ou amanhã, virá ao nosso encontro, premiando-nos a perseverança com a 
luz da ressurreição..

(Psicografia: F. C. Xavier, do livro APOSTILAS DA VIDA, IDE)
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PRETO VELHO FALA COM KARDEC

COMUNICAÇÃO

Pouca gente sabe, mas numa 
das reuniões realizadas na So-
ciedade Parisiense de Estudos 
Espíritas, Allan Kardec evocou 
um Espírito que, segundo as 
terminologias da cultura brasil-
eira, poderia ser classifi cado 
como um “preto velho”. Esse 
encontro, narrado pelo próprio 
Kardec nas páginas da sua 
histórica “Revista Espírita” 
(Revue Spirite), de junho de 
1859, aconteceu na reunião do 
dia 25 de março daquele mes-
mo ano. 
Pai César – este o nome 
do Espírito comunicante – 
havia desencarnado em 8 de                          
fevereiro também de 1859 com 
138 anos de idade – segundo 
davam conta as notícias da 
época –, fato este que certa-
mente chamou a atenção do 
Codifi cador, que logo se inter-
essou em obter, da Espirituali-
dade, mais informações sobre 
o falecido, que havia encerrado 
a sua existência física perto de 
Covington, nos Estados Uni-
dos. Pai César havia nascido 
na África e tinha sido levado 
para a Louisiana quando tinha 

apenas 15 anos. 
Antes de iniciar a sessão em 
que se faria presente Pai Cés-
ar, Allan Kardec indagou ao 
Espírito São Luís, que coorde-
nava o trabalho, se haveria al-
gum impedimento em evocar 
aquele companheiro recém-
chegado ao Plano Espiritual. 
Ao que respondeu São Luís 
que não, prontifi cando-se, in-
clusive, a prestar auxílio no in-
tercâmbio. E assim se fez. 
A comunicação, contudo, mal 
iniciada, já conclamou os par-
ticipantes do grupo a muitas 
refl exões. Na sua mensagem, 
Pai César desabafou, expondo 
a todos as mágoas guardadas 
em seu coração, fruto dos sof-
rimentos por que passara na 
Terra em função do precon-
ceito que naqueles dias gra-
çava em ainda maior escala do 
que hoje. E tamanhas eram as 
feridas que trazia no peito que 
chegou a dizer a Kardec que 
não gostaria de voltar à Terra 
novamente como negro, estar-
ia assim, no seu entendimento, 
fugindo da maldade, fruto da 
ignorância humana. Quando 
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COMUNICAÇÃO

indagado também sobre sua 
idade, se tinha vivido mesmo 
138 anos, Pai César disse não 
ter certeza, fato compreensív-
el, como esclarece o Codifi ca-
dor, visto que os negros não 
possuíam naqueles tempos 
registro civil de nascimento, 
sobretudo os oriundos da Áfri-
ca, pelo que só poderiam ter 
uma noção aproximada da sua 
idade real.
A comunicação de Pai César 
certamente ajudou Kardec, em 
muito, a reforçar as suas teses 
contra o preconceito, o mes-
mo preconceito que o levou a 
fazer, dois anos depois, nas 
páginas da mesma “Revista 
Espírita”, em outubro de 1861, 
a declaração a seguir, na qual 

deixou patente o papel que o 
Espiritismo teria no processo 
evolutivo da Humanidade, aju-
dando a pôr fi m na escuridão 
que ainda subjuga mentes e 
corações: 
“O Espiritismo, restituindo 
ao espírito o seu verdadeiro 
papel na Criação, constatan-
do a superioridade da in-
teligência sobre a matéria, 
apaga naturalmente todas 
as distinções estabelecidas 
entre os homens segundo as 
vantagens corpóreas e mun-
danas, sobre as quais só o 
orgulho fundou as castas e 
os estúpidos preconceitos 
de cor.”

Agora você pode pesquisar números anteriores de INFORMAÇÃO, 

Ou a SÉRIE INFORMAÇÃO ESPÍRITA EM VÍDEO  no site

www.revistainformacao.com.br

Caso queira copiar qualquer ou todos os programas da série 

INFORMAÇÃO ESPÍRITA no formato DVD, basta acessar o portal 

www.dominiopublico.gov.br,

clicando em vídeo e documentário, seguindo as demais instruções lá existentes.
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Série: A HISTÓRIA DE UMA MENSAGEM
“A Certeza defi nitiva de que a vida continua”

(28.ª Parte)

serviço

A história de hoje nos leva a São 
Paulo, Capital, em 15 de maio de 
1976. Naquele dia, o autódromo 
de INTERLAGOS vibrava com 
mais uma competição de mo-
tociclismo, o que atraía para o 
local grande número de afi ciona-
dos desta modalidade, na maio-
ria jovens. A prova estava em 
andamento, quando o sistema 
de alto-falantes chamou, a cer-
to trecho da pista, o mecânico 
Luciano Fábio Perutich, então 
com apenas 20 anos, pois o pi-
loto sob sua responsabilidade 
teria se acidentado; o que fez 
com que o rapaz atravessasse 
a pista para socorrer o amigo. 
Apesar do cuidado e atenção, 
uma competidora em alta veloci-
dade colheu em cheio Luciano, 
causando-lhe ferimentos graves 
que resultaram em sua morte. 
Filho único do médico Pablo Tre-
visan Perutich e de Dona Marta 
Nannini Perutich, Luciano era 
um apaixonado pelo que fazia. 
A dor e o desespero, como não 
poderia deixar de ser, se abat-
eram sobre o casal que se en-
tregou aos questionamentos e à 
revolta. Quase três anos depois, 
no dia 05 de março de 1979, tais 
sentimentos começaram a ser 

abrandados com a chegada da 
primeira mensagem de Luciano, 
através do médium Francisco 
Cândido Xavier, na cidade de 
Uberaba, MG.  Segundo depoi-
mento da mãe de Luciano, “meu 
mundo acabou no dia em que 
meu fi lho morreu. Fiquei muito 
revoltada. Quando recebemos a 
primeira mensagem do Luciano, 
sentimos um alívio muito grande, 
com a renovação de nossas es-
peranças, pois foi a confi rmação 
de que a morte não existe e, 
sim, signifi ca a passagem para 
uma outra vida.”

APLICAÇÃO DA LEI.

“Regressei no tempo justo, de 
vez que a minha conta dos dias 
terrestres previa a minha volta 
na ocasião em que as circun-
stâncias me compeliam a deixar 
o corpo físico. Entendo tudo isto, 
entretanto, reconheço que o Pai 
querido me esperava, de modo 
a que eu pudesse dar prossegui-
mento à realização dos seus 
planos de homem de bem...”

Informação correta, porém, 
desconhecida pelos leigos no 
tema CAUSA e EFEITO, espe-
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cialmente sob a ótica espírita. 
A difusão desses conceitos pre-
cisa ser incentivada pelos que 
já a acessaram, pois, a ignorân-
cia é a mãe do preconceito. E, 
o conhecimento da Verdade é 
o caminho da libertação como 
afi rmou Jesus em uma de suas 
falas.

RECURSO IGNORADO.

“Através da prece, adquiri for-
ças para aceitar as ocorrências 
que me trouxeram novamente 
à VIDA ESPIRITUAL e com-
preender que, muitas vezes, as 
Leis Divinas se fazem conhecer 
por outros nomes quais sejam: 
“imprudência”, “rebates fal-
sos” ou “precipitação”, de vez 
que naquele alarme inverídico 
estava o acatamento à prova 
que me aguardava.”

Outro recurso praticamente ig-
norado pela maioria das pes-
soas: a prece.  A Espiritualidade 
é enfática em dizer e demonstrar, 
sobretudo em relatos repassa-
dos a nós pelo médium Fran-
cisco Cândido Xavier, os aspec-
tos objetivos da prece, que sai 
do campo do imponderável, do 

abstrato para o concreto. Muitos 
são os efeitos da oração que na-
sce das profundezas do coração 
do que crê. Seja no aspecto das 
alterações fi siológicas, seja na 
feição das mudanças de clima 
espiritual de cada um.

IMPORTANTE COMENTÁRIO.

“Do tio Antônio, posso dizer-lhes 
que vai recuperando a própria 
paz com a anestesia do es-
quecimento. Para cá trazemos o 
que somos e sentimos na soma 
de todas as nossas ações e 
emoções reunidas e sabemos 
que, no saldo da lembrança do 
livro de nosso tio Antônio, algu-
mas parcelas de mágoa deveri-
am desaparecer, a fi m de que ele 
usufrua toda a paz que merece, 
e essa operação de poda vem 
sendo feita gradativamente.”

O comentário de Luciano demon-
stra também a autenticidade da 
mensagem psicografada por 
Chico. Isto porque o tio Antonio 
havia desencarnado meses an-
tes do rapaz em meio a graves 
problemas físicos e afetivos 
que, certamente, não eram do 
conhecimento do médium. A 
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problemática citada era apenas 
do conhecimento da família em 
sua intimidade, sendo, portanto, 
ignorada pelo médium.

DADOS REVELADORES .

“Querido pai e querida mãez-
inha, com todo o nosso afeto à 
nossa querida Cibele, hoje quer-
ida irmã do coração, e com to-
dos os nossos laços da alma, as 
lembranças afetuosas de todos, 
guardo carinhosamente no cofre 
da memória”.

Outros nomes diferentes são 
citados na mensagem psicogra-
fada pelo médium Chico Xavier. 
Considerando as circunstâncias 
da recepção da carta, geral-

mente psicografadas em meio 
às expectativas de quase duas 
centenas de pessoas comprimi-
das no Grupo Espírita da Prece, 
em Uberaba, MG, o fato de ter 
sido recebida na seqüência de 
quatro ou cinco outras na mes-
ma reunião e de que Chico nem 
sempre tivera contato prévio com 
os familiares a que se dirigiam 
os autores, é surpreendente a 
referência a esses nomes, o que 
autentica sua autoria.

A íntegra desta e outras men-
sagens poderá ser lida na obra 
“ENTES QUERIDOS”, publica-
do pelo GEEM.

serviço

FAÇA (OU RENOVE) SUA ASSINATURA DE “INFORMAÇÃO”

Envie um cheque nominal ao GRUPO ESPÍRITA “CASA DO CAMINHO”, 
Caixa Postal 45307, Agência Vila Mariana, CEP 04010-970, São Paulo-SP, 

no valor de R$ 30,00 e garanta o recebimento por 12 meses  de números inéditos da revista.
    

Preencha o cupom abaixo com os dados pedidos e remeta-nos ao endereço acima indicado.

NOME: ______________________________________________________________

ENDEREÇO:  _________________________________________________________

CIDADE: ____________________   ESTADO:  ______ CEP:  __________ - _______ 

Nota: Em caso de renovação queira indicar o mês do vencimento de sua assinatura e o número.   
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CIÊNCIA
JORGE ANDREA FALA SOBRE GENOMA

“Sabe-se hoje que o Genoma é a 
soma dos genes, transmitido de 
geração em geração, com varia-
ções pessoais, que determinam 
a espécie do ser vivo. Como se 
afi rma por aí, o Genoma se-
ria a alma do indivíduo. Assim 
sendo, os genes podem ser as-
sociados a doenças. Sabe-se, 
também, que, recentemente, 
um grupo de pesquisadores 
identifi cou 24 fatores genéticos 
que infl uem no risco de sofrer                                              
sete das doenças mais co-
muns. Ou seja, as doenças vão 
poder ser identifi cadas a priori, 
permitindo-se, no futuro, novos 
tratamentos preventivos”.

As informações são do médico-
psiquiatra Jorge Andréa dos San-
tos, um dos mais conhecidos 
membros do Instituto de Cultura 
Espírita do Brasil (ICEB) e autor 
de diversos livros, dentre os quais 
“Forças sexuais da alma”. Esta 
declaração foi dada para o “Jor-
nal do Espiritismo”, publicado 
pelo Movimento de Amor ao Próx-
imo (MAP), do Rio de Janeiro.

A identifi cação do Genoma co-
incide, pois, com o anúncio da 
chegada da Regeneração. A 
doença pode desaparecer do 

planeta?

Jorge Andréa: Claro que a doen-
ça desaparecerá do planeta. Por 
quê? Porque o homem, com a sua 
regeneração, com o seu ajuste, 
com o seu equilíbrio, com os sal-
tos evolutivos do conhecimento 
e das dores, o seu perispírito 
começa a se encharcar de ex-
periências, de bondade, de coleta 
de material evolutivo, coisas mais 
avançadas, e transfere todo esse 
componente para as células físi-
cas que, balsamizadas por esse 
campo de energia, não oferecem 
campo específi co ao nascimento 
de germens, por não ser uma co-
leta específi ca, mal organizada, 
doente, que os vírus e as bacté-
rias possam encontrar o campo 
ideal para as suas vidas. E, com 
isso, temos exemplos muito dig-
nifi cantes.
Perguntamos nós: Jesus fi cou 
doente algum dia? Como vemos 
um homem reencarnado nessa 
condição de Jesus? Temos um 
homem altaneiro, vibrático, an-
darilho, magro, forte, curtido pe-
las coisas da natureza, pelo Sol. 
Seu campo de irradiação não per-
mitiria jamais a possibilidade do 
desenvolvimento de qualquer in-
fecção, qualquer manifestação de 
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doença, por já ser balsamizado, 
por já ser laqueado, digamos as-
sim, por já ser investido e toma-
do  completamente por energias 
positivas. Daí o desaparecimento 
das doenças da Terra, quando o 
homem alcançar condições es-
pecífi cas para não receber es-
sas tonalidades negativas. Um 
perispírito, já mais evoluído, faz a 
limpeza dos seus campos contra 
a investida de germens.

Aqueles que necessitarem da 
doença no planeta terão então 
que reencarnar para outros 
mundos quando a Terra não 
tiver mais doenças?

Jorge Andréa: A evolução do 
próprio planeta terreno faz a 
seleção do material para que 
aqueles que têm condições con-
tinuem, rejeitando aqueles outros, 
menos avantajados, ou menos 
credenciados pelas lutas, por ess-
es processos cármicos negativos, 
que não consigam conduzir mais 
o seu campo vibratório em comu-
nhão com o campo planetário.

Os Espíritos podem manipu-
lar os códigos genéticos para 
modifi car as características de 
quem vai nascer?

Jorge Andréa: Podem, quando 
eles são absolutamente Espíri-
tos Superiores, que sabem o que 
fazem, pois são co-criadores do 
Grande Mestre.

Há quem tenha preocupações 
com o lado ético nessa questão 
do Genoma, pois se vai julgar 
a criatura, não pelo que ela é, 
mas pelo ser que ela poderá s
er.                                                                                                                             
                                                                                                                                       
Jorge Andréa: Até certo ponto. 
Seria preciso considerar a dimen-
são e complexidade do ser inte-
gral. O Genoma é como aquelas 
manifestações ‘de passagem’, 
como se fosse uma ponte na es-
trutura do espírito. Será que o in-
divíduo se credencia apenas pelo 
genoma? O espírito tem outros el-
ementos que lhe possibilitam um 
salto para sua melhoria. Os fator-
es que estão sob nossa vigilân-
cia e entendimento são de muito 
pequeno alcance, que se reduz 
ainda mais na comparação com 
outros tantos fatores, de outras 
dimensões, ainda desconheci-
das, que fazem parte da estrutura 
espiritual do ser integral.”

FONTE: SEI - Serviço Espírita de Informação, n.º 2099.
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VIAGEM AO INTERIOR DA ALMA

“Conhece-te a ti mesmo”.(Inscrição no Templo de Delfos-Grécia)
Rogério Coelho

Nosso roteiro evolutivo está assi-
nalado por muitas lutas, suores e 
lágrimas. Não podemos, em hipó-
tese alguma, dispensar a fé e a 
coragem como dinamizadores de 
nossa marcha para o Mais Alto. 
Não foi sem motivo que Jesus 
tanto valorizou a fé. Daí ensinar 
Emmanuel ¹:
“No mecanismo das realizações 
diárias, não é possível esquecer a 
criatura aquela expressão de con-
fi ança em si mesma, e que deve 
manter na esfera das obrigações 
que tem de cumprir à face de 
Deus.
Os que vivem na certeza das 
promessas divinas são os que 
guardam a fé no poder relativo que 
lhes foi confi ado e, aumentando-o 
pelo próprio esforço, prosseguem 
nas edifi cações defi nitivas, com 
vistas à eternidade. Os que, no en-
tanto, permanecem desalentados 
quanto às suas possibilidades, 
esperando em promessas huma-
nas, dão a idéia de fragmentos de 
cortiça, sem fi nalidade própria, ao 
sabor das águas, sem roteiro e 
sem ancoradouro. 
Naturalmente, ninguém poderá 
viver na Terra sem confi ar em al-
guém de seu círculo mais próxi-
mo; mas, a afeição, o laço amigo, 
o calor das dedicações elevadas 

não podem excluir a confi ança em 
si mesmo, diante do Criador. 
Na esfera de cada criatura, Deus 
pode tudo; não dispensa, porém, 
a cooperação, a vontade e a con-
fi ança do fi lho para realizar. Um 
pai que fi zesse, mecanicamente, 
o quadro de felicidades dos seus 
descendentes, exterminaria, em 
cada um, as faculdades mais bril-
hantes. Por que te manterás inde-
ciso, se o Senhor te conferiu este 
ou aquele trabalho justo? Faze-o 
retamente, porque se Deus tem 
confi ança em ti para alguma coi-
sa, deves confi ar em ti mesmo, 
diante d’Ele.”
Joanna de Ângelis aconselha²: 
“(...) O desenvolvimento dos 
valores éticos e emocionais 
não deve cessar nunca, inter-
rompendo-se o homem na mar-
cha que o leva a alcançar mais 
altos e expressivos índices de 
conhecimento, de vivência, de 
atividade... 
Assim, o objetivo é viver com con-
sciência criativa, sinceridade e 
bondade no coração, tornando a 
existência um hino de louvor que 
não deve cessar nem mesmo com 
a morte corporal.
Não consideres instáveis estes 
tempos, ante o programa que es-
tabeleceste para a tua auto real-
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ização. Se não dispões de amor e 
coragem para sobrepô-los às cir-
cunstâncias de tempo e lugar, não 
estás edifi cando para o porvir.
Seja qual for a tua idade cronológi-
ca, concede-te viver o encanto e a 
beleza próprios que lhe são iner-
entes, aplicando os teus recursos 
nas metas psicológicas e espiri-
tuais que deves atingir.
A tua idade ideal é aquela que te 
propicia  mais  amplas  possibili-
dades de autodescobrimento, de 
auto-iluminação e serviços em fa-
vor do bem geral.
O homem vem, pouco a pouco, 
perdendo o signifi cado da Vida 
e o senso da sua dignidade. Os 
indivíduos tornam-se estranhos a 
si próprios, desinteressados, sem 
identidade.
Integra-te no programa de ascen-
são das almas. Participa das ativi-
dades gerais, vinculando-se ao 
grupo social no qual te encontras, 
e contribua para o seu desenvolvi-
mento. Cultiva o senso de humor 
e do riso, desmanchando a car-
ranca da insatisfação e da cólera. 
Preserva-te como indivíduo, não 
te deixando devorar pelos apres-
sados. Mediante uma considera-
ção apreciável de ti mesmo, dar-
te-ás conta que és um indivíduo 
atuante, em uma realidade obje-

tiva, com metas defi nidas, bem 
elaboradas. Assim te libertarás de 
dois adversários: a ansiedade e o 
vazio.
A redescoberta do sentido da vida 
e da não é re-humanização é um 
avanço histórico na busca da ma-
turidade psicológica, da tomada 
de consciência de si mesmo.
Jesus, consciente da missão que 
veio desempenhar na Terra, con-
clamou as massas à responsabili-
dade, aos elevados signifi cados 
da vida, ao mesmo tempo buscou 
a identidade de cada discípulo, 
trabalhando pela sua humaniza-
ção e insistindo na valorização 
dos conceitos éticos da existên-
cia, a fi m de levá-lo a uma perfeita 
integração no programa libertador 
de si próprio, primeiro, e da socie-
dade, depois...
O Seu triunfo não foram os aplau-
sos, a aceitação, a glória da men-
sagem, mas, a cruz e o escárnio, 
ensinando que a consciência de 
si mesmo somente é conseguida 
quando o homem se imola nos 
madeiros das paixões, vencendo-
as de pé com os braços abertos 
em atitude de fraternidade amo-
rosa.”
Bibliografi a:
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Cândido. Caminho, Verdade e Vida. 26. ed. Rio de Janeiro: FEB, 2006, capítulo 14.
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O JOVEM E SEUS PROBLEMAS

 
“O Espiritismo diz que aquele 
que matar um homem com 
um tiro de revolver no cora-
ção, na sua própria existên-
cia será portador de um grave 
problema do coração. Eu per-
gunto: aquele que fi zer o mes-
mo, porém matar em legítima 
defesa, também será portador 
dessa grave doença?” (CRA - 
Vera Cruz - SP)

Primeiro, vamos fazer um 
pequeno reparo nessa afi rma-
ção. A Doutrina Espírita reaf-
irma o que a ciência sempre 
disse: existe uma Lei de Causa 
e Efeito. Mas, essa lei, apli-
cada à nossa vida moral, tanto 
quanto à vida biológica, não 
funciona segundo um modelo 
matemático preciso. Essa rela-
ção, que você estabelece, entre 
matar com um tiro no coração e 
sofrer uma doença cardíaca na 
próxima existência, pode acon-
tecer, mas é apenas uma proba-
bilidade, e não um fato certo, in-
evitável. Existem uma infi nidade 
de efeitos provenientes de uma 

mesma causa: isso quer dizer 
que a doença cardíaca é ap-
enas um dos possíveis efeitos 
daquela causa. Assim, quando 
falamos que “todo efeito tem 
uma causa” ou “que toda cau-
sa deriva de um efeito”, trata-
se de uma regra geral, pois, 
uma causa pode gerar vários 
efeitos ou vários efeitos po-
dem decorrer de uma única ou 
de uma série de causas. Cada 
caso é um caso. Feito o reparo, 
voltamos a afi rmar o seguinte: 
nenhum de nossos atos escapa 
à lei natural; bom ou mau, ele 
sempre tem retorno, que não é 
o mesmo para todas as pessoas 
ou para todas as situações. 
Mas, quando praticamos um ato 
danoso ─ ou seja, um ato que 
traz  prejuízo para alguém ─ po-
demos sofrer dois tipos de con-
sequências para o ato cometido. 
A primeira consequência deriva 
da natureza do próprio ato; por 
exemplo, matar alguém. Claro, 
que isso tem um custo para nós, 
uma consequência ou uma re-
percussão em nossa vida futura 
─ e nem poderia ser de outro 
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modo. A segunda consequên-
cia, Cristiano, é de ordem moral, 
ou seja, em que circunstâncias 
cometemos o ato? O crime foi 
premeditado? Matamos porque 
queríamos matar? Ou mata-
mos por mero acidente? ou ap-
enas para nos defender? Estas 
questões de ordem moral são as 
mais importantes para o nosso 
mundo íntimo. Como todo ato 
traz consequência, claro que o 
simples fato de matar ou provo-
car a morte de alguém terá con-
sequência em nossa vida. Mas, 
a consequência será mais drás-
tica se o fi zemos com a inten-
ção de matar, se o praticamos 
consciente e deliberadamente 
para provocar aquela morte, 
se matamos porque queríamos 
matar, porque odiamos a pes-
soa naquele momento e dese-
jamos a sua morte. No entanto, 
se o resultado que provocamos, 
ainda que seja a morte de al-
guém, não dependeu de nossa 
vontade; se o fi zemos porque 
não havia alternativa, se não 
pudemos ou não conseguimos 
evitar porque estava além de 

nossas forças, com certeza, não 
ter uma atenuante a nosso fa-
vor. O mecanismo responsável 
pelas chamadas “doenças cár-
micas” (doenças derivadas de 
atos praticados em encarnações 
anteriores) decorre da condição 
moral do Espírito. É ele que, 
atormentado pelo ódio ou pelo 
sentimento de culpa diante do 
mal que fez, volta-se contra si 
mesmo, como numa espécie de 
autopunição, provocando en-
fermidades ou defi ciências no 
próprio corpo. São as doenças 
mais difíceis, muitas vezes in-
curáveis, porque elas emergem 
do fundo da alma, maculando o 
perispírito e deixando uma mar-
ca profunda na consciência. Por-
tanto, caro leitor, as condições 
de quem praticou o crime delib-
eradamente ou de quem o fez 
apenas por uma determinada 
circunstância da vida são com-
pletamente diferentes. Não po-
demos saber, evidentemente, 
quais serão suas consequên-
cias, mas podemos assegurar 
que elas terão consequências 
diferentes.
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Quando nos casamos e após os 
primeiros tempos, a preocupação 
dominante passa a ser a conquis-
ta ou manutenção do patrimônio 
material, entre outros anseios do 
casal, preocupados com o futuro 
– especialmente considerando-se 
os fi lhos que virão. O homem volta 
sua atenção, assim como a mulher 
nos dias atuais – um tanto difer-
ente do passado – para o sucesso 
profi ssional e a escalada dos va-
lores sociais.
Em muitos casos viagens, cursos, 
aprimoramentos e os desdobra-
mentos próprios de uma vida que 
se equilibra gradativamente. Tudo 
muito natural, normal. 
Em outros casos, como os dos 
casamentos prematuros, das pre-
cipitações – inclusive geradoras da 
gravidez precoce –, ou de jovens 
casais sem estruturas materiais, 
psicológicas e emocionais para 
assumir a vida a dois, alguns des-
fechos infelizes causam traumas e 
difi culdades. Nada além de nossa 
limitada condição humana.
Consideremos, porém, um detalhe. 
Fazemos cursos, nos especializa-
mos, destinamos recursos e tempo 
para a formação profi ssional, vol-
tamos nossa atenção para forma-
ção e manutenção do patrimônio 
material, buscamos um bom nível 
de vida, mas não somos prepara-
dos a mais importante função de 

um casal: educar os fi lhos.
Tornamo-nos pais. Sem experiên-
cia. Sem estrutura para educar, 
para formar o caráter, para dire-
cionar os fi lhos numa via que lhes 
possibilite crescer moral-intelec-
tualmente, simultaneamente ao 
equilíbrio psico-emocional que to-
dos precisamos para enfrentar os 
desafi os da vida humana.
Além da formação para a profi s-
são, para cuidar da casa, para ad-
ministrar bens e providências de 
uma família, para gerar renda, para 
conduzir a própria vida conjugal e 
mesmo para atender às crescentes 
exigências da vida moderna, de-
veríamos nos preparar igualmente 
para a missão incomparável de 
educar os fi lhos.
Transferimos a eles nossas neuro-
ses, nossos descaminhos, contam-
inamos-lhes o caráter com nossos 
vícios, infl uenciamos sua conduta, 
exemplifi camos mal com nosso 
comportamento nem sempre reco-
mendável e agimos na maioria das 
vezes sem vigiar o que falamos ou 
fazemos. Com isso, ao invés de 
educar, deseducamos.
É correto que há pais e pais. Não 
podemos generalizar. Há pais e 
mães notáveis, exemplares, que 
transmitem como ninguém as 
noções de honestidade, decência, 
dignidade, respeito, crença, valo-
rização e amor ao próximo. Mas 

Orson Peter Carrara
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a maioria de nós está ainda deix-
ando a desejar nesta notável e in-
transferível missão. Para constatar 
isso, basta visualizar o comporta-
mento social a quanto anda... 
Nas classes mais abastadas, nas 
consideradas de baixa renda ou 
nas intermediárias, nas diferentes 
designações religiosas, com ou 
sem cultura, no poder ou fora dele, 
entre homens e mulheres – sejam 
crianças, jovens, maduros ou mes-
mo idosos – o que se nota é ainda 
uma carência enorme da base que 
a família deve oferecer, o que vem 
se refl etindo severamente na so-
ciedade.
Mas esta não é uma visão pessi-
mista. É apenas uma visão do que 
nos falta fazer.
Estimular a criatividade, incenti-
var o bem, combater o egoísmo, 
promover o crescimento intelec-
to-moral, propiciar experiências 
enriquecedoras de solidariedade 
e amor ao próximo, semear a es-
perança, fomentar a gentileza e 
a bondade estão entre as ações 
que todos nós, pais e educadores, 
ainda podemos fazer em favor de 
nossas crianças.
Dar-lhes atenção, ouvir-lhes, ex-
emplifi car mais que proferir ser-
mões ou castigar, falar-lhes ao 
sentimento, tratá-los com carinho 
e especialmente trazer-lhes o 

Evangelho ao coração estão entre 
os caminhos práticos para referida 
incumbência.
A criança necessita das referên-
cias do adulto, observa seus ex-
emplos e os assimila, precisa com-
preender que há regras para a vida 
social, necessita compreender os 
valores do respeito a si próprio e 
ao semelhante e mais que tudo 
isso, o futuro adulto deve ter nos 
pais seus melhores amigos.
O que nos tem trazido difi culdades 
é o egoísmo que ainda trazemos no 
coração, inclusive para com os fi l-
hos. Achamos, equivocadamente, 
que eles são nossos, que devem 
pensar como pensamos, que são 
máquinas sujeitas aos nossos ca-
prichos. Não são! São seres pen-
santes, individuais, com vontade 
própria, também integrantes desse 
enorme processo de crescimento. 
Sempre há tempo de mudarmos 
o comportamento, de atendermos 
a esses reclamos de dignidade 
desses olhinhos atentos e esper-
ançosos que caminham ao nosso 
lado. Sempre é tempo de exem-
plifi carmos o bem e semearmos o 
amor.
Prestemos atenção. O tempo trará 
as alegrias de nossa ação. A famí-
lia e a sociedade agradecem. E 
seremos mais felizes.



16

MAR 09

EDUCAÇÃO
DIANTE DA TERRA

Emmanuel

(Psicografia de F. C. Xavier, da obra: RUMO CERTO, FEB)

Teríamos sido, porventura, situados na gleba do mundo para fugir de 
colaborar no progresso do mundo, quando o mundo nos provê com tôdas as 
possibilidades necessárias ao progresso de nós mesmos?

Muitos companheiros se marginalizam em descanso indébito, junto à seara, 
alegando que não suportam os chamados problemas intermináveis do 
mundo; desejariam a estabilidade e a harmonia por fora, a fim de se 
mostrarem satisfeitos na Terra, quando a harmonia e a estabilidade devem 
morar por dentro de nós, de modo a que nossos encargos, à frente do 
próximo, se façam corretamente cumpridos.

O mundo, em todo tempo, é uma casa em reforma, com a lei da mudança a 
lhe presidir todos os movimentos, através de metamorfoses e dificuldades 
educativas.

O progresso é um caminho que avança. Daí, o imperativo de contarmos com 
oposições e obstáculos tôda vez que nos engajemos na edificação da 
felicidade geral.

Omissão, no entanto, é parada significando recuo.

Entendamo-nos na posição de obreiros, sob a pressão de crises 
renovadoras.

Todos faceamos permanente renovação, a cada passo da vida.

Nem tudo que tínhamos ontem por certo, nos quadros exteriores da 
experiência, continua como sendo certo nas horas de hoje. Os ideais e 
objetivos prosseguem os mesmos, a nos definirem aspiração e trabalho; 
entretanto, modificaram-se instrumentos e condições, estruturas e 
circunstâncias.

A Terra, porém, nos pede cooperação no levantamento do bem de todos e a 
ordem não é deserção e sim adaptação. Em suma, estamos chamados à 
vivência no mundo, a fim de compreendermos e melhorarmos a vida em nós 
e em tôrno de nós, servindo ao mundo, sem deixarmos de ser nós mesmos, e 
buscando a frente, mas sem perder o passo de nossos contemporâneos, 
para que não venhamos a correr o risco de seguir para frente demais.


