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Em “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, 
Questões 414 e 415.

Duas pessoas que se 
conhecem podem visitar-se 
durante o sono?

 ─ Sim, e muitas outras, que 
pensam não se conhecerem, 
se encontram e conversam. 
Podes ter, sem que o suspeites, 
amigos em outro país. O fato 
de visitardes durante o sono, 
amigos, parentes, conhecidos, 
pessoas que vos podem ser 
úteis, é tão frequente que o 
realizais quase todas as noites. 

Qual pode ser a utilidade 
dessas visitas noturnas, se 
não as recordamos?

 ─ Ordinariamente, ao despertar, 
resta uma intuição que é quase 
sempre a origem de certas idéias 
que surgem espontaneamente, 
sem que se possa explicá-las, 
e não são mais que as idéias 
hauridas naqueles colóquios.

“Ajudar aos que se encontram em provações 
maiores que as nossas é caridade sublime; 
no entanto, é forçoso reconhecer que 
aconselhar paciência aos que choram, 
na posição de superiores tranqüilos, é o 
mesmo que falar à margem de um problema, 
sem estar dentro dele.”

Conversa Breve
Kardec Afirma
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CONVERSA BREVE

André Luiz
CARIDADE E VOCÊ

Acredita você que só a caridade pode salvar o mundo; entretanto, não 
se demore na posição de comentarista.
Não nos diga que é pobre e incapaz de contribuir na campanha 
renovadora da sublime virtude.
Senão vejamos: Se você destinar a quantia correspondente a um 
refrigerante ou um aperitivo em cinco doses, segundo os seus 
hábitos, aos serviços de qualquer hospital, no fim de um mês haverá 
mais decisiva medicação para certo doente.
Se você renunciar ao cinema de uma vez em cada cinco, 
endereçando o dinheiro respectivo a uma creche, ao término de duas 
ou três semanas, a instituição contará com mais leite em favor das 
crianças necessitadas.
Se você suprimir um maço de cigarros em cada cinco de seu uso 
particular, dedicando o fruto dessa renúncia a uma casa erguida para 
os irmãos distanciados do conforto doméstico, em breve tempo o 
agasalho devido a eles será mais rico.
Se você economizar as peças do vestuário, guardando a importância 
equivalente a uma delas em cada cinco, para socorro ao próximo 
menos feliz, no fim de um ano disporá você mesmo de recursos 
suficientes para vestir alguém que a nudez ameaça.
Não espere pela bondade dos outros.
Lembre-se daquela que você mesmo pode fazer.
É possível que você nos responda que o supérfluo é seu próprio suor, 
que não nos cabe opinar em seu caminho e que o copo e o filme, o 
fumo e a moda são movimentados à sua custa.
Você naturalmente está certo na afirmativa e não seremos nós quem 
lhe contestará semelhante direito.
A vontade é sagrado atributo do espírito, dádiva de Deus a nós outros, 
para que decidamos, por nós, quanto à direção do próprio destino.
Todavia, nosso lembrete é apenas uma sugestão aos companheiros 
que acreditam na força da caridade e só ganhará realmente algum 
valor se houver algum laço entre a caridade e você.
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Devemos entender como de responsabili-
dade do Movimento Espírita a construção 
e manutenção de hospitais, creches, asi-
los? 
Raul Teixeira:   Não; de nenhum modo o 
Movimento Espírita tem responsabilidade na 
construção de obras de assistência social. 
Todos os espíritas, cidadãos e cidadãs, de-
vem ter sempre em mente que o que fazemos 
é um esforço que nos interessa não somente 
porque vamos amparar alguém, em termos 
materiais, mas também porque conseguimos 
pôr no campo prático muito dos elementos 
teóricos que aprendemos no Espiritismo. 
Nenhum espírita deve ser ingênuo a ponto 
de admitir que seja nossa responsabilidade 
construir obras de pedra. Pelos impostos que 
toda a sociedade paga aos cofres dos gover-
nantes, é da alçada dos poderes constituídos 
e não da nossa a construção das obras so-
ciais de que necessite a sociedade.
Importante, contudo, é percebermos que, 
apesar da consciência que devemos ter de 
tudo isso, não nos cabe ver alguém padecen-
do ao nosso redor sem que tomemos alguma 
providência socorrista, uma vez que na nossa 
rua ou no nosso bairro o governo muitas ve-
zes somos nós mesmos, os que nos achamos 
mais próximos dos necessitados. Alimentar 
os que têm fome, vestir os desnudos, visitar 
os enfermos e os presidiários, são ensina-
mentos que aprendemos de Jesus.
O que não deveremos é criar obras materiais 
e gastarmos todo o tempo e preocupações 
com elas ─ a neurótica agonia por realizar 
atividades que nos garantam dinheiro: os 
almoços, os chás, os lanches, os bazares 
intermináveis, costumam retirar senhoras e 
cavalheiros dos grupos de estudos, por pre-
textarem que estão muito ocupados e cansa-
dos na busca de recursos materiais ─ dei-
xando de lado o tempo que pertenceria aos 
estudos espíritas, ao nosso aprimoramento 
como pessoas, nosso auxílio ao crescimento 
de outros companheiros,  imaginando que a 
caridade, como a entendia Jesus, dispensa 
o nosso esforço pelo aformoseamento espiri-
tual próprio. Nada que nos retire do dever de 

aprender para crescer deve nos ocupar, pri-
mordialmente, os pensamentos. 
Quem se sentir inclinado a realizar atividades 
assistenciais junto ao próximo, poderá apre-
sentar-se como responsável voluntário em 
alguma obra social, em sua cidade, que trate 
de crianças, de idosos, de internos penais, 
de aidéticos ou de outros enfermos, etc. Se, 
porém, o nosso ideal institucional nos reme-
te à criação e manutenção de alguma obra 
desses tipos, é por entendermos que dare-
mos a devida conta de tudo. Não nos cabe-
rá viver reclamando da sorte, da indiferença 
do mundo ou da insensibilidade dos gover-
nantes. Tomemos do arado, conforme per-
mitam nossas possibilidades, e avancemos 
contentes, estudiosos, reflexivos e fiéis servi-
dores da Vida Imortal. 

Há um descompasso da época em que 
vivemos com relação à educação dos fi-
lhos. Os tempos diferentes da atualidade, 
diretamente afetados pela velocidade da 
comunicação virtual, trouxeram uma reali-
dade difícil e complexa para pais e educa-
dores, o que também afetou o movimento 
espírita, antes bem mais dedicado à evan-
gelização infantil e às atividades da moci-
dade espírita. Como vencer o desinteresse 
de dirigentes espíritas quanto à importân-
cia da atenção a jovens e crianças em nos-
sas instituições? 
Raul Teixeira:  Em realidade, toda a nossa 
vida está pautada em algo que chamamos 
escala de valores. Cada indivíduo, assim, tem 
valores distintos dos outros. Para quem tem 
a educação dos filhos como algo importante, 
apesar dos tempos difíceis e dos desafios vi-
vidos, têm-nos juntos dos seus corações, ami-
gos, companheiros, apesar de ter cada qual 
sua personalidade, seu temperamento, suas 
idiossincrasias. Para quem pensa primeiro 
nos recursos financeiros, nas aparências so-
ciais, sem clara noção de que seus filhos são 
espíritos e que lhes não pertencem como ob-
jetos, com certeza encontrarão todos os im-
pedimentos provocados pelas mídias, pelos 
companheiros dos filhos, e por tudo mais que 

Marcelo Borela de Oliveira

OPINIÕES DE PESO
(FINAL)
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teime em intervir no relacionamento domés-
tico. Vivendo no mesmo mundo midiático que 
todos nós, atravessando as horas de aperto 
e violência como nós, bem como enfrentando 
as mesmas exigências econômicas, vemos 
irmãos de outras crenças bem junto aos seus 
familiares, indo às suas igrejas em conjunto, 
orando e vivendo. Por que somente os espíri-
tas não conseguem trazer os filhos, educá-
los conforme manda o figurino e fazê-los 
pessoas de bem? Alguma coisa está errada 
e, com certeza, não é com o Espiritismo, 
mas, sim, com as nossas escalas de valores. 
Quanto aos Centros Espíritas e seus serviços 
de evangelização de crianças e de jovens, 
cabe-nos avaliar a sua qualidade, pois nessa 
época referida de comunicação virtual, de in-
ternets, de blogs e de tudo o mais, não se 
admite que as nossas “aulinhas” ainda sejam 
dadas à base de historinhas contadas oral-
mente ─ nem sempre há bons contadores 
de histórias nas casas espíritas, o que torna 
enfadonha a exposição ─ e pelos quadros 
de giz, sem que os jovenzinhos participem, 
façam, busquem, investiguem, cantem ou 
“naveguem na rede”. É incontestável que 
nem todos os Centros Espíritas dispõem 
de recursos materiais para oferecerem aos 
evangelizandos o que há de mais moderno 
em termos didático-pedagógicos. Assim, de-
veremos investir na melhor qualificação dos 
nossos evangelizadores para que consigam 
cativar da garotada, desde a simpatia com 
que a receba até o modo como lhe serão 
apresentados os assuntos. Olhando por ou-
tro prisma, não há como imaginar que filhos 
gostem de ir ao Centro Espírita para receber 
as instruções espíritas, sendo que seus geni-
tores não vão, não se dedicam e, quando em 
casa, têm uma vida relacional bastante so-
frível com a família. É, de fato, o exemplo que 
costuma arrastar. 

Considerando que o Espiritismo é uma 
religião eminentemente educadora e que 
o Espírito reencarna para aperfeiçoar-
se, você não acha que as atividades que 

visam à evangelização  da criança têm 
deixado de receber o apoio na proporção 
da importância da tarefa? Por que não 
há um incentivo maior, da parte dos 
Espíritos, no sentido de chamar a atenção 
dos dirigentes de entidades espíritas para 
a evangelização infantil, a fim de que 
apóiem esse trabalho?  
Raul Teixeira:   Sim, quase sempre encon-
tramos pouca atenção por parte de muitos 
dirigentes espíritas para com a evangeliza-
ção infanto-juvenil. Vale a pena enfatizar a 
questão das escalas de  valores que têm os 
indivíduos e, em função deles, as instituições 
ou setores de atividades que eles dirigem. 
Tais escalas estabelecem o que poderemos 
chamar de missão da instituição.
Enquanto o objetivo dos espíritas não corres-
ponder aos objetivos do Espiritismo, essas 
atividades não terão bom desenvolvimento. 
Muitos dirigentes dão grandíssimo valor às 
sessões mediúnicas (há Centros que se or-
gulham de terem dezenas delas, em dias 
variados da semana), outros se esmeram nas 
atividades sociais junto aos pobres e estropi-
ados, possivelmente porque não vejam senti-
do na orientação dos que estão recomeçando 
as próprias experiências no planeta. 
A muita gente passa despercebido o fato 
de que as entidades atendidas nas sessões 
mediúnicas, como sofredoras ou como ob-
sessoras, ou muitas daquelas que compare-
cem repletas de necessidades de toda a or-
dem, são exatamente aquelas às quais não 
se oportunizou a orientação para a vida, as 
instruções espirituais ou a evangelização, 
se quisermos tratar assim. Não vale a pena, 
então, deixarmos as crianças e os jovens ao 
abandono das preciosas lições de renova-
ção espiritual, a fim de que, no futuro, não 
se tenham muitas almas a serem atendidas 
nas sessões mediúnicas ou nos trabalhos de 
assistência material. Parece-me um contras-
senso ver confrades espíritas que não valori-
zam esses labores espirituais profiláticos.
De parte dos Espíritos, não têm eles mais 
como tentar despertar os encarnados das 
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suas ilusões ou da sua letargia. Há anos, o 
Espírito Estevão, Guia Espiritual do saudoso 
médium capixaba Júlio Cezar Grandi Ribeiro, 
escreveu numa mensagem uma frase que 
a Federação Espírita Brasileira tomou como 
slogan para as suas campanhas evangeliza-
doras: A criança e o jovem reclamam orienta-
ção no bem. Evangelize, coopere com Jesus. 
Temos recebido incontáveis instruções do 
Mundo Espiritual enfatizando a grandeza da 
evangelização ou espiritização da criança e 
do jovem, seja nos textos de Emmanuel, de 
Joanna de Ângelis, de Estevão, de Camilo 
e de tantos outros Benfeitores que luxuriam 
esse escrínio de luz das orientações imortais 
que nos chegam na Terra. Cabe aos espíritas 
estarmos atentos para as mesmas, refletir a 
respeito delas e as colocarmos na pauta das 
nossas ocupações e serviços na Seara. 

Pesquisa recente, realizada por importante 
revista brasileira, constatou uma triste re-
alidade: os jovens espíritas, em sua maio-
ria, aprovam o aborto e a pena de morte. 
Como vê essa questão? O que falta para 
que nossos jovens possam absorver os 
princípios espíritas, que são claramente 
contrários ao aborto e à pena de morte?  
Raul Teixeira:  É natural que os jovens fre-
quentadores de Centros Espíritas tenham 
essa postura diante do aborto e da pena de 
morte. Eles estão discutindo esses temas nas 
escolas, nas universidades, nas rodas dos 
amigos, menos nos Centros Espíritas.
É muito comum encontrarmos grupamentos 
de jovens espíritas cheios de boa vontade, 
de alegria, de entusiasmo, mas sob a co-
ordenação de pessoas que, por não terem o 
aprofundamento das teses espíritas, evitam 
tanger essas questões das quais não sabe-
riam desincumbir-se perante os moços. As-
sim é que encontramos grupos enormes de 
moços espíritas que estão sendo treinados 
para cantar e tocar instrumentos com beleza 
e harmonia ou que se esmeram nas artes 
cênicas, tudo para apresentações de grande 
beleza estética, sem a menor dúvida, mas 

que se acham vazios dos conteúdos mais 
profundos trazidos pelo Espiritismo.
Aquilo que reprochamos em outras religiões 
está acontecendo nos territórios do Espiritis-
mo. Lamentávamos as pessoas que tinham 
suas religiões para efeitos da vida social, e 
que nada recebiam delas para orientar suas 
vidas, para falar-lhes da morte, ressaltando o 
seu papel de Espíritos no mundo com grandes 
necessidades de amor e de instrução. Na 
hora mais apertada da existência essas pes-
soas estão perdidas e desesperadas, tendo 
vivido o tempo todo em redor dos altares, nos 
passos dos seus líderes ou enredadas a mil 
e uma cerimônias. Temos visto o mesmo nos 
campos do nosso Movimento Espírita, con-
siderando-se as aplaudidas exceções. 
Muitos dos nossos jovens, portadores das di-
ficuldades trazidas dos remotos ou próximos 
passados, que reencarnaram no seio do Es-
piritismo para que encontrassem a tábua de 
salvação dos coerentes e luminosos ensina-
mentos, diante da omissão ou inadvertência 
dos que com eles lidam, veem-se com difi-
culdade para suplantar as pressões do sexo 
destravado, da drogadição, da violência ou 
da vida fútil, perdidos entre baladas e em-
balos, marcados por tatuagens e perfurados 
por piercings, sem nenhum cuidado consigo 
mesmos, como quaisquer jovens com os 
quais nos deparamos pelos caminhos. 
O Espírito Emmanuel, por meio de Chico 
Xavier, escreveu no cap. 151 do seu livro 
Caminho, Verdade e Vida que não podemos 
esquecer que a mocidade é a fase da existên-
cia terrestre que apresenta maior número de 
necessidades no capítulo da direção.
Por que não se consegue mais dialogar com 
os jovens? O que se passa na mente dos pais, 
dos dirigentes, dos evangelizadores, relativa-
mente aos seus espirituais compromissos? 
É urgente a necessidade de mais acurados 
estudos e reflexões de todos os espíritas, 
pais, dirigentes, evangelizadores e jovens, a 
fim de que alcancemos o entendimento dos 
porquês da nossa vida na Terra e não atire-
mos fora tão formosas oportunidades.
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Elucida-nos, ainda, Emmanuel que o moço 
poderá e fará muito se o espírito envelhecido 
na experiência não o desamparar no trabalho. 
Nada de novo conseguirá erigir, caso não se 
valha dos esforços que lhe precederam as 
atividades. Em tudo, dependerá dos seus an-
tecessores. 

Em sua opinião, como os dirigentes es-
píritas podem auxiliar o jovem na canali-
zação do vigor juvenil para a construção 
do mundo de regeneração?  
Raul Teixeira:  Primeiro, será preciso fazer 
do Centro Espírita um lugar agradável, frater-
no e envolvente para a criança e para o jo-
vem, sem nenhuma necessidade de que se 
construam piscinas, quadras esportivas ou 
salões de funk para que se sintam atraídos. 
O ambiente se mostrará agradável quando 
haja nele o envolvimento fraternal, onde o 
jovem possa exprimir-se, perguntar, opinar 
e apresentar seus problemas sem receber 
olhares de superior hipocrisia. Depois, será 
importante que seja convidado a participar 
das atividades da instituição que estejam 
ao nível das suas possibilidades, o que im-
plica que os lidadores mais velhos deverão 
conhecer os mais moços por estarem junto 
deles, acompanhando-os, observando-os e 
assistindo-os. 
O jovem não se fixará em instituições onde 
não tenha nada o que fazer, onde só com-
pareça para ouvir, sentadinho, leituras e fala-
ções de pessoas que supostamente saibam 
mais do que ele. De natureza muito dinâmi-
ca, é compreensível que, ressalvados os 
casos mais complicados, o jovem goste de 
cooperar, de participar ativamente, devendo 
ser para isso preparados. Convidá-los para 
acompanhar-nos em visitas a outras obras, a 
outras instituições, a entidades que prestam 
serviços aos semelhante necessitado quais 
creches, hospitais, asilos; tudo isso vai sensi-
bilizando a alma do Espírito reencarnado nas 
suas primeiras idades.
É muito bom quando temos, num centro es-
pírita,  um relacionamento saudável entre os 

trabalhadores mais velhos e os jovens, uma 
vez que os primeiros precisam contar com 
a força e a disposição dos mais moços, en-
quanto estes carecem do norteamento e da 
experiência dos mais velhos. Quando isso se 
dá, em bases de afeto e de respeito, temos 
excelente conquista de corações para a liber-
dade, para a vivência ética e para o trabalho 
com Jesus. 

Uma das maiores preocupações atuais 
são os rumos do movimento espírita, visto 
que, em face do seu crescimento quanti-
tativo, tem havido desvios e distorções 
graves. Todavia, o que é muito interes-
sante, cresce também o interesse pela 
genuína divulgação espírita. Vivemos um 
paradoxo ou esses são mesmo os cami-
nhos do amadurecimento da mentalidade 
humana, inclusive dentro do movimento 
espírita?  
Raul Teixeira:  É historicamente comprovado 
que todo movimento que se torna massivo 
costuma perder em qualidade, isso aconte-
ceu com o Budismo, com o Cristianismo e o 
Espiritismo não escaparia. Vejo, no entanto, 
em nosso Movimento Espírita um fenômeno 
que para mim é muito preocupante, trata-
se do espírito de descomprometimento de 
muitos companheiros que tomam a frente 
das suas atividades. Caso esses líderes, co-
ordenadores, dirigentes, presidentes, ou que 
outros nomes recebam, sentissem mais ardor 
pelo Espiritismo, se o conhecessem a pon-
to de compreenderem que somos nós que 
crescemos quando o elevamos, com certeza 
haveria esse crescimento que acompanha-
mos no Movimento, sem perder, contudo, a 
qualidade.
Seria preciso que os Centros Espíritas fos-
sem dirigidos por pessoas ou por grupos de 
pessoas bastante lúcidas, conhecedoras dos 
fundamentos do Espiritismo e com acendra-
do respeito pelo público que, ávido, chega as 
nossas instituições desejando aprender ou 
necessitando de algum tipo de ajuda, ou as 
duas coisas em conjunto. Seria importantís-
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simo se os dirigentes compreendessem a 
afirmação do Espírito Bezerra de Menezes, 
quando escreveu pelas mãos de Chico Xavier 
que o Centro Espírita é o educandário básico 
da mente popular, e que, a partir daí, levas-
sem a sério a sua missão de educar a mente 
humana, de orientar ou reorientar o espírito 
humano para que ele alcance seus nobres 
destinos ao largo da reencarnação. Enquanto 
isso for apenas um sonho, um devaneio nos-
so, não poderemos impedir que o Movimento 
Espírita sofra essa invasão de descompro-
metidos, de incautos e mesmo de alguns 
aventureiros, que se adonam das Casas Es-
píritas e de suas atividades e que impedem 
─ estando a serviço do caos, dos inimigos do 
Cristo, consciente ou inconscientemente ─ o 
salutar desenvolvimento da sua mensagem 
pelo mundo. Mesmo percebendo essa perda 
de qualidade na medida em que o nosso Mo-
vimento cresce em quantidade de pessoas, 
aqueles que primam pela genuína divulga-
ção da mensagem espírita devem continuar 
nesse afã, nessa empreitada, uma vez que 
cada um de nós dará conta à consciência do 
que tenha feito com os talentos da Doutrina, 
baseados que estamos na orientação que Je-
sus transmitiu aos Discípulos (Lc. 16,2), ao 
dizer que o administrador de um homem rico 
foi denunciado por defraudar-lhe os bens, e 

que foi chamado diante do dono dos bens e 
indagado: Que é isto que ouço contar a teu 
respeito? Dá conta da tua administração... 
Repito, então, que cada qual terá que prestar 
conta da administração que fez desse te-
souro, desse bem formoso que é a Doutrina 
Espírita. 

Como você vê o Movimento Espírita 
Brasileiro? Ele avança como deveria ou 
está aquém das expectativas? E mais: 
considerando os problemas que a socie-
dade terrena está enfrentando, qual deve 
ser a prioridade máxima dos que dirigem o 
movimento espírita, aqui e no exterior?  
Raul Teixeira:  O nosso Movimento Espírita 
brasileiro tem crescido na proporção das ca-
pacidades das suas lideranças. Quanto mais 
lúcidas, conhecedoras, dinâmicas e antena-
das com o futuro, melhor se apresenta, aqui 
e ali, o nosso Movimento brasileiro. 
Diante dos graves problemas experimen-
tados pela sociedade de todo o mundo, na 
atualidade, a prioridade maior de todos os 
espíritas, particularmente dos dirigentes do 
Movimento Espírita de todos os lugares, de-
veria ser o compromisso de adquirir o indis-
pensável conhecimento dos seus princípios e 
ter a coragem de pautar-se por eles no dia-a-
dia das pelejas humanas. 

FAÇA (OU RENOVE) SUA ASSINATURA DE “INFORMAÇÃO”

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

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

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

NOME: ______________________________________________________________

ENDEREÇO:  _________________________________________________________

CIDADE: ____________________   ESTADO:  ______ CEP:  __________ - _______ 

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

FONTE: “O IMORTAL”, nº661
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Série: A HISTÓRIA DE UMA MENSAGEM
“A Certeza definitiva de que a vida continua”

(31.ª Parte)

serviço

A história de hoje nos remete a 02 de fe-
vereiro de 1976, na cidade de São Paulo. 
Naquele dia a vida da família constituída 
pelo casal José Rodrigues Filho e Dona 
Shirley Rodrigues sofreria um impacto vio-
lento com a morte inesperada do mais velho 
dos três filhos: Sidney Rodrigues. 
Jovem de 19 anos incompletos, atendia 
seu dever cívico, prestando serviço militar 
em quartel da Aeronáutica, na capital pau-
lista. Cumprindo a escala daquela semana, 
Sidney estava de plantão, atendendo à 
vigilância comum nas atividades militares. 
Pela tranquilidade que reinava naquele dia, 
o rapaz aproveitava o tempo procedendo 
à limpeza do armamento sob seu cuidado, 
quando num movimento involuntário, o ape-
trecho caiu no solo, disparando um projétil 
que ricocheteou na parede e atingiu-lhe a 
nuca. A morte foi imediata, apesar da corre-
ria que se estabeleceu no local, na tentativa 
de proceder aos primeiros socorros que se 
mostraram inúteis. 
O desespero tomou conta daquela família 
até então seguindo sua rotina devida den-
tro da normalidade. A dor era tamanha no 
coração de seus pais, que, como ocorre 
nesses casos, praticamente se alhearam 
da atenção que deveriam ter pelos outros 
dois filhos: Patrícia e José Carlos. 
Como lembra sua mãe, as coisas 
começaram a melhorar com o encontro 
de um pouco de paz, quando da chegada 
da primeira mensagem através de Chico 
Xavier, em Uberaba, 19 meses depois, na 
noite/madrugada de 30 de junho de 1978. 
Estas páginas, mais as que compunham a 
segunda carta, recebida em 1981, fizeram 
a família sentir-se bem mais fortalecida 
espiritualmente, encontrando forças para 
viver e concentrar nos outros filhos todo o 
seu amor.

ESCLARECENDO.

“Não fossem as dúvidas complicadas 
que acompanharam a minha despedida 
involuntária do corpo físico, estaria mais 
forte. Vejo-me, porém, no círculo das 
indagações que não posso responder. 
Querido irmão levante seu pensamento 
a meu respeito, estude, trabalhe e ame 
a vida. Ninguém me ofendeu e nem pra-
tiquei o suicídio, uma tese que ainda me 
esfogueia a cabeça fatigada.”

Perplexidade foi a reação de todos os que 
conheceram e conviveram com Sidney. Afi-
nal a hipótese de suicídio não correspondia 
ao perfil de comportamento do rapaz. Esta, 
entretanto, parecia ser a única possibilidade 
e as cogitações dos que tentavam entender 
“o por quê?”, alcançavam pelo sem fio do 
pensamento o desencarnado que se en-
contrava convalescente da abrupta partida. 
Suas palavras, porém, colocavam um ponto 
final nas indagações.

TUDO CERTO.

“Efetivamente me achava na intimidade 
do quartel, mas procurava limpar a arma 
com excesso de atenção que passou a 
desatenção. Buscava lustrar o instru-
mento em minhas mãos, quando no 
silêncio do gabinete alguma coisa explo-
diu. O projétil escapou, sem que eu per-
cebesse, da arma que me caíra das mãos 
num movimento impensado de minha 
parte e a bala ricocheteada me alcançou 
à esquerda, na base do crânio. O choque 
foi indescritível.”

Revendo os lances derradeiros de sua pre-
sença em nossa dimensão, Sidney dá deta-
lhes importantes na avaliação e compreen-
são do problema. Tudo não passou de um 
acidente, daqueles que, embora imprevi-
síveis em nossa dimensão, estão anotados 
para acontecer no Plano Espiritual, que pro-
grama socorro e assistência ao que parte.
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serviço

PADRÃO.

“Entretanto, essas horas que devem ser 
de redenção para nossa alma, mas que se 
nos mostram terríveis, ante a experiên-
cia no mundo físico, me impuseram es-
tranha inércia. Apaguei, sem gritar. De 
momento, compreendi tudo. No entanto, 
era tarde para registrar qualquer esclare-
cimento: um torpor invencível me estirou 
na horizontal, ao que suponho, porque a 
inconsciência me tomou inteiramente.”

Sidney reafirma a ideia da causalidade que 
está por trás dos mais significativos acon-
tecimentos da vida em nossa dimensão. 
Confirma também a passagem pelo torpor 
característico do início do processo de des-
ligamento.

PERTURBAÇÃO.

“Em verdade, acordei com o assombro 
de quem se recompõe, depois de se ha-
ver suposto extinto para sempre, mas a 
breves minutos, vim saber da realidade, 
entre aflições e lágrimas que não con-
seguia evitar. Ouvi as lamentações que 
me vinham de casa, mas até hoje, quan-

do estamos na véspera do dia em que se 
completarão dezenove meses sobre a in-
feliz ocorrência, estou emaranhado nos 
pensamentos contraditórios, a respeito 
do que me aconteceu”.

O despertar na nova realidade, em casos 
como o de Sidney, se faz acompanhar pe-
las impressões derivadas da ignorância 
sobre a continuidade da vida após a morte. 
Percebe-se que quase dois anos havia se 
passado sobre o acidente que o vitimou e 
suas ideias ainda não tinham se alinhado; 
situação agravada pelas emissões mentais 
dos que ficaram na retaguarda na condição 
de familiares.

DISSIPANDO DÚVIDAS.

Realmente, embora Chico não soubesse 
disso, os oficiais a que se reportava o de-
sencarnado, supunham que ele provocara 
o suicídio. A mensagem através do médium 
não apenas apagou a cisma como fez com 
que os militares aceitassem a tese da morte 
involuntária. 
A íntegra desta e outras mensagens poderá 
ser lida na obra “ENTES QUERIDOS”, pu-
blicado pelo GEEM.

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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CIÊNCIA
EVOLUÇÃO, SEXO, REENCARNAÇÃO, ATUALIDADES

- Segundo André Luiz -
(1.ª Parte)

No ano de 1964, o INSTITUTO DE DIFUSÃO ES-
PÍRITA de Araras, SP, lançava o Anuário Espírita, 
publicação que anualmente resume acontecimentos, 
efemérides, biografias, entre outros materiais de inter-
esse do movimento espírita.
No primeiro número, o editor buscou saciar a curiosi-
dade de muitos sobre vários aspectos doutrinários 
carecedores de aprofundamento e ampliação. Para 
tanto, buscou ouvir o espírito ANDRÉ LUIZ, através 
dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Waldo Vie-
ira, na época irradiando suas contribuições desde a 
cidade de Uberaba--MG. 
Da referida entrevista desmembramos os quatro as-
suntos da pauta para compartilhar com os leitores. A 
primeira parte é a que você lerá na sequência.

1. Qual a quantidade aproximada de habitantes es-
pirituais ─ em idade racional ─ que se desenvolvem, 
presentemente , nas circunvizinhanças da Terra?
André Luiz: Será lícito calcular a população de cria-
turas desencarnadas em idade racional, nos círculos 
de trabalho, em torno da Terra, para mais de vinte 
bilhões, observando-se que alta percentagem ainda 
se encontra nos estágios primários da razão e sendo 
esse número passível de alterações constantes pe-
las correntes migratórias de espíritos em trânsito nas 
regiões do Planeta.

2. A quantidade de espíritos que vivem nas diver-
sas esferas do nosso Planeta tende, atualmente, a 
aumentar ou a diminuir?
André Luiz: Qual acontece na Crosta Planetária, as 
esferas de trabalho e evolução que rodeiam a Terra 
estão muito longe de quaisquer perspectivas de satu-
ração, em matéria de povoamento.
 

3. Considerando-se que as criaturas dos reinos 
vegetal e animal, deste e de outros Planos, absor-
vem elementos de economia planetária, pergunta-
se: o nosso Planeta dispõe de recursos para a 
manutenção e sustentação de uma comunidade 
de número ilimitado de indivíduos ou a despensa 
celeste do nosso domicilio cósmico se destina a 
uma sociedade de proporções desconhecidas?
André Luiz: Certo, nos limites do orbe terreno, não 
é justo conceituar os problemas da vida física fora 
de peso e medida, entretanto, é preciso considerar 
que as ciências aplicadas à técnica, à indústria e à 
produção, nos vários domínios da natureza, assegu-
rarão conforto e sustento a bilhões de espíritos encar-
nados na Terra, com os recursos existentes no Pla-
neta, por muitos e muitos séculos ainda, desde que o 
homem se disponha a trabalhar.  

4. Espíritos originários da Terra, têm emigrado, 
nos últimos séculos, para outros orbes?
André Luiz: Seja de modo coletivo ou individual, em 
todos os tempos, espíritos superiores têm saído da 
Terra, no rumo de esferas enobrecidas, compatíveis 

com a evolução que alcançaram. Quanto a compa-
nheiros de evolução retardada, principalmente os que 
se fizeram necessitados de corretivo doloroso por deli-
tos conscientemente praticados, em muitos casos, so-
frem temporária segregação em planos regenerativos.   
 

5. Espíritos originários de outras plagas costu-
mam estagiar na Terra em encarnações de exer-
cício evolutivo? 
André Luiz: Isso acontece com frequência, de vez que 
muitos espíritos superiores se reencarnam no Planeta 
terrestre a fim de colaborarem na educação da Hu-
manidade e criaturas inferiores costumam aí sofrer cur-
tos ou longos períodos de exílio das elevadas comuni-
dades a que pertencem, pela cultura e pelo sentimento, 
porquanto, a queda moral de alguém tanto se verifica 
na Terra quanto em outros domicílios do Universo.

6. Considerando-se a enorme distância geomé-
trica existente entre dois ou mais orbes de um 
sistema solar, ou entre dois ou mais sistemas so-
lares, pergunta-se:
 a) Os espíritos, em seu desenvolvimento intuitivo, 
ligam-se, necessariamente, a determinadas orbes?
b) Na imensidão dos espaços que separam dois 
ou mais corpos celestes vivem, também, inteligên-
cias individuais?
André Luiz: a) Em seu desenvolvimento, sim, qual 
acontece com a pessoa que em determinada fase da 
experiência física se vincula, transitoriamente, a certa 
raça ou família.
b) Isso é perfeitamente compreensível; basta lembrar 
os milhares de criaturas que atendem aos interesses 
de um país ou de outro nas extensões do oceano.
 

7. Quais os processos de locomoção utilizados 
nas migrações interplanetárias, considerando-se 
a possibilidade de migrações de entidades de ca-
tegoria até mesmo criminosa, como parece ser o 
caso dos imigrantes de Capela? 
André Luiz: Esses processos de locomoção, no Plano 
Espiritual, são numerosos. A técnica não se relaciona 
com a moral. Os maiores criminosos do mundo po-
dem viajar num jato sem que isso ofenda os preceitos 
científicos.

8. Onde começa o Umbral? 
André Luiz: A rigor, o Umbral, expressando região 
inferior da Espiritualidade, pelos vínculos que possui 
com a ignorância e com a delinquência, começa em 
nós mesmos.

9. Onde se situa “Nosso Lar”?
André Luiz: Não possuímos termos terrestres para 
falar em torno da geografia no Plano Espiritual, mas po-
demos informar que as primeiras fundações da cidade 
de “Nosso Lar”, por espíritos pioneiros da evolução 
brasileira, se verificaram no espaço do território hoje 
conhecido como sendo o Estado da Guanabara (hoje 
Rio de Janeiro). (Continua)
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José Passini

PANORAMA
MEDITEMOS NISSO

Nós, trabalhadores da seara es-
pírita, devemos meditar profunda-
mente sobre as exigências a que se 
devem submeter aqueles que, ao 
serem transferidos para o Mundo 
Espiritual, pretendem continuar suas 
tarefas. Aqui, em nome da tolerân-
cia, da fraternidade, e, até mesmo da 
pieguice, aceitam-se trabalhadores 
que têm pouca noção de respon-
sabilidade. Há muitas pessoas que 
não têm coragem para abandonar de 
vez a tarefa, mas também não a têm 
para se esforçarem, no sentido de 
se capacitarem cada vez mais para 
darem conta delas. Enganam-se a si 
próprios que estão trabalhando...
No livro “Nosso Lar”, temos algumas 
situações vivenciadas por André Luiz, 
quando se candidatou ao trabalho. 
Na obra “Os Mensageiros”, ele anota 
as instruções do nobre instrutor Ani-
ceto, que lhe passa algumas noções 
do regulamento a ser observado por 
aqueles que quisessem trabalhar 
com ele.
Aniceto, o instrutor espiritual, revela-
se, ao longo da obra, como Espírito 
que alia bondade imensa a conheci-
mento profundo. Trata-se de verda-
deiro modelo de virtudes, entre as 
quais se destaca a disciplina, tanto 
para si quanto para aqueles que 
trabalham com ele. Aqui na Terra, 
se chefiando alguma equipe de tra-
balhadores da seara espírita, por 
certo encontraria forte resistência en-
tre os trabalhadores, que o julgariam 

excessivamente exigente.
André Luiz registra, nos capítulos 2 e 
3, algumas recomendações dele aos 
candidatos. Nos capítulos de 9 a 12, 
lê-se o relato de vários Espíritos que, 
embora bem preparados antes da 
encarnação, falharam no desempe-
nho das tarefas a que se propuser-
am, talvez porque não tenham tido 
os alertamentos que temos agora!
Eis alguns tópicos dos capítulos 2 e 3:
Nosso serviço é variado e rigoroso. 
O departamento de trabalho, afeto à 
nossa responsabilidade, aceita so-
mente os cooperadores interessados 
na descoberta da felicidade de servir. 
Comprometemo-nos, mutuamente, 
a calar toda espécie de reclamação. 
Ninguém exige expressão nominal 
nas obras úteis realizadas, e todos 
respondem por qualquer erro cometi-
do. Achamo-nos, aqui, num curso 
de extinção das velhas vaidades 
pessoais, trazidas do mundo carnal. 
Dentro do mecanismo hierárquico de 
nossas obrigações, interessamo-nos 
tão somente pelo bem divino. Con-
sideramos que toda possibilidade 
construtiva vem de nosso Pai e esta 
convicção nos auxilia a esquecer as 
exigências descabidas de nossa per-
sonalidade inferior.
Mais adiante, Tobias comenta a fun-
ção do Centro de Mensageiros:
Este serviço é a cópia de quantos 
se vêm fazendo nas mais diversas 
cidades espirituais dos planos supe-
riores. Preparam-se aqui numerosos 
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PANORAMA

companheiros para a difusão de 
esperanças e consolos, instruções 
e avisos, nos diversos setores da 
evolução planetária. Não me refiro 
tão só a emissários invisíveis. Or-
ganizamos turmas compactas de 
aprendizes para a reencarnação. 
Médiuns e doutrinadores saem daqui 
às centenas, anualmente. Tarefeiros 
do conforto espiritual encaminham-
se para os círculos carnais, em quan-
tidade considerável, habilitados pelo 
nosso Centro de Mensageiros.
Diante do que diz Tobias, não seria 
prudente examinarmos a possibili-
dade de termos sido preparados para 
alguma tarefa relacionada à difusão 
do Espiritismo? Não seria, por certo, 
a consulta a um médium o meio de 
nos certificarmos se temos algum 
compromisso firmado antes da nos-
sa atual encarnação. Bastaria que 
observássemos quais as oportuni-
dades de trabalho que nos são ofere-
cidas, buscando na oração a lucidez 
necessária para nos esclarecermos, 
mesmo porque, as referências aos 
que fogem dos compromissos são 
preocupantes:
Saem milhares de mensageiros aptos 
para o serviço, mas são muito raros 
os que triunfam. Alguns conseguem 
execução parcial da tarefa, outros 
fracassam de todo. O serviço legíti-
mo não é fantasia. É esforço sem o 
qual a obra não pode aparecer nem 
prevalecer.
Aqui na Terra, quantas vezes se ou-
vem reclamações quanto às exigên-

cias de um companheiro guindado 
à posição de dirigente de um grupo 
de trabalho? Ao solicitar observância 
de horário, assiduidade, seriedade 
na execução da tarefa aos compa-
nheiros, quantas vezes aquele que 
dirige recebe demonstrações de de-
sagrado, muitas vezes comentários 
descaridosos? Aniceto, se encarna-
do, dificilmente não seria tachado de 
“mandão”, ao expressar-se assim:
Esclareça ao novo candidato os nos-
sos regulamentos e venham juntos 
para as instruções após o meio-dia.
André Luiz, que já assimilara as nor-
mas de trabalho, pondera:
Notei que o trabalho no Posto se 
desenvolvia em ambiente da mais 
bela camaradagem, não obstante o 
respeito natural às noções de hierar-
quia.
Diante do que acabamos de ver, po-
demos sentir-nos na posse de belís-
sima oportunidade de serviço no 
bem, porta a dentro da nossa própria 
individualidade. Animados desse 
entendimento de reforma íntima, 
aproveitemos as oportunidades que 
nos são concedidas, aqui na Terra, 
onde as exigências são menores. 
Se as aproveitarmos, estaremos nos 
capacitando a integrar, no futuro, 
equipes de trabalho no Mundo Es-
piritual. Caso contrário, teremos – na 
melhor das hipóteses – longo perío-
do de reeducação espiritual antes de 
sermos admitidos no trabalho efetivo 
sob a égide de Jesus.

FONTE: MUNDO ESPÍRITA, nº 1499
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JUVENTUDE
O JOVEM E SEUS PROBLEMAS

CORPO FLUÍDICO

Diz-nos a Bíblia que “todo espírito que 
não confessa que Jesus Cristo veio 
em carne, não é de Deus; mas aquele 
que confessa que Jesus veio na carne, 
esse é de Deus”, palavras de João, 
primeira epístola, capítulo 4, versículo 
3. Naturalmente, ele quer uma explica-
ção sobre isso. Pergunta ainda sobre 
os Espíritos que se comunicam nos 
Centros Espíritas, se eles não estariam 
no esquecimento para retornarem no 
dia da ressurreição. 

(Silvério Jacomini – GARÇA-SP)

Vamos à primeira parte da pergunta. Essa 
questão sobre o corpo de Jesus, se ele 
era uma pessoa comum ou não, ou seja, 
se ele tinha ou não um corpo de carne – é 
muito antiga e há aqueles que ainda hoje 
discutem essa questão. Nessa passagem, 
que você cita, João está tratando justa-
mente desse assunto. Quando correu a 
notícia de que Jesus havia aparecido, de-
pois de morto, reavivaram os ânimos en-
tre seus seguidores. O mestre de Naza-
ré havia falado da ressurreição, ou seja, 
ele havia dito que a vida continua após 
a morte, que ressurgimos depois. Com 
certeza, muito poucos acreditaram nisso. 
Basta considerar a decepção que senti-
ram quando ele foi crucificado e morto. No 
entanto, a notícia de seu reaparecimento 
depois da morte causou espanto e, ao 
mesmo tempo, uma inusitada alegria en-
tre aqueles que já tinham perdido a espe-
rança na sua palavra. Então, Jesus tinha 
razão –  concluíram: o Espírito não morre! 
A vida continua!... É claro que, naquela 
época, a ignorância era muito maior que 
hoje. A partir dos relatos das primeiras 
aparições de Jesus,  ou às mulheres jun-
to ao túmulo, ou aos discípulos na casa 

de Pedro e na estrada de Emaús, ou na 
praia para os pescadores – começaram 
as cogitações e as especulações a res-
peito da sua morte e de seu corpo. Ora, 
muita gente viu que Jesus foi realmente 
crucificado, que ele havia morrido na cruz 
e que fora sepultado, como os cadáveres 
de todas as pessoas que morriam. Então, 
como foi que ele apareceu? Surgiram, en-
tão, entre seus seguidores, duas grandes 
interpretações sobre o fato. A primeira 
interpretação, a mais simples – que dizia 
que Jesus efetivamente tinha morrido, 
mas que por um milagre de Deus seu 
corpo carnal se reconstituiu e retomou 
à vida, tal como era antes. Talvez tenha 
sido esta interpretação a que mais caiu 
na confiança no povo e, por isso, muitos 
passaram a acreditar na ressurreição da 
carne, hoje dogma da Igreja. Mas havia 
uma outra interpretação. Os partidários 
de uma corrente chamada docetismo 
passaram a afirmar que Jesus não mor-
rera de verdade, porque o corpo dele não 
era um corpo comum como o nosso. Era 
um corpo celestial ou espiritual, que não 
estava sujeito às vicissitudes da carne, ou 
seja, ao mesmo desgaste, à doença ou à 
morte – e que, portanto, era um corpo que 
não podia morrer. Esta foi uma das primei-
ras questões que dividiram os cristãos, 
causando muita discussão. Com certeza, 
João, que convivera com Jesus – pois lhe 
fora um dos discípulos – não podia con-
cordar com a idéia de que Jesus não ti-
vera um corpo como o nosso, porque se 
isso, realmente, tivesse acontecido, tudo 
o que aconteceu com ele – sofrimento e 
morte – não teria passado de uma mera 
encenação. Na verdade, se seu corpo 
não fosse de carne, ele não teria sofrido 
como se pensava; o sangue – que jorrara 
de seu corpo por ocasião do martírio – 
também não era verdadeiro, e tanto o seu 
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martírio quanto a sua morte eram, portan-
to, puro fingimento. Essa idéia absurda 
eleve ter chocado João. Ele não podia 
concordar com isso, razão pela qual ele 
passou a combater ardorosamente quem 
afirmasse que Jesus não tinha um corpo 
de carne. Foi por essa razão, caro leitor, 
que João escreveu que todo espírito que 
não reconhece que Jesus veio num corpo 
de carne, não pode ser de Deus – isto, 
não pode ser verdadeiro. Mas, por que 
será que João, na sua primeira carta, fala 
de Espíritos e não de pessoas? Porque, 
naquela época, eram comuns as manifes-
tações de Espíritos nas reuniões dos cris-
tãos. Repare que, na época em que esses 
textos foram escritos, já haviam passado 
várias décadas da morte de Jesus, mas 
os seus seguidores  – incluindo Paulo – 
recebiam orientação de Espíritos, através 
de manifestações que, hoje, chamamos 
de mediúnicas. Paulo, inclusive, em suas 
cartas, referindo-se a tais manifestações, 
fala dos dons espirituais – que nada mais 
são o que hoje o Espiritismo chama de 
faculdades mediúnicas. A propósito. 
João, neste mesmo capítulo, chega a pre-
venir as pessoas, alertando para que não 
sejam enganadas por qualquer Espírito; 
deveriam verificar quais eram os Espíri-
tos que vinham de Deus, ou seja, quais 
aqueles em que realmente se podia con-
fiar, porque havia muitos enganadores, 
que traziam ideias e teorias falsas. Foi 
Paulo de Tarso quem deu a melhor inter-
pretação do fenômeno da ressurreição. 
E isso está em uma de suas cartas aos 
Coríntios. Paulo não concordou, nem com 
aqueles que achavam que Jesus ressus-
citou no mesmo corpo de carne, nem com 
aqueles que diziam que Jesus viveu na 
Terra num corpo celestial. Ele, Paulo, diz 
que Jesus teve um corpo carnal (como o 

nosso), mas ressuscitou num corpo espi-
ritual (que, no Espiritismo, chamamos de 
perispírito). E Paulo vai mais longe, quan-
do diz que todos nós ressuscitaremos com 
esse corpo espiritual, “porque não morre-
remos, mas seremos transformados” – 
diz ele. Essas conclusões de Paulo são 
muito importantes para podermos com-
preender que a ressurreição não é um 
fenômeno distante, mas um fenômeno 
que acontece com todas as pessoas logo 
que desencarnam, pois todas têm um cor-
po espiritual e é, com ele, que ressurgem 
para a vida espiritual, logo após a morte. 
Respondendo a segunda parte de sua 
pergunta, Silvério, podemos dizer que os 
Espíritos, que se comunicam nos centros, 
são aqueles que viveram conosco aqui 
na Terra – familiares, parentes, amigos 
ou pessoas estranhas. Na verdade, como 
Jesus, eles ressurgiram após a morte do 
corpo, embora nem todos se manifestem 
como Jesus se manifestou. A aparição de 
Jesus se deu através de um fenômeno 
que chamamos de materialização, uma 
vez que o corpo espiritual (ou perispírito) 
é invisível no seu estado normal, mas 
pode, em circunstâncias muito especiais, 
se fazer visível e até mesmo palpável, 
como a aparência de um corpo comum. 
Outro exemplo típico de materialização na 
Bíblia está no aparecimento dos Espíritos 
de Moisés e Elias para Jesus, no Monte 
Tabor, fenômeno que foi presenciado por 
três dos discípulos. Pesquisas realizadas 
por eminentes cientistas já foram capazes 
de obter materializações perfeitas de Es-
píritos. Se você quiser ler alguma coisa 
nesse sentido e obter um testemunho 
extraordinário de materialização de um 
ente querido, consulte o livro “MATERIA-
LlZAÇÕES LUMINOSAS”, autoria de 
R. A. Ranieri.
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ABORTO: O GRITO SILENCIOSO
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Visto por milhares de pessoas em todo 
o mundo, o documentário “The Silent 
Scream” (O grito silencioso), tem mu-
dado a opinião de muita gente favorá-
vel ao aborto. Produzido nos anos 80, 
pode hoje ser facilmente assistido, em 
vários idiomas, pela internet, bastando 
para tanto uma rápida visita aos sites 
de busca. O documentário não possui 
cunho religioso, mas científico, sendo 
apresentado por alguém com larga 
experiência em questão de aborto, 
o médico norte-americano Bernard 
Nathanson, conhecido há algumas 
décadas como “o rei do aborto”. Ele    
– que hoje é um ícone na defesa da 
vida –, dirigiu, em 1971 e 1972, o Cen-
tro de Saúde Reprodutiva e Sexual, 
em Nova York, então a maior clínica 
de abortos do mundo ocidental, e foi 
membro-fundador da hoje chamada 
Liga Nacional pelo Direito ao Aborto. 
Sob suas ordens, naqueles dois anos, 
foram praticados 60 mil abortos, tendo 
só ele realizado uns 5 mil. Passou a 
defender a legalização do aborto nos 
Estados Unidos depois de trabalhar 
num hospital de mulheres, onde teve 
contato com pacientes que fizeram 
aborto clandestino. E, para alcançar 
seu objetivo, como corajosamente ad-
mitiu ao mundo, não mediu esforços, 
manipulando com amigos os números 
do aborto para influenciar a opinião 
pública, luta difícil já que naquela oca-
sião, como lembra, apenas 1% dos 
200 milhões de norte- -americanos 
era favorável ao aborto-   -livre. 
“Exercíamos pressão sobre os mem-
bros do Congresso e Câmaras Legis-

lativas dos 48 Estados para conseguir 
que anulassem antigas leis antiabor-
to. (...) Dizíamos, em 1968, que nos 
Estados Unidos se praticava por ano 
um milhão de abortos clandestinos, 
quando sabíamos muito bem que não 
ultrapassavam os mil; não nos servia. 
Para chamar a atenção, multiplicamos 
a quantidade. Repetíamos também 
constantemente que as mortes das 
mães por abortos clandestinos se 
aproximavam de dez mil, quando 
sabíamos que não eram mais de 
duzentas. Lançamo-nos à conquista 
dos meios de comunicação, dos gru-
pos universitários, sobretudo feminis-
tas. Elas escutavam tudo o que dizía-
mos, incluindo as mentiras, e logo as 
divulgavam na mídia. (...) Outra tática 
eram as nossas próprias invenções. 
Dizíamos, por exemplo, que tínhamos 
feito uma pesquisa e que 25% dos 
entrevistados eram a favor do aborto. 
Três meses mais tarde, dizíamos que 
eram 50% e, assim, sucessivamente. 
As pessoas acreditavam. (...) Quando 
mais tarde os pró-aborto usavam os 
mesmos slogans e argumentos que 
eu tinha posto a circular em 1968, da-
va-me vontade de rir, porque eu tinha 
sido um dos inventores e sabia muito 
bem que eram mentiras” – declarou 
Nathanson, confirmando uma prática 
comum dos grupos pró-aborto ainda 
nos dias de hoje, conforme também 
denunciou, em 2007, ao “Catholic 
Family and Human Rights Institute”, o 
ex-chefe do Escritório de Estatísticas 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU), Joseph Chamie, que acusou a 
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Organização Mundial de Saúde (OMS), 
o Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (Unicef) e o Fundo de Popu-
lação da ONU (Unfpa) de publicarem, 
defendendo interesses, que todo ano 
entre 500 e 600 mil mulheres morrem 
no mundo por causa do aborto não-
legalizado, algo impossível de definir 
visto que só 31 de 193 países (16%) 
entregam informações confiáveis sobre 
mortes, a maioria não diz nem a causa, 
nem o sexo ou idade dos falecidos.
Nathanson chamou a atenção também 
para as cifras do aborto. Conta que em 
1968, quando começaram com o mo-
vimento, o orçamento a ele destinado 
era de 7.500 dólares, mas, em 1982, o 
valor já alcançara 1 milhão de dólares. 
A postura do Dr. Bernard Nathanson 
em relação ao aborto, no entanto, iria 
mudar depois da sua saída da direção 
da clínica em Nova York, em 1972, 
para assumir o serviço de obstetrícia 
do Hospital de São Lucas, naquela 
mesma cidade. Lá, criou o setor de Fe-
tologia, uma ciência nova que colocava 
à disposição do médico uma tecnolo-
gia que se aperfeiçoava, o ultrassom, 
capaz de captar a vida do feto dentro 
do útero. Foi assim que pôde acom-
panhar – com tristeza e arrependimen-
to – o desespero do feto, que durante 
o aborto chega a se debater frenetica-
mente e, acredite-se, a tentar se des-
viar, em vão, do instrumento que lhe irá 
dilacerar o corpo para depois sugá-lo 
aos pedaços para fora. Foi, inclusive, 
a expressão de dor do feto, que abre 
a boca como a gritar tão logo começa 
a ser mutilado, que inspirou o título do 

seu documentário: “O grito silencio-
so”. Nele, além de uma aula sobre o 
feto em suas diferentes fases de de-
senvolvimento, e imagens do ultras-
som durante o aborto, o Dr. Bernard 
Nathanson desculpa-se com o mundo, 
num apelo emocionado:
“Todo esse conhecimento concluiu,
e sem exceção, que o feto é um 
Ser humano, igual a qualquer um 
de nós, e parte integral da comuni-
dade humana. Agora, a destruição 
de uma vida humana não é solução 
para o que, basicamente, é um pro-
blema social. E acredito que recor-
rer a essa violência é admitir que a 
ciência e, pior ainda, a ética, estão 
empobrecendo. Eu me recuso a a-
creditar que a Humanidade que che-
gou até a Lua não possa criar uma 
solução melhor do que recorrer à 
violência. Devemos todos nós, aqui 
e agora, dedicar todos os nossos 
esforços para achar uma melhor 
solução, uma solução composta de 
amor e compaixão e um decente res-
peito pela inegável prioridade da 
Vida Humana. Vamos todos, pelo 
bem da Humanidade, aqui e agora, 
parar esse genocídio.”
Além do documentário e das palestras 
e seminários que faz contra o aborto, 
o Dr. Bernard Nathanson, hoje com 83 
anos, é autor de diversos artigos e de 
dois livros, nos quais conta, sem medo, 
tudo sobre o movimento abortista e 
seus artifícios. Os livros são: “Abor-
ting America” (A América Aborta), 
publicado em 1979, e “The Hand of 
God” (A Mão de Deus), de 1996.
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