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Em “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, 
Questões 522 e 523.

O pressentimento é sempre uma 
advertência do Espírito protetor?

O pressentimento é o conselho íntimo 
e oculto de um Espírito que vos 
deseja o bem. E também a intuição da 
escolha anterior : é a voz do instinto. 
O Espírito, antes de se encarnar, tem 
conhecimento das fases principais 
da sua existência, ou seja, do gênero 
de provas a que irá ligar-se. Quando 
estas têm um caráter marcante, ele 
conserva uma espécie de impressão 
em seu foro íntimo, e essa impressão, 
que é a voz do instinto, desperta 
quando chega o momento, tornando-
se pressentimento. 

Os pressentimentos e a voz do 
instinto têm sempre qualquer 
coisa de vago; na incerteza, o que 
devemos fazer?

Quando estás em dúvida, invoca o teu 
bom Espírito, ou ora a Deus, nosso 
soberano Senhor, para que te envie 
um de seus mensageiros, um de nós.

“Dai e dar-se-vos-á, recomendou-nos 
Jesus. Doemos de nós o que sejamos 
e tenhamos, na obra do auxilio aos 
outros, e o auxilio dos outros nunca 
se fará tardar para nós.”

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

O VÉU DE NOIVA

A história de uma mensagem
(33ª parte)

OS CAMPOS MÓRFICOS

RAÍZES DAS INCOERÊNCIA DOUTRINÁRIAS 
NO MOVIMENTO ESPÍRITA

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS

A EDUCAÇÃO A LUZ DO 
ESPIRITISMO

Albino  Teixeira
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CONVERSA BREVE
NÃO DIGA

André Luiz

Não se diga pior em momento algum.
Se você já consegue escutar com paciência nas horas 
difíceis...
Se pode silenciar a própria irritação nas horas 
amargas...
Se tem ânimo para sofrer sem lamentação...
Se já suporta os problemas da próprias casam 
procurando solucioná-los sem azedume e sem queixa...
Se tem força para calar esse ou aquele assunto infeliz...
Entretanto, se você acredita que pode alcançar a 
sublimação espiritual sem os outros, decerto ainda não 
chegou à verdade.
A vida foi criada à feição de máquina complexa, em 
que as peças diferenciadas entre si guardam função 
específi ca.                      
Não fuja à engrenagem do seu grupo se deseja 
aperfeiçoar-se e progredir.
Os outros são as áreas destinadas à complementação e 
melhoria dos seus próprios refl exos.
Através deles é que você se analisa para observar-se 
com segurança.
LEMBRE-SE:
Fracassos, de qualquer modo, são sempre convites que 
portamos para tarefas novas e melhores, compelindo-
nos a sair da insegurança.
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Época: Ano de 1948. Cenário: Fa-
zenda “Cachoeira” - Esmeraldas. MG. 
Personagens: Chico Xavier; casais 
José (Olga) de Lima Géo (anfi triões). 
Rubens (Alda) de Castro Romanelli. 
José (Iracema) Saturnino Costa. José 
Hermínio Perácio. Luci Costa. Antônio 
Loretto Flores, o autor destas linhas e 
outros.

Chico Xavier era ansiosamente aguar-
dado pelos anfi triões e pelos amigos, 
para a festividade de inauguração da 
sede da Fazenda “Cachoeira”. Do pro-
grama consta uma sessão espírita, 
presidida pelo companheiro Perácio, 
com a presença do convidado especial. 
A reunião, marcada para as 20 horas, 
só tem início às 21, devido à demora 
do Chico, pois, reconhecido no trajeto 
cidade-fazenda por inúmeras pessoas 
(fazendo parar o carro), carinhosa-
mente as atendia. Enquanto isso, fomos 
todos para o pátio, a fi m de recepcioná-
lo condignamente.
À chegada, descendo do carro, o bon-
doso médium abraça-nos a todos, di-
zendo palavras de fraternidade e ter-
nura, assim como declinando o nome 
de cada um de nós.
Findos os cumprimentos, Chico dirige-
se nominalmente a alguém conhe-
cido por João Rosa(!), abraçando-o e 
mostrando- se feliz por encontrá-lo ali. 
Então, caçoando, o saudoso confrade 
José Costa comenta:

—  Cuidado, Chico! Os adversários cos-
tumam dizer que o Espiritismo é fábrica 
de loucos... Aqui não há nenhum João 
Rosa!...

Imperturbável, o interpelado retruca:

—  Perdão, João Rosa é desencarna-
do.

Perplexos porém descontraídos e eu-
fóricos, fomos para a sala preparada 
para a sessão. Todos, sentados em 
torno da mesa, aguardavam o início 
dos trabalhos. Antes da prece inicial, o 
Presidente Perácio sugere a retirada de 
uma cadeira vaga, colocada à direita de 
José Costa, advertindo à assembléia:

— Não é bom deixar cadeira vaga à 
mesa de reunião... 

Chico, até então em silêncio, discorda 
delicadamente:

—  A cadeira não está vaga. Ocupa-a 
um irmão desencarnado.

Fazem-se prece, leitura e comentário 
do “EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITIS-
MO” e começam os trabalhos. Aí, Chico 
pede a palavra e esclarece:

— O irmão João Rosa, a quem cum-
primentei ainda há pouco, lá fora, pe-
diu e obteve permissão da Assistência 
Espiritual para participar desta reunião. 
Neste momento está sentado na ca-
deira aparentemente vaga. Vejo, no 
espaço, um quadro dramático — diga 
-se trágico, emocionante. João Rosa, 
que era viúvo, ao desencarnar passa a 
sofrer o assédio da ex-esposa, a qual o 
tortura, mostrando-se- lhe vestida com 
véu de noiva tinto de piche, disposta 

José Jacinto Alcântara 
(Belo Horizonte)

O VÉU DA NOIVA
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FONTE: BACCELLI, Carlos. Chico Xavier: 70 anos de mediunidade.

a vingança implacável!
E, ante a admiração dos demais, 
prossegue:

— João Rosa, visivelmente traumatiza-
do, nos diz que seu casamento foi um 
fracasso: jamais conseguiu harmonizar-
se com a esposa, vivendo o casal sob 
o impacto permanente do fogo cruzado 
do desajuste conjugal, até que a morte 
os separou...

Após ligeira pausa, o médium retoma a 
descrição do quadro detectado por sua 
vidência no plano espiritual:

— João Rosa diz que, ao comprar os 
aviamentos para a mortalha na loja 
de José Costa, em Sabará, indagou-
lhe como proceder com o véu nupcial 
que a falecida guardava como preciosa 
relíquia. Ouvindo do outro que “deveria 
pichá-lo e com ele envolver o corpo da 
morta” e recebendo mesmo, de pre-
sente, uma lata de piche, seguiu à risca 
o macabro conselho. Agora, desencar-
nado há 25 anos, arrosta, no Espaço, 
terrível confronto, pois ambos, vivendo 
em zona trevosa, dão prosseguimento 
ao confl ito, sob insuportável clima de 
ódio e ressentimento. E atentem, caros 
irmãos; o acaso não existe, pois não 
foi à toa que João Rosa veio até a nós, 
externando o seu pedido de socorro. E 
só há uma maneira infalível de se pôr 
termo a tal discórdia entre duas almas 
predestinadas. Eu pediria, então, ao 
querido irmão José Costa que orasse 
contritamente o Pai-Nosso, após         
rogar, com a misericórdia de Jesus, o 
necessário perdão, pelo gesto leviano, 

impensado, descaridoso que praticara, 
com o mau conselho e invigilância.
Sensibilizado e com o rosto banhado 
de lágrimas, José Costa ora fervoro-
samente, a comoção embargando-lhe 
a voz e as palavras sinceras a brotar-
lhe do âmago da consciência. Finda a 
prece, tocada de profundo sentimento 
de amor e humildade, retoma Chico a 
palavra, descrevendo a fase fi nal da 
emocionante visão:

— As lágrimas de nosso irmão José 
Costa, como vaporosas emanações 
divinas, subiram ao Céu, retoman-
do em cascatas de luz  bendita, que, 
projetando-se sobre o casal e incid-
indo sobre o véu negro de rancorosas                                       
vibrações, o transforma em manto an-
gelical, qual veste nupcial, com a alvura 
da neve... Agora, reconciliados, ambos 
se abraçam, selando com um beijo nova 
aliança, na catedral da alma, entre ro-
sas e lírios, ante a amplidão infi nita!

Leitor amigo, narrei a você um fato 
real da vida, do qual fui testemunha, 
em 1948. Daí ressalta, mais uma vez, 
o invencível poder da oração, o poder 
do perdão e, principalmente, o imenso 
poder do amor!

A fé dos espíritas é raciocinada. Assim, 
raciocinemos sobre esse fascinante 
evento, pela grande lição que encerra. 
E agradeçamos ao Pai Celestial a bên-
ção de termos, no mundo, no Brasil 
e, particularmente, em Uberaba essa 
grande luz que é o boníssimo irmão 
Francisco Cândido Xavier.
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Série: A HISTÓRIA DE UMA MENSAGEM
“A Certeza defi nitiva de que a vida continua”

(33.ª Parte)

serviço

A história de hoje nos faz recuar a 29 de 
novembro de 1966, em São Paulo, Capi-
tal. Naquele dia, depois de longo perío-
do de sofrimento ligado a um processo 
blastomatoso, desencarnava a senhora 
Hilda Gritti Saraiva, então com 45 anos 
de idade. 
Casada com o senhor Paulino Saraiva, 
impôs-lhe, com sua partida, “intenso en-
trechoque das correntes de saudade 
e pesar, anuviando-lhe os pensamen-
tos, mormente quando se via mais 
só, com possibilidade de monologar, 
entre o sofrimento e a lembrança”, 
conforme explicaria o espírito do Doutor 
Bezerra de Menezes, em mensagem a 
ele destinada apenas dez dias após a 
morte da companheira. Tal recado foi re-
cebido pelo médium, na presença do Sr. 
Paulino, que desfrutava da proximidade 
de Chico, com o qual o casal mantinha 
relações de amizade há algum tempo. 
Detalhando mais o fenômeno, o querido 
instrutor espiritual, disse tratar-se de um 
problema de “sintonia que só o amor 
verdadeiro pode realizar; é como se 
num circuito de forças mentais, atu-
antes e vivas, o marido sentisse pelo 
coração da esposa e ela pensasse 
com seu cérebro. Suas lágrimas soli-
tárias caiam na alma da companheira 
que tinha necessidade de mais ampla 
restauração nos domínios das forças 
emotivas”.
Dois anos depois, na reunião de 02 de 
novembro de 1968, após a signifi cativa 
perda do irmão, Jorge, o Dr. Bezerra di-
rigiu suas palavras ao Sr. Paulino, desta 
feita dando notícias  do mesmo, bem 
como da presença da esposa no mo-

mento da comunicação. Mais dois anos 
e, na noite de 25 de julho de 1970, o 
médico transfere ao Sr. Paulino, ligeiro 
bilhete, repassando informações sobre 
a presença da ex-esposa.
Finalmente, em 10 de abril de 1971, 
chega a tão esperada mensagem de 
Da. Hilda, que jubilosa pelo segundo 
casamento do ex-marido, revelando 
sua elevação espiritual, dirige-se ao ex-
esposo, agora não como companheiro, 
mas como fi lho, expressando conceitos 
de grande profundidade como o que diz: 
“Bendita a luz que vem das profun-
dezas da alma, a fi m de realizarmos 
aquele “amai-vos uns aos outros 
como eu vos amei”, das lições de Je-
sus”.

O AMOR JAMAIS ESQUECE.

“Você, fi lho meu, não consegue          
avaliar as afl ições que passaram a re-
sidir comigo, quando o vi realmente a 
sós. O apartamento vazio, as difi cul-
dades de readaptação ao trabalho, a 
saudade por presença constante de 
dor e a necessidade de companhia... 
Compartilhei com você do cálice de 
inquietação e tristeza em que a viu-
vez lhe agravava os obstáculos de 
homem correto e digno, mas orei, 
querido Paulino, e orei tanto, rogando 
a Jesus nos socorresse, que Ele nos 
mandou o anjo bom que hoje vela so-
bre os nossos dias.”

O relato de Da. Hilda bem demonstra e 
confi rma as ligações mento-emocionais 
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que persistem após a morte entre os 
que fi cam e o que parte. Percebe-se 
que minúcias das percepções do que 
fi ca desconsolado pela perda são capta-
dos, registrados e compartilhados pelo 
desencarnado. No caso em questão 
ampliavam-se as impressões entre os 
parceiros pela profundidade e sinceri-
dade do amor que os uniu na convivên-
cia mantida pelo casamento.

AMOR SUBLIMADO.

“Oh! Querida Júlia, que dizer a você 
senão que encontro em sua presença 
a luz do céu asserenando-nos a vida? 
Como lhe explicar, querida irmã e 
fi lha do meu coração, todo o recon-
hecimento e toda a alegria que me po-
voam as horas, ao senti-la conosco, 
abençoando-nos a todos com o seu 
carinho e desprendimento? Se as 
lágrimas de gratidão e de júbilo po-
dem falar, dirão as que choro de con-
tentamento ao abraçá-los, que você 
fez a felicidade do nosso querido 
Paulino, a quem tanto devemos.”

Já neste trecho, Da. Hilda dá inequívo-
ca demonstração de superioridade de 
seu amor e de sua condição evolutiva. 
Afi nal, após tão poucos anos, quantos 
conseguiriam revelar desprendimento a 
ponto de reconhecer o valor da suces-
sora na companhia do ex-marido? Uma 
reação a ser considerada em nosso 
aprendizado sobre as interrelações hu-
manas.

SINTONIA FINA.

“Agradeço a você a recomposição 
do nosso caro Paulino, a alegria que 
a sua dedicação conseguiu restaurar 
para ele e junto dele a confi ança na 
vida que você lhe inspirou e, sobretu-
do, o refazimento da paz, em que ele, 
homem digno e abençoado, precisa 
viver para servir. E agradeço, ainda a 
você, o amor com que seu coração de 
mulher e de anjo retornou às nossas 
tarefas por nossas crianças.”

Ainda neste trecho destaca-se a rara 
condição espiritual de Da. Hilda.  Pat-
enteia-se também o quanto ela perman-
ecia ligada e ciente das atividades do 
marido e sua nova companheira. Ob-
serve-se sua alegria em saber sobre a 
retomada das tarefas interrompidas por 
sua morte, pela nova esposa do mari-
do.

O BEM ANULA O MAL.

“Suas peças de roupa, em socorro 
dos pequeninos quase desampara-
dos, são jóias que me enfeitam de 
alegria e de fé sempre mais viva nos 
dias sempre melhores que hão de vir. 
Nossa costura para reduzir e limitar 
a penúria e a nudez dos pequenos 
tristes que esperam de nós um gesto 
de amor e um sorriso de bênção, no 
fundo, representam obra do Cristo 
em nossas mãos. Trabalhemos. Às 
vezes a peça de roupa mais singela é 
justamente a que se destina a evitar a 
intromissão da enfermidade em vida 
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preciosa que tão-somente o porvir 
nos fará conhecer. E, às vezes, quer-
ida Júlia, ou melhor, tantas vezes, 
a criança que de nós recebe apoio 
e carinho é aquela que no amanhã, 
talvez menos distante, nos estenderá 
os braços para amenizar-nos a sede 
de amparo e a fome da presença de 
Deus, em forma de paz e consola-
ção.”

Neste ponto da carta de Da. Hilda, a 
avaliação precisa sobre o papel e im-
portância da caridade em nossas vidas. 
Representam como ela diz, “fé sempre 
mais viva nos dias sempre melhores que 
hão de vir” e “a obra do Cristo em nos-
sas mãos”. Realça também que “a peça 
de roupa mais singela”, evitará a intro-
missão da enfermidade em vida precio-
sa e poderá, através dos benefi ciados 
“amenizar-nos a sede de amparo e a 
fome da presença de Deus, em forma 
de paz e consolação.”

                                                                 
SIMPLES ASSIM.

“Distribuamos amor, onde o nosso 
amor ainda não consegue entendi-
mento. Difi culdades são nuvens. O 
amor é sol. Sombras passam e a luz 
fi ca. O tempo, com a bênção de Deus, 
tudo reajusta, harmoniza, acalma e 
reconstrói.”

Quanta beleza e profundidade nas pa-
lavras desse espírito... Trata-se de in-
teressante leitura do ensinamento de 
Jesus sobre fazermos o bem incondicio-
nalmente, sem restrições, sem exigên-
cias, sem olhar a quem... Pelas precio-
sas e justas Leis de Deus, os maiores 
benefi ciados pela nossa ação nesse 
campo seremos nós mesmos. É dando 
que se recebe, sintetiza-nos a prece de 
São Francisco.

A íntegra desta e outras mensa-
gens poderá ser lida no livro “ENTRE 
DUAS VIDAS”, publicado pela editora 
CALVÁRIO.

serviço
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OS CAMPOS MÓRFICOS
Como explicar aos leitores a Teoria dos 
Campos Mórfi cos?
SUELY ─ A Teoria dos Campos Mórfi cos 
é um assunto no qual eu entrei porque 
sou muito curiosa. É muito científi co, 
tendo sido desenvolvido primeiramente 
por Watson. Mas quem o aprofundou foi 
R. Sheldrake. Ele é considerado como 
um biólogo extraordinário e seus livros 
são “best-sellers”, que não fi cam nas 
prateleiras. Eu li algumas coisas sobre 
Sheldrake e me encantei com o que ele 
disse sobre os Campos Mórfi cos, como 
eles funcionam e achei que tem a ver com 
o Espiritismo, porque eu não leio somente 
livros espíritas e tenho encontrado muito 
Espiritismo fora do Espiritismo. Isso cor-
responde aos tempos que nós queríamos 
ter chegado, ou seja, o Espiritismo ex-
trapola tudo e todos. Você vai abrir outros 
livros e vai encontrar o Espiritismo ali den-
tro. Evidentemente Sheldrake não é es-
pírita. Maravilhoso, isto o torna insuspeito, 
porque se ele fosse espírita nós estaría-
mos puxando “a brasa” para a sardinha 
da gente, no dizer do povo. Como ele não 
é espírita, então todas as pessoas estão 
lendo, compreendendo aquela história do 
“Centésimo macaco” e de como há uma 
memória que se propaga dentro daquela 
raça. A grande esperança, é que a raça 
humana, você está vendo o que está 
acontecendo por aí, as ONG’s, os mo-
vimentos ecológicos, essa memória está 
contaminando a humanidade. E sem sa-
ber porque, as pessoas são tomadas por 
um desejo de ser um pouco melhores e 
quanto mais a humanidade pensar no ser, 
mais ela vai se efetuando pela propaga-
ção do chamado Campo Mórfi co, com as 
ondas mórfi cas. Então a gente diz que 
isso não é Espiritismo, mas é sim meu 
caro, porque quando Kardec e os espíri-
tos falaram no Campo Eletromagnético, 
no qual estaríamos todos mergulhados 

e onde os pensamentos viajam, de tal 
forma que a telepatia entre os humanos é 
uma coisa espontânea e natural. A gente 
pensa que não, mas dentro de casa usa-
mos muito a telepatia. A Teoria dos Cam-
pos Mórfi cos se baseia nesta memória 
que se propaga dentro da própria raça. 
Por exemplo: no caso dos macaquinhos 
(Teoria do Centésimo Macaco), ocorre 
de macaquinho para macaquinho. Não 
é de macaquinho para cavalo, não é de 
macaquinho para Ser humano. É dentro 
daquela raça. Então, nós fazemos a raça 
humana. Essas idéias vão se propagan-
do, mesmo que sejam idéias. O meu pen-
samento melhorado, mesmo que eu não 
saiba, está ajudando a melhorar o mundo, 
por causa da propagação nos chamados 
Campos Mórfi cos.
Quem quiser compreender melhor, pro-
cure os livros de Sheldrake.

Neste caso, podemos dizer que existe 
uma semelhança entre a sintonia de 
pensamentos estudada pela Doutrina 
Espírita e a Teoria dos Campos Mórfi -
cos? 
SUELY ─ É tudo igual, é isto que me en-
canta, e ver que por caminhos diferentes 
a humanidade está chegando no mesmo 
lugar, porque o Espiritismo fala muito na 
sintonia de pensamento. Surgem homens 
como Sheldrake e outros para dar uma 
conotação científi ca para o assunto. En-
tão, na medida em que você lê um livro 
de André Luiz , depois você lê um livro de 
um cientista, dando nomes diferentes, aí 
você pensa, estou no caminho certo. É 
uma comprovação maravilhosa, são os 
missionários no mundo. Eles vêm nos 
mais diversos campos do conhecimento, 
ou seja, no campo da Psicologia Trans-
pessoal, na Medicina Psicossomática, na 
Física Quântica, eles estão descobrindo 

Entrevista com SUELY VERKAUZER do Jornal “Página de Luz”.
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a Teoria dos Campos Mórfi cos. São to-
dos missionários de uma Era Nova, que 
já se faz presente. Então tem tudo a ver. 
Quando falamos da transmissão do pen-
samento, da sintonia, daquilo que esta-
mos pensando aqui, agora, pois sintonia 
já atrai espíritos que pensam da mesma 
maneira. É isto que Sheldrake está expli-
cando pela Teoria dos Campos Mórfi cos. 
Criamos em torno de nós um campo propí-
cio e esse campo vai atrair outros que tem 
a ver com ele. Vai se propagando. Isso vai 
acabar com o individualismo, porque nós 
estamos agora nos dando as mãos. Es-
tamos em plena Era Holística. O que faz 
o holismo? Determina e decreta que de 
agora em diante todos os conhecimentos 
se convergem no mesmo fi m.

Diante de tais colocações, podemos 
considerar o espírita como um elemen-
to catalisador no meio em que vive?
SUELY ─  Ele é um elemento catalisador. 
Todas as pessoas que tiveram idéias no-
bres, porque o elemento catalisador na 
química é aquele elemento que apressa 
o processo.
O cientista está fazendo um processo e 
coloca no tubo de ensaio aquele elemento 
catalisador que apressa o resultado. Tam-
bém em todas famílias há um elemento 
catalisador. Mesmo que algumas pes-
soas não concordem, adaptam-se suave-
mente, inexoravelmente. Se nós falarmos 
a eles, se defendem contra as idéias. Não 
falamos, pensamos e agimos e estamos 
catalisando os acontecimentos. Por isso 
a divulgação doutrinária é tão importante. 
Mas não somente dentro do Espiritismo, 
eu acho que em todas as religiões acon-
tecem coisas boas, as pessoas estão des-
pertando, todas as crenças, todas as fi lo-
sofi as. Um belo dia vou me surpreender 
conversando com uma pessoa de religião 

diferente com uma fraternidade universal.
 
Gostaria que você nos elucidasse  so-
bre a seguinte colocação feita durante 
o simpósio: “As formas evoluem para 
culminar na espiritualidade”.
SUELY ─  E um pensamento de um pa-
dre jesuíta Teilhard de Chardin, francês,  
paleontólogo, que era evolucionista. Suas 
obras, evolucionistas, foram proibidas 
e hoje pouquíssimas pessoas possuem 
o livro “Fenômeno Humano”. Chardin 
achava que o evolucionismo culmina 
com o Ser humano. Nós, espíritas, dize-
mos que vai muito além. Mas já é mara-
vilhoso o que ele diz. Este paleontólogo 
estudava na arqueologia as coisas que 
encontrava, verifi cando que na medida 
em que as formas vão evoluindo, há 
uma maior complexidade e também uma 
complexidade na parte da consciência. A 
maioria está se desdobrando dos seres 
inferiores aos seres superiores. Por isto 
que o espírita diz através de sonetos 
belíssimos do Plano Espiritual, que tudo 
começou com o átomo e vai até o arcanjo. 
E onde estava escondido o arcanjo? No 
átomo primordial. Então vamos evoluindo 
e a consciência em nós vai encontrando 
meios de se expandir melhor. Portanto 
na evolução da forma, nosso cérebro re-
stringe. A nossa consciência é muito mais 
do que esse cerébrozinho. Mas o cérebro 
não está pronto ainda para permitir essa 
eclosão máxima do espírito, que é a con-
sciência. Alguns autores mais ousados 
já se atreveram a dizer que observaram 
sutis mudanças no cérebro e nós enten-
demos que essas mudanças do cérebro 
preparam o porvir. É para uma expansão 
maior na consciência. Sheldrake também 
fala no corpo subjacente a atividade ce-
rebral. Subjacente, então está em torno 
de mim. Eu vou traduzir em palavras, não 
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posso, não tenho palavras. O vocabulário 
é insufi ciente, então a forma vai também 
evoluindo, e nós percebemos esta duali-
dade. Ainda existe a matéria para um lado 
e o espírito para outro. A Física Quântica 
está mostrando que não há divisão, não 
há fronteira real. Eles entrecruzam e você 
não sabe mais, onde termina a matéria e 
começa o espírito. O espírito transcende 
tudo, obrigando a matéria a seguí-lo. Por 
isto o espírito intelectualiza a Matéria.

Lembrar e esquecer são situações an-
tagônicas?
SUELY ─  Eu não acho que seja, outrora 
eu pensava que fosse. Mas hoje, acho 
que este antagonismo é criado por nós. 
Como Cristo disse: “Vós sois Deuses”. 
As coisas que eu não quero lembrar, eu 
me protejo das lembranças. Nós criamos 
essa fronteira do esquecer e do lembrar. 
Tem uma passagem de um dos livros da 
Codifi cação Espírita, quando Kardec per-
gunta aos espíritos: “Onde foram parar 
os dinossauros? — Lembrarás quando 
não tiveres mais vaidades.”
Eu não acho que haja uma fronteira defi ni-
da, mas nós fazemos essa fronteira para 
continuarmos vivendo, como uma defesa. 

Como podemos nos libertar de nossos 
lixos emocionais?
SUELY ─  Não é exatamente libertar, é 
diluí-lo. Nada vai ser jogado fora. Nós di-
luímos. Por exemplo: um instinto não vai 
se acabar, vai cedendo espaço à razão, 
até que um certo dia se confundem. É 
evolução. Esse lixo emocional são todas 
as emoções negativas que nutrimos e 
alimentamos, prosseguimos alimentando, 
será diluído com tudo que as religiões re-
comendam que façamos, ou seja: fazer 
o Bem, cultivar bons pensamentos, fazer 
boas leituras, tornar-se amigo da prece, 

não orar como uma obrigação. A prece 
é antes de tudo, uma emoção. A prece 
sincera umedece os olhos. Deus, na sua 
compreensão infi nita, atende a todo tipo 
de prece. Vamos nos desligar de nosso 
lixo emocional, procurando saber o que 
é bom, seguindo o caminho do Bem, tra-
balhando em benefício do próximo. Do 
mesmo modo que reciclo esse lixo, tenho 
que verifi car o que serve e deve continuar 
e o que não serve mais.

O trabalho de autoconhecimento é 
muito importante também, porque 
você vai se libertar daquilo que lhe in-
comoda, na medida em que você o re-
conhece, não é? 
SUELY ─  Se eu tiver um ferimento no 
braço e ao invés de tratá-lo eu uso uma 
manga comprida para que ninguém o 
veja, ele vai se alastrando. Nossa ativi-
dade constante não nos deixa tempo, nós 
precisamos de tempo. Até na fi la de um 
banco, podemos pensar e repensar sobre 
nossas ações. Santo Agostinho diz isso 
nos livros da Codifi cação: quando estava 
entre nós, a noite, repensava o seu dia, 
seus pensamentos e ações. É a busca 
do autoconhecimento e atualmente está 
muito na moda falar sobre isso, descobrir 
o “self dentro de si”. Primeiro tenho que 
descobrir meus defeitos, o que é difícil por 
causa das vaidades. Vivekananda, da fi lo-
sofi a indiana, diz que o encontro consigo 
mesmo pode ser a mais amarga das ati-
tudes.
No livro “Autobiografi a de um yogue”, 
de  Yogananda, encontramos uma fi lo-
sofi a ingênua e o Espiritismo se embasa 
na lógica, no raciocínio e em ambos en-
contramos coisas lindas e vamos nos         
conhecendo.

FONTE: PÁGINAS DE LUZ, edição nº 44.
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PANORAMA
RAÍZES DAS INCOERÊNCIA DOUTRINÁRIAS NO MOVIMENTO ESPÍRITA

“A fé ingênua, imposta pela autoridade 
e a tradição, derrete-se  como  cera  
frágil, ao  fogo  da   razão.”  
              Herculano Pires¹
Emmanuel recomendou a Chico Xavier 
– que dele se afastasse no momento 
em que dissesse algo diferente do que 
disse Jesus e Kardec. Infelizmente tal 
recomendação não tem sido observada 
por inúmeras criaturas que promovem 
em suas Casas Espíritas os mais absur-
dos despautérios doutrinários. Evidente-
mente  tal recomendação  é estendida a 
todos os espíritas para que jamais ven-
hamos a acoroçoar modismos ditados 
pelos ancestrais atavismos, permeando 
o movimento e as Instituições Espíritas 
com práticas esdrúxulas, divorciadas 
da coerência doutrinária. Mas, lamen-
tavelmente já grassam loucuras de vari-
egado matiz, graças à falta de estudos 
e ausência de sedimentação doutrinária 
de quem “aprendeu” Espiritismo de “ou-
vido”, sem o devido estudo das Obras 
Básicas...
Vamos buscar nas raízes das civiliza-
ções a explicação para tal estado de 
coisas, a fi m de que possamos com-
preender como, apesar de toda a clar-
eza da Doutrina Espírita, ainda existem 
tantos modelos ideológicos ultrapassa-
dos e comprometidos com a ignorância, 
corrompendo o meio espiritista, conse-
quência lógica do comodismo e do mis-
oneísmo dos invigilantes.  
Por falar em “raízes das civilizações”, 
devemos entender que os diversos pa-
tamares evolutivos espalhados pelas 
idades desde o início dos tempos até 
hoje são conhecidos como “horizon-
tes”. No momento em que de nômade 

o homem passou às suas primeiras ex-
periências sedentárias, temos aí o início 
do “horizonte agrícola” que localiza no 
tempo as idades mais primitivas pelas 
quais já passamos, mas, por incrível que 
pareça, ainda restam, mesmo nos dias 
de hoje, resquícios desse recuado “hori-
zonte” como vamos ver na sequência de 
nossas despretensiosas elucubrações. 
Tais substratos é que geram os desac-
ertos doutrinários com que nos vemos 
a braços hoje em dia, uma vez que os 
ancestrais atavismos são de difícil er-
radicação.

Segundo Herculano Pires,²:
“(...) Mais de um século após o advento 
do Espiritismo reina ainda grande in-
compreensão a respeito da Doutrina, de 
sua própria natureza e de sua fi nalidade. 
A Codifi cação, entretanto, foi elaborada 
em linguagem clara, precisa, acessível 
a todos. À lucidez natural do espírito 
francês, Kardec juntava sua vocação e 
a sua experiência pedagógicas, além da 
compreensão de tratar com matéria su-
mamente complexa. Vemo-lo afi rmar, a 
cada passo, que desejava escrever de 
maneira a não deixar margem para in-
terpretações, ou seja, para divergências 
interpretativas... Qual o motivo, então, 
por que os próprios adeptos do Espirit-
ismo, ainda hoje, divergem, no tocante 
a questões doutrinárias de importância?  
À maneira do Cristianismo, o Espiritismo 
abre caminho no mundo, enfrentando a 
incompreensão de adeptos e não-adep-
tos. 
Em primeiro lugar, há o problema da 
posição da doutrina: Uns a encaram 
como sistematização de velhas super-
stições; outros, como tentativa frustrada 
de elaboração científi ca; outros, como 
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ciência infusa, não organizada; outros 
ainda, como esboço impreciso de fi lo-
sofi a religiosa; outros, como mais uma 
seita, entre as muitas seitas religiosas 
do mundo. Para a maioria dos adeptos e 
não-adeptos, o Espiritismo se apresenta 
como simples “crença”, espécie de re-
ligião e superstição, ao mesmo tempo, 
eivada de resíduos mágicos...”
Em segundo lugar existe o problema 
religiosos, e particularmente o das liga-
ções do Espiritismo com o Cristianismo, 
que somente uma introdução histórica 
pode esclarecer: 
“Vos adorais o que não sabeis; mas a 
hora vem, e agora é, em que os  ver-
dadeiros  adoradores adorarão o Pai 
em espírito e verdade;  porque  o  
Pai  procura a tais  que assim O 
adorem.”  − Jesus.  (Jo., 4:22 a 24.)
Esta parte do diálogo entre Jesus e a 
mulher samaritana à beira do poço de 
Jacó, transcendendo o seu mero as-
pecto circunstancial-temporal, marca o 
exato momento em que Ele falava não 
apenas a ela, mas a toda a Humani-
dade acerca da urgente necessidade 
de romper com os mitos e fantasias de 
antanho, elevando-se aos alcandorados 
patamares onde viceja a luz da razão, 
ou seja: mostrava onde está a realidade 
espiritual, por sinal bem distante desta 
na qual ainda nos situamos. 
Segundo Joanna de Ângelis traze-
mos uma herança arquetípica de mitos 
e fantasias, dos períodos iniciais da 
evolução do pensamento, que prosseg-
ue submetendo-nos e subjugando-nos 
e, consequentemente, impedindo-nos 
de vislumbrar os horizontes espirituais 
e conquista, evidentemente obstando 

também a nossa almejada alforria es-
piritual.  Diz a mentora: 
“(...) Os vultos mitológicos do Panteão 
greco-romano ou os deuses Todo-Po-
derosos da herança oriental, têm res-
surgido com força bastante singular nos 
mais diferentes períodos das transatas 
civilizações, tomando forma dominadora 
na atualidade. 
O renascer de culturas bárbaras adota-
das como exibicionismo pela moderna 
juventude, não apenas ressuscita ata-
vismos que remanescem de suas re-
encarnações anteriores, ainda vivas no 
inconsciente, senão, também, como ex-
pressões violentas do instinto de sobre-
vivência, agressivo por mecanismos de 
defesa e de auto-realização, chamando 
a atenção exteriormente, a fi m de ocul-
tar os confl itos internos de cada um, a 
timidez, o medo da sociedade, assim 
formando novos grupos de identifi cação, 
nos quais se homiziam, dando largas ao 
primarismo neles jacentes. Por outro 
lado, o mito que permanece vivo no indi-
víduo gera novos deuses, aos quais se 
submete, criando linguagem própria de 
comunicação.”
“(...) Regurgitantes, os mitos e fantasias 
ancestrais, ressurgiram nas músicas rui-
dosas, primitivas, exigindo os movimen-
tos tribais do corpo, com os acepipes da 
exacerbada sensualidade, favorecendo 
os jogos exaustivos do sexo e da em-
briaguez dos sentidos, como fontes de 
prazer e abismos de esquecimento da 
responsabilidade de consciência peran-
te as exigências da evolução intelecto-
moral. Inobstante, o ser humano, avan-
ça para a Realidade, na qual, queira ou 
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Notas: 

(¹) PIRES, José Herculano. O Espírito e o Tempo. 3.ª ed. São 
Paulo: EDIECEL, 1979. 1.ª parte, cap. II.
(²) Idem, ibidem, “Preliminares”.
(³) FRANCO, Divaldo P. Dias Gloriosos. Salvador: LEAL, 1999, 
cap. 23.João, 4:22 e 23. 

FONTE: BRASÍLIA ESPÍRITA, n.º 159.
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não, se encontra mergulhado, por ser 
centelha viva e inextinguível... Lentam-
ente a evolução vai se impondo de ma-
neira inevitável porque o progresso e in-
estancável. Passa a onda que avassala 
por um momento, sucedendo à outra, 
que também desaparecerá, e a busca 
do “Si” propiciará diferente conduta, 
abrindo espaço para a autenticidade, 
para a interiorização, para o autodesco-
brimento... 
Por muito tempo a prevalência do mito 
no inconsciente humana regerá o seu 
comportamento. Inobstante essa pre-
sença, desenhar-se-ão programas de 
ascensão, mediante os sonhos de bele-
za, de paz e liberdade plena, que darão 
surgimento a futuros arquétipos que se 
insculpirão no inconsciente, procedendo 
das experiências no mundo espiritual, 
onde a vida estua, e ressumando na 
Terra, onde se desenvolverão os progra-
mas da evolução”. 
O peso dos atavismos é tão considerá- 
vel que até mesmo ao tempo de Moisés 
podemos fl agrar a sua ação imediatista. 
Enquanto Moisés subia ao Monte Sinai 
para receber os transcendentais pro-
cedimentos novos que iriam alterar o      
“status quo” da massa ignara, o poviléu 
não perdeu tempo: fundiu com ouro um 
bezerro ao qual cultuavam no momento 
em que Moisés descia com as Tábuas 
da Lei. Evidentemente a imagem do 
bezerro de ouro falava mais de perto às 
suas necessidades de proteção, isto é, 
materializaram um recurso mais palpáv-
el para resolver as fobias coletivas, num 
fl agrante desvio doutrinário da linha que 
Moisés estava apresentando. 
Nos dias de hoje a Doutrina Espírita 

nos coloca frente a frente com o “hori-
zonte espiritual” que Jesus mencionou 
à mulher samaritana; horizonte este to-
talmente diferenciado de todos os out-
ros pelos quais temos passado nesta 
longa peregrinação evolutiva desde os 
tempos das cavernas e das tribos primi-
tivas...  Assim, para não obstruirmos o 
nosso processo evolutivo, deixando-o 
fl uir    naturalmente, sem peias, faz-se 
necessário guardarmo-nos do apou-
camento e obtusidade dos misoneís-
tas revéis que, anestesiados em an-
cilosante acomodação não se deixam 
permear pelo conhecimento espírita, 
mimetizados que estão pelo verniz dos 
mitos e fantasias de antanho dos quais 
não abrem mão, presos que estão aos 
“horizontes” antigos.
Conhecendo as raízes histórico-atávicas 
dos arraigados costumes que se per-
dem na noite dos tempos, fi ca mais fácil 
identifi car os seus corolários nos dias at-
uais para podermos trabalhar com mais 
efi ciência no sentido de erradicá-los dos 
arraiais espiritistas, livrando tanto o Mov-
imento Espírita quanto as Casas  Espíri-
tas de todos os “usos e costumes” ainda 
comprometidos e atrelados ao passado 
de ignorância de onde procedemos.
“Espíritas,instruí-vos”, tal a reco-
mendação do Espírito de Verdade!
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O JOVEM E SEUS PROBLEMAS

VÍTIMA DE ASSASSINATO

Quando uma família perde um ente 
querido, vítima de um assassinato, 
como vem acontecendo muito ultima-
mente, ela sofre só em pensar como 
seu ente querido sofreu e até mesmo 
como pode estar sofrendo por causa 
da violência de que foi vítima. Go-
staria de saber como o Espírito vê 
essa situação, o que ele sente do lado 
de lá, sabendo que alguém o matou. 
(Claudinei Dias Ferreira - Júlio Mes-
quita- SP)

De fato, as circunstâncias da morte infl u-
em na desencarnação e nas condições 
espirituais do desencarnado. Nem pode-
ria ser diferente: uma morte natural é uma 
coisa, uma morte traumática e violenta é 
outra. Cada tipo de morte, no entanto, 
está ligado ao passado do Espírito, aos 
problemas que ele vem trazendo de suas 
experiências passadas, da última e das 
outras. Contudo, não devemos esquecer 
que o fator que mais pesa na passagem 
para o mundo espiritual é, sem dúvida, 
as condições espirituais do indivíduo, a 
sua estrutura psíquica e, principalmente, 
os seus dotes morais. Assim, pode hav-
er mortes naturais que são verdadeiras 
torturas para o Espírito, quando ele não 
aceita e se revolta porque precisa deixar 
seu corpo, seus bens, sua família; e, no 
entanto, há mortes violentas que, para 
alguns Espíritos, pode até mesmo sig-
nifi car libertação, principalmente se ela o 
ajudar a se liberar das culpas que o vin-
ham incomodando. De qualquer forma, a 
morte, na grande maioria das vezes, se 

constitui numa experiência traumática e 
difícil. 
Cláudio Gianelli, um jovem advogado, 
foi morto por assaltantes, logo após 
sair de um banco em 16 novembro de 
1992. Seus irmãos Odília e Gilberto 
procuraram Chico Xavier, em Uberaba, 
e tiveram a felicidade de receber uma 
carta do Cláudio, que relatou como foi 
sua passagem para o plano espiritual, 
quando ainda estava sendo socorrido 
no Hospital de São Caetano do Sul. No 
relato, vamos perceber que Cláudio per-
maneceu o tempo todo consciente ─ isto 
é, sabendo o que estava acontecendo. 
Mas, certamente, porque reunia méritos 
espirituais, logo foi cercado de cuidados 
por amigos desencarnados, que vieram 
dar-lhe segurança e conforto para que 
sua passagem fosse a menos traumáti-
ca possível. É ele próprio quem relata: 
“Quando me vi cercado por médicos 
e enfermeiros, um homem chegou de 
leve, até onde me achava estirado e se 
aproximou de meus ouvidos, dizen-
do-me: “Filho, não tenha medo! Jesus 
não nos abandona. Não se afl ija com a 
agressão de que foi vítima. Descanse 
o seu pensamento, que a dor esfacela 
e pense na Bondade de Deus! Ent-
regue sua esposa e fi lhos à Misericór-
dia Divina e repouse...” Quem me fa-
lava assim – explica Cláudio – era meu 
pai, que se identifi cou para mim. Ao 
ouvir aquelas palavras, as lágrimas 
me brotaram nos olhos e procurei a 
tranquilidade na oração. Então, senti 
que, enquanto as pessoas do hospital 
se preocupavam com meu corpo en-
sanguentado pelo tiro, meu pai ali es-
tava comigo, auxiliando-me a confi ar 
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em Deus. Uma bênção de paz me de-
sceu ao coração e entreguei-me aos 
seus braços, notando que ele estava 
acompanhado de amigos. Retiraram-
 me do corpo devagarzinho. Senti 
como se tivesse voltado a ser criança. 
Meu pai me colocou de pé e abraçou-
me como se eu estivesse na primeira 
infância e tanta paz senti com aquele 
abraço que cai num sono calmante, 
naquele momento inesquecível. Em 
seguida, senti que me tiraram do hos-
pital e me levaram para uma clínica 
numa paisagem que não era mais a 

Terra. Ali, meu pai me informou como 
se deu o fato, asserenando-me para 
que eu não alimentasse ódio no co-
ração. Este caso mostra que, mes-
mo uma morte brutal, pode ter seus 
efeitos anulados ou atenuados para 
o Espírito, quando ele reúne méritos. 
Todavia, se a vítima é um Espírito re-
voltado e infeliz, com certeza sofrerá 
mais, tanto mais porque se revoltará 
ainda, e é bem possível que, tão logo 
reúna condições, volte-se contra seus 
agressores numa perseguição obses-
siva que pode varar encarnações.
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Fonte: PÁGINA DE LUZ, n.º 44.

A EDUCAÇÃO A LUZ DO ESPIRITISMO

EDUCAÇÃO

“O amor é o eterno fundamento da 
educação.” – Pestalozzi
Toda tarefa de educar deve ter como 
base o amor. Em decorrência, os pro-
cessos educativos precisam, por sua 
vez, espelhar o sentimento amoroso 
que os inspirou.
A PEDAGOGIA ESPIRITA é aquela que 
revela ao aprendiz a sua verdadeira na-
tureza espiritual, a essência Divina que 
lhe vibra no íntimo da alma. É aquela 
que propicia o “conhecimento de si 
mesmo”  através da verdade Universal 
revelada pela Doutrina Espírita.
Piaget, em perfeita sintonia com a 
Doutrina Espírita já afi rmava que “a 
construção do conhecimento ocorre 
através de um processo onde o indi-
víduo utiliza suas estruturas anteri-
ores (conhecimentos que já possui) 
para assimilar os novos conhecimen-
tos até uma acomodação ou mudan-
ça interior, para ocorrer a construção 
de novas estruturas.” É necessário um 
período de atividades de interação com 
o meio físico, social e espiritual para que 
o indivíduo possa assimilar o novo con-
teúdo.
A PEDAGOGIA ESPÍRITA representa o 
ensino da Verdade Universal, necessária 
ao “conhecimento de si mesmo”, 
chave do progresso individual. Ela cum-
pre sua missão quando procura pro-
mover a integração do aprendiz consigo 
mesmo, com o próximo e com Deus e 
quando lhe proporciona o conhecimento 
da lei natural que rege o Universo, bem 
como o da natureza, origem e destino 
dos Espíritos e de suas relações com o 
mundo corporal.
O Espiritismo pode iluminar a educação 
como uma fi losofi a que transpõe todos 

os imediatismos, que transcende a to-
dos os limites, que descortina os mais 
amplos horizontes, que atende aos mais 
nobres interesses e que possui um ideal 
capaz de impulsionar o verdadeiro pro-
gresso.
O ideal da educação a luz do espiritismo 
é que os aprendizes coloquem em ação 
todo o seu potencial com vistas ao al-
cance dos mais puros ideais de vida.
A educação possui grande importância 
no progresso do homem, pois constitui 
um apreciável reforço à sua vontade de 
evoluir. Ela estimula cada homem, en-
caminhando-o para a aquisição de no-
vos valores morais e espirituais, descor-
tinando-Ihe os mais dilatados horizontes 
da vida.
A vivência do amor liberta o homem 
do egoísmo, da vaidade e verdade so-
bre nossa natureza espiritual, liberta o 
homem do preconceito e do fanatismo 
propiciando o desenvolvimento da es-
sência Divina que germina no coração 
de cada ser.
Por isso a Pedagogia Espírita é a ciên-
cia e a arte da educação, o processo 
através do qual se desenvolve o “germe 
da perfeição” no íntimo de cada um, 
Espíritos imortais que somos, fi lhos e 
herdeiros de Deus. É o desenvolvimento 
gradual e progressivo das potências da 
alma, através do exercício do amor e do 
“conhecimento de si mesmo” que faz 
germinar essa essência Divina e dar os 
frutos do amor e da sabedoria.
“O Amor deve ser sempre o ponto de 

partida de todas as aspirações.” 
(Joanna de Angelis).

Norival Fernandes Mendes


