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

Os Espíritos veem a Deus?
— Somente os Espíritos superiores o 
veem e compreendem; os Espíritos 
inferiores o sentem e adivinham. 

Quando um Espírito inferior diz que 
Deus lhe proíbe ou permite uma 
coisa, como sabe que a ordem vem 
de Deus?
— Ele não vê a Deus, mas sente a 
sua soberania, e quando uma coisa 
não deve ser feita ou uma palavra não 
deve ser dita, ele o sente como uma 
intuição, uma advertência invisível que 
o inibe de fazê-lo. Vós mesmos tendes 
pressentimentos que são para vós como 
advertências secretas, para fazerdes ou 
não alguma coisa. O mesmo acontece 
conosco, mas em grau superior, pois 
compreendes que, sendo mais sutil do 
que a vossa a essência dos Espíritos, 
podemos receber mais facilmente as 
advertências divinas. 

A ordem é transmitida direta-
mente por Deus ou por inter-
médio de outros Espíritos?
— Não vem diretamente de Deus, pois 
para comunicar-se com ele é preciso 
merecê-lo. Deus transmite as suas or-
dens pelos Espíritos que estão mais        
elevados em perfeição e instrução.

“Por maiores que sejam os erros e as 
provações nos quais te precipite, nada 
te impede de voltar ao trabalho do re-
começo. Basta te dirijas para a porta do 
Bem ao próximo e a Caridade te rece-
berá de braços abertos.”

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

ENTREVISTA COM DIVALDO

A história de uma mensagem
(34ª parte)

QUAL A FORMA OU APARÊNCIA DO 
PERISPÍRITO

TERCEIRO MILÊNIO

O JOVEM E SEUS PROBLEMAS

LEGALIZAÇÃO DOS TÓXICOS

Emmanuel
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CONVERSA BREVE
EM CASA

Emmanuel

Ninguém foge à lei da reencarnação.
Ontem, atraiçoamos a confi ança de um companheiro, induzindo-o 
à derrocada moral.
Hoje, guardamo-lo na condição do parente difícil, que nos pede 
sacrifício incessante.
Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao 
mergulho na lagoa do vício.
Hoje, temo-la de volta por fi lha incompreensiva, necessitada do 
nosso amor.
Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que 
nos seguia os exemplos menos felizes .
Hoje, partilhamos com ele, à feição de esposo despótico ou de 
fi lho-problema, o cálice amargo da redenção.
Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando 
alguém ao suicídio.
Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um 
fi lhinho, portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe, à custa de 
lágrimas, o trabalho de reajuste.
Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, à míngua de 
todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência.
Hoje, achamo-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada 
e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da 
tolerância.
Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e 
devotados, sangrando-lhes o espírito, a punhaladas de ingratidão.
Hoje, moramos no espinheiro, em forma de lar, carregando fardos 
de angústia, a fi m de aprender a plantar carinho e fi delidade.
À frente de toda difi culdade e de toda prova, abençoa sempre e 
faze o melhor que possas.
Ajuda aos que te partilham a experiência, ora pelos que te 
perseguem, sorri para os que te ferem e desculpa todos aqueles 
que te injuriam ...
A humildade é chave de nossa libertação.
E, sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso 
reconhecer que toda construção moral do Reino de Deus, perante 
o mundo, começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. 
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Aos 82 anos de idade, sessenta dos 
quais dedicados à divulgação do 
Espiritismo, Divaldo Pereira Franco 
considera-se uma pessoa feliz.
Incansável, confi rmando que o 
segredo é saber administrar os 
problemas que a vida lhe propõe, 
Divaldo será entrevistado a seguir por 
emissora de TV de Porto Alegre, RS, 
fazendo luz para muitos sobre temas 
palpitantes do momento.

Em todos os lugares, todos os dias 
alguém perde uma pessoa querida. 
A dor é dela e de mais ninguém, 
mas muitas vezes acontecem 
grandes tragédias que marcam a 
vida de várias pessoas, que nem se 
conhecem, pra vida toda, como, por 
exemplo, o acidente da TAM. Por 
que isso acontece, qual é a lógica?
DIVALDO – A Divindade muitas vezes 
escolhe esses acidentes para poder 
despertar-nos para a transitoriedade 
da vida. No acidente da TAM, por 
exemplo, nós temos outros fatores; 
negligência de uns, circunstâncias 
negativas de outros, invigilância de 
terceiros levando a uma calamidade 
que até hoje comove toda a Nação. 
No entanto, para nós, os chamados 
fl agelos destruidores, têm uma 
fi nalidade de promover o progresso. 
Como a vida física é sempre muito 
rápida, por mais longa que seja, 
nós acreditamos que, através 
da reencarnação, chegaremos à 
plenitude. Através dessas dores 
coletivas, depuramo-nos de faltas do 

passado e avançamos.

A gente pode entender que a 
perda de pessoas em grandes 
tragédias,principalmente, nos serve 
de lição? Por que a gente precisa 
de uma lição tão dolorosa?
DIVALDO – Allan Kardec fez esta 
pergunta em outros termos. No 
LIVRO DOS ESPÍRITOS, na questão 
742, ele interroga, por que a guerra? 
Então os Espíritos responderam: 
por causa do domínio da natureza 
animal sobre a natureza espiritual. 
Pelo normal nós deveríamos 
ser pessoas com raciocínio que 
atuássemos devidamente, mas nos 
deixamos empolgar pelos prazeres, 
pelo hedonismo, as circunstâncias do 
imediatismo levam-nos a esquecer 
da realidade. Uma grande dor, um 
grande choque faz-nos recuar para a 
essência que somos nós mesmos, e a 
Divindade se utiliza, às vezes, de uma 
forma dolorosa para nos colocar no 
caminho do bem, objetivando a nossa 
felicidade após a morte.

Está certa a afi rmação então, 
que a gente recebe o que a gente 
merece?
DIVALDO – Sem dúvida. É a velha 
proposta: todo efeito provém de uma 
causa, logo, nós somos semeadores. 
Aquilo que semeamos, nós colhemos, 
se não imediatamente, noutras 
existências.

Agora, a gente vê tanta injustiça 

ENTREVISTA COM DIVALDO
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nesse mundo, tanta gente corrupta, 
tanta corrupção, tanto roubo, tanta 
gente morrendo de fome, tanta 
gente explorada e essas pessoas 
muitas vezes, aos nossos olhos, 
elas estão felizes, deitam e dormem 
tranquilas, enquanto pessoas que 
são tidas como boas pessoas, 
sofrem muito. Qual é a lógica 
nisso?
DIVALDO – É a da reencarnação. 
Esses, que hoje desfrutam de 
prazeres imerecidos, que exploram, 
que desviam o alimento do povo para 
contas particulares nos paraísos fi scais, 
voltarão na condição de miseráveis. 
Esses que hoje são honestos e 
sofrem, são aqueles mesmos que 
um dia foram corruptos e corruptores 
e que estão atravessando a estrada 
da purifi cação para poder fazer a paz 
com a consciência. Parece uma coisa 
folclórica, remota, mas é a Lei de Causa 
e Efeito; ninguém consegue fugir, 
primeiro da própria consciência. Às 
vezes, notamos que esses indivíduos 
que não correspondem à expectativa, 
dormem em paz, sob a ação de 
produtos químicos. A sua consciência 
de culpa, a sua insaciabilidade os 
tornam profundamente infelizes. A 
aparência sim, este ego que projetam, 
a imagem que vendem é que nos 
iludem, mas eles são profundamente 
infelizes, porque eles sabem que são 
desonestos.

Quer dizer, têm consciência disto?
DIVALDO – Têm consciência. Por 

mais que procurem anestesiá-la, a 
consciência é terrível. É Deus em 
nós julgando-nos, defendendo-nos, 
acusando-nos.

E, muitas vezes, não têm, segundo 
o Espiritismo, um retorno, um 
pagamento dessas ações aqui 
nessa vida?
DIVALDO – De imediato, às vezes, não 
acontece. Acontece posteriormente. 
Atiramos um bumerangue, ele vai, 
mas ele volta.

Voltando na questão da perda. 
Qual é sua dica, o seu conselho 
pra que a pessoa que perdeu 
alguém querido consiga confortar 
o coração, consiga aceitar, ter uma 
aceitação, digamos assim, não 
porque não possa fazer nada, mas 
uma aceitação de amor até?
DIVALDO – Normalmente nós 
lamentamos aquilo que já não temos, 
por que não agradecer a Deus o que 
tivemos? Ao invés de recordarmos o 
momento fatal, o instante da morte, 
evoquemos todo período que viveu 
conosco, porque todos iremos morrer 
antes ou depois, é uma fatalidade 
biológica. Então agradeçamos a Deus 
o período maravilhoso da convivência, 
as alegrias. Cultivemos a saudade 
e a esperança de que esses seres 
queridos vivem, esperam por nós, 
podem comunicar-se conosco em 
silêncio. Se cada um de nós ao invés 
do desespero, orar, realizar o estado 
de paz interior e fi zer silêncio, nós 
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captaremos os pensamentos deles. 
Entraremos em contato nos estados 
oníricos e nos estados de lucidez.

Quer dizer, o segredo é a oração?
DIVALDO – É o estado interior de 
oração, porque quando nós oramos, 
nós nos abrimos a Deus. Não é 
necessário recitar esta ou aquela 
prece; abrir-se a Deus. Alguém 
me diz: eu sou materialista. E daí? 
Você acredita na vida, abra-se à 
vida, porque o nome Deus é uma 
designação religiosa, mas a vida é 
uma realidade transcendental que 
não podemos negar.

E, agora, falando daquelas 
pessoas que já partiram, às vezes 
a pessoa parte numa tragédia, a 
pessoa parte num momento que 
não é esperado, porque esperada 
a morte nunca é, mas se a pessoa 
está bem, está saudável e morre 

num acidente, numa tragédia,como 
muitos morreram no acidente da 
TAM, o que acontece com esses 
Espíritos, como confortá-los?
DIVALDO – Eles são recebidos 
carinhosamente por outros Espíritos 
nobres que já aguardavam aquele 
desfecho infeliz. Como partiram na 
condição de vítimas, eles despertam 
como alguém num pós-cirúrgico, 
um tanto aturdidos, mas logo os 
médicos, no caso da cirurgia, 
acalmam, os enfermeiros no além, 
os familiares que os precederam 
voltam, recebem-nos, falam-lhes 
que a vida continua. Quando eles 
constatam, fi cam infi nitamente 
felizes e perguntam pelos familiares 
que fi caram na Terra. Então esses 
mentores dizem: tenha calma, você 
vai visitá-los. Eles estão tristes e 
saudosos, mas estão bem. É um 
conforto fascinante.

Conheça as novidades do Site: www.revistainformacao.com.br. No ícone “NÚME-
ROS ANTERIORES”, você dispõe de um programa do próprio “GOOGLE” para 

localização rápida através da palavra chave. Exemplo: OBSESSÃO. A tela mostrará 
todos os artigos dos números de 2000 para cá em que o mesma é citada. Clique na 

respectiva frase e a tela mostrará o artigo na integra.
No ícone “SEMINÁRIOS”, está incluída a síntese do seminário

“A LEI DE CAUSA E EFEITO E SUAS SUTILEZAS” para sua leitura e conhecimento. 
No ícone “PARCERIAS”, foram adicionados mais 2 (dois) anos

do programa “OS MENSAGEIROS NO AR”, recuperando mensagens psicografadas 
pelo médium Francisco Cândido Xavier, confi rmando a sobrevivência da alma após a 

morte do corpo físico. 
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Série: A HISTÓRIA DE UMA MENSAGEM
“A Certeza defi nitiva de que a vida continua”

(34.ª Parte)

serviço

A história de hoje nos leva à 02 de 
abril de 1983, na cidade do Rio de 
Janeiro, RJ. Naquele dia, as emis-
soras de rádio e televisão abriam 
espaço em seus noticiários para co-
municar a morte prematura da can-
tora e ídolo de uma geração: Clara 
Nunes.
Davam conta as informações de 
repórteres e apresentadores que a 
grande intérprete falecera em con-
sequência de uma reação à aneste-
sia que lhe fora aplicada para a real-
ização de uma cirurgia considerada 
simples, objetivando corrigir a pre-
sença de varizes em suas pernas.
O impacto sobre a opinião publica 
e familiares foi muito grande ante a 
surpresa diante do fato como pela 
importância dela no cenário artístico 
nacional, na época no auge do suc-
esso.
Sobre os familiares não poderia ser 
diferente, fosse sobre o marido, o 
poeta e compositor Paulo César Pin-
heiro, fosse sobre as irmãs e irmãos 
de Clara.
 Dezessete meses depois, na reunião 
de 15 de setembro de 1984, sua irmã 
Maria encontrava-se em Uberaba, 
Minas Gerais, entre os presentes no 
Grupo Espírita da Prece, na esper-
ança de receber alguma notícia que 
esclarecesse, talvez, algo sobre a 
inesperada perda.  Suas expectati-
vas não foram em vão, pois em meio 
às páginas recebidas pelo médium, 
naquele dia, estava a de Clara, 

acrescentando importantes e curio-
sos detalhes sobre sua chegada ao 
Plano Espiritual.

DESCRIÇÃO.

“Descrever-lhe o que se passou 
comigo é impossível agora. Aquela 
anestesia suave que me fazia sor-
rir se transformou numa outra es-
pécie de repouso que me fazia 
dormir.    Sonhava com vocês todos 
e me via de regresso à infância. Era 
uma alegria que me situava num 
mundo fantástico. Melodia e cores, 
lembranças e vozes se mesclavam 
e eu me perdia naquele êxtase 
desconhecido. Não cuidava de mim. 
Lembrava-me dos que fi caram, mas 
ainda não sabia se a mudança seria 
defi nitiva.”

Certamente por méritos, Clara ex-
perimentou a vivência descrita num 
clima de muita paz. Iniciou seu pro-
cesso de desligamento do corpo físi-
co pela desencarnação sob o efeito 
do anestésico que lhe fora minis-
trado para a realização da cirurgia 
a que se submeteria.  As imagens 
da infância mescladas com outros 
registros referem-se provavelmente 
ao que seu nível consciente fi xou da 
natural e inevitável transferência de 
dados da memória biológica para a 
perispiritual, como entendem alguns 
estudiosos.
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A VIDA CONTINUA.

“Acordei num barco engalanado de 
fl ores, seguido de outras embar-
cações, nas quais muitos irmãos 
entoavam hinos que me eram es-
tranhos. Hinos em que o amor por 
Iemanjá era a tônica de todas as pa-
lavras. Os amigos que me seguiam 
falavam de libertação e vitória. Muito 
pouco a pouco, me conscientizei e 
passei da euforia ao pranto da sau-
dade, porque a memória desper-
tava para a vida na retaguarda e o 
nosso Paulo se fazia o centro das 
minhas recordações. Queria-o ali 
naquela abordagem maravilhosa, 
pois os barcos se abeiravam de 
certa praia encantadoramente en-
feitada de verde nas plantas bravas 
que a guarneciam. Quando o barco 
que me conduzia ancorou suave-
mente, uma entidade de grande 
porte se dirigiu a mim com paternal 
bondade e me convidou a pisar na 
terra fi rme. Ali estavam o meu pai, 
Manoel, e nossa mãezinha, Amélia. 
Os abraços que nos assinalavam as 
lágrimas de alegria pareciam sem 
fi m. Era muita saudade acumulada 
no coração. Ali, passei ao convívio 
de meus pais, e os meus guardiões 
retomavam ao mar alto.”

Realmente muito interessante o re-
lato de Clara a respeito de sua trans-
ferência para a outra dimensão. Faz 
referência a barcos onde cantos em 

que o amor por Iemanjá era o tema 
central. O assunto não é original, 
visto que em 1935, dez anos antes 
de o espírito André Luiz começar 
a revelar detalhes sobre a existên-
cia, organização e parte da vida da 
colônia NOSSO LAR, através de 
Chico Xavier, o espírito Maria João 
de Deus, mãe do próprio médium, 
contava como fora e estava no 
Plano Espiritual na obra “CARTAS 
DE UMA MORTA”, publicado pela 
LAKE, de São Paulo. Nela, a autora, 
entre muitas revelações, conta que 
no Plano EXTRAFÍSICO, tudo conti-
nua como aqui, inclusive em relação 
as preferências religiosas e suas 
representações.

RÁPIDA INTEGRAÇÃO.

“Retomei a nossa vida natural e, em 
companhia de meu pai, pude rever 
você e os irmãos todos, comovendo-
me ao abraçar a nossa Valdemira, 
que me pareceu um anjo preso ao 
corpo.”

Naturalmente a rápida reintegração 
de Clara ao Plano Espiritual se deu 
pelos seus conhecimentos sobre a 
continuidade da vida já que vinha 
de uma família ligada às práticas 
da Umbanda, da qual também era 
seguidora. A visita aos familiares 
que fi caram na retaguarda é atitude 
normal e, obviamente, compreen-
sível, para determinado grupo de 
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Espíritos.  

AUTENTICAÇÃO.

“Você diga ao meu poeta e letrista 
querido que estou contente por vê-
lo fortalecido e resistente, exceção 
feita dos “copinhos” que ele con-
hece e que estou vendo agora um 
tanto aumentados... Desejo que ele 
saiba que o meu amor pelo esposo 
e noivo permanente que ele conti-
nua sendo para mim está brilhando 
em meu coração, que continua can-
tando fora do outro coração que me 
prendia. A cigarra, por vezes, canta 
com tanta persistência em louvor a 
Deus e à Natureza, que se perde 
das cordas que coordenam a can-
tiga, caindo ao chão, desencanta-
da.”

A informação anterior de visita aos 
entes queridos se confi rma nesta 
outra informação que dá conta da 
ciência que tinha sobre os exces-
sos no consumo de álcool por parte 
de seu marido. Esse dado, por si-
nal, atesta a veracidade da mensa-
gem, visto que Chico certamente 
desconhecia o hábito e os excessos 
cometidos pelo esposo de Clara. 

OPORTUNO COMENTÁRIO.

“O meu coração da vida física não 
suportou a extensão das melodias 

que me faziam viver, e uma simples 
renovação para tratamento justo me 
fez repousar nas maravilhas difer-
entes a que fui conduzida. Espero 
que o nosso Paulo consiga ouvir-
me nestas letras. Agradeço a ele as 
atitudes dignas com que me acom-
panhou até o fi m do corpo, tanto 
que agradeço a você e às nossas 
irmãs e irmãos o respeito com que 
me honraram a memória, abstendo-
se de reclamações indébitas junto 
aos médicos humanitários que se 
dispuseram a servir-nos.”

Importante as observações de Clara 
a respeito de sua compulsória trans-
ferência de Plano. Digno de nota 
também a sua apreciação sobre a 
atitude dos familiares ante a possív-
el responsabilização dos médicos 
pela sua morte. As circunstâncias 
sugerem que Clara apenas fi naliza-
va uma existência na qual deveria 
se redimir de ações insensatas de 
outras vidas. Como a Doutrina Es-
pírita nos mostra através de suas 
iluminadas revelações estamos 
sempre diante das consequências 
de nossos feitos de outrora que 
geram as causas atuais das afl içõ
es.                          

A íntegra desta 
mensagem poderá ser lida na obra 
“CHICO XAVIER 70 ANOS DE ME-
DIUNIDADE”, publicado pela Edi-
tora DIDIER.

serviço
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QUAL A FORMA OU APARÊNCIA DO PERISPÍRITO?

O conhecido pesquisador e escri-
tor Geziel Andrade, apresenta aos 
estudiosos o resultado de seu novo 
trabalho na linha em que tão crite-
riosamente desenvolveu os outros, 
através do livro PERISPÍRITO: O 
QUE OS ESPÍRITOS DISSERAM A 
RESPEITO, publicado pela Editora 
EME.
Por tratar-se de um tema ainda en-
volto em muitas dúvidas e pela quali-
dade da pesquisa do autor,  reproduz-
imos a seguir parte desse conteúdo, 
a fi m não só de estimular nos leitores 
o conhecimento da obra, mas tam-
bém refl etir sobre o assunto.
Allan Kardec obteve dos Espíritos 
Superiores, em resposta à questão 
95 de O LIVRO DOS ESPÍRITOS, a 
seguinte revelação:
“O perispírito assume a forma que 
o Espírito goste. Desse modo, o 
Espírito pode ser reconhecido pelo 
homem. Isto ocorre quando ele é 
visto, algumas vezes, nos sonhos ou 
mesmo no estado de vigília. Em out-
ras vezes nas aparições, quando ele 
assume uma forma visível ou mesmo 
palpável.”
Já com a questão 150-A, Allan Kar-
dec obteve dos Espíritos superiores 
a afi rmação de que a aparência do 
perispírito na vida espiritual é a mes-
ma da última encarnação:
“A alma, sem o corpo material, con-
stata a sua individualidade através 
do fl uido que a envolve e que repre-
senta a aparência de sua última en-
carnação: seu perispírito.”
Com as questões 284 a 290, Allan 

Kardec obteve as seguintes revela-
ções complementares sobre esse 
mesmo tema:
“Os Espíritos constatam a sua indi-
vidualidade pelo perispírito, que faz 
deles seres distintos uns dos outros, 
como o corpo entre os homens.”
“Pela aparência do perispírito, os Es-
píritos se reconhecem: o fi lho recon-
hece seu pai e um amigo reconhece 
o outro. (...) Então, os parentes e 
amigos vão ao encontro da alma boa 
que amam, cumprimentam-na como 
no retorno de uma viagem e ajudam-
na a se desprender dos laços corpo-
rais.”
E com a questão 321-B, Allan Kardec 
obteve ainda dos Espíritos superiores 
a seguinte confi rmação da forma hu-
mana do perispírito:
“No dia da comemoração dos mor-
tos, os Espíritos comparecem, aten-
dendo ao chamado do pensamento 
de seus familiares e amigos, sob a 
forma pela qual eram conhecidos em 
vida. Assim seriam reconhecidos, se 
pudessem se tornar visíveis e serem 
vistos.”
Dessa maneira, o perispírito conser-
va a forma e a aparência da última 
encarnação do Espírito. O seu corpo 
fl uídico ou espiritual assemelha-se 
ao corpo material que tinha quando 
encarnado, embora seja de natur-
eza fl uídica ou etérea. Isso permite 
que os Espíritos se reconheçam e 
restabeleçam, na vida espiritual, por 
afeição mútua, as relações de simpa-
tia e amizade que estabeleceram na 

Geziel Andrade
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vida terrena.
Prova disso encontramos no Capítu-
lo II: Espíritos Felizes, da Segunda 
Parte do livro O CÉU E O INFERNO: 
o Espírito do senhor Jobard respon-
deu da seguinte forma à pergunta 
que Allan Kardec lhe dirigiu:
Allan Kardec: Como vos veríamos 
caso o pudéssemos fazer?
Jobard: Vós me veríeis com a 
aparência do Jobard que sentava à 
vossa mesa.
Ainda, na REVISTA ESPÍRITA, Allan 
Kardec publicou o resultado de di-
versas evocações que fez de vários 
Espíritos, através de diferentes mé-
diuns. Nelas, os Espíritos evocados 
confi rmaram que o perispírito con-
servava a mesma forma e aparência 
que tinham na vida terrena. Como 
exemplos, temos:
“Não tenho mais o corpo que tanto me 
fez sofrer; mas tenho a sua aparên-
cia. (...) Já me viste muitas vezes em 
teus sonhos.”  (Espírito Júlia, janeiro 
de 1858, artigo: “Mamãe, Aqui Es-
tou!”)
“Acho-me aqui sob a aparência de 
minha forma corpórea”. Espírito 
Georges, janeiro de 1858, artigo: 
“Uma Conversão”.)
“Estou aqui sob a forma que tinha 
quando vivo”. (“O Tambor de Bere-
sina”, julho de 1858.)
Além disso, no artigo “Aparições”, 
contido na REVISTA ESPÍRITA de 
dezembro de 1858, Allan Kardec reg-
istrou o seguinte:
• O perispírito não é obra da imag-

inação, pois foram os próprios Espíri-
tos que o revelaram. Sua existência 
pode ser constatada pelos senti-
dos, porque pode ser visto e tocado, 
quando passa por uma espécie de 
condensação ou por uma mudança 
na disposição molecular.
• Separado do corpo material, o 
perispírito tem uma forma determina-
da e limitada, e esta forma normal é a 
do corpo humano, embora o Espírito, 
à sua vontade, possa dar-lhe as mais 
variadas aparências, por ser eminen-
temente plástico e fl exível.
• Os Espíritos geralmente aparecem 
aos homens sob uma forma huma-
na.
• Os bons Espíritos têm ordinaria-
mente uma forma bela e regular: lon-
gos cabelos fl utuantes sobre as es-
páduas e amplas túnicas envolvendo 
o corpo. Mas se desejarem, eles as-
sumem exatamente todos os traços 
sob os quais foram conhecidos e, 
até, quando necessário, a aparência 
da vestimenta.
Ainda, no artigo “Adrien, Médium 
Vidente”, contido nesse mesmo 
número da REVISTA ESPÍRITA, 
Allan Kardec mencionou que aquele 
extraordinário médium via os Espíritos 
sob a forma humana, podendo fazer 
um retrato de suas características 
com notável semelhança. Assim, 
graças ao perispírito, o Espírito 
é um ser real, com a forma e 
aparência humana que tinha quando 
encarnado.
Cabe mencionar ainda que, no artigo 
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“Adrien, Médium Vidente, Parte II”, 
contido na Revista Espírita de janeiro 
de 1859, Allan Kardec reafi rmou a 
forma humana do perispírito com as 
seguintes palavras:
“A forma aparente dos Espíritos 
depende do perispírito, cuja na-
tureza, essencialmente fl exível, 
se presta a todas as modifi cações 
que lhe queira dar o Espírito. Deix-
ando o envoltório material, o Es-
pírito leva consigo seu invólucro 
etéreo, o qual constitui uma outra 
espécie de corpo. Em seu estado 
normal, tem este corpo uma forma 
humana, mas não calcada traço a 
traço sobre aquele que fi cou, prin-
cipalmente quando foi deixado há 
algum tempo.”
“Nos primeiros instantes que se 
seguem à morte e enquanto existe 
um laço entre as duas existências, 
maior é a similitude; esta, porém, 
apaga-se à medida que se opera o 
desprendimento e que o Espírito 
se torna mais estranho ao seu úl-
timo envoltório. Contudo, ele pode 
sempre retomar essa primeira 
aparência, quer quanto às feições, 
quer quanto às roupas, quando 
julga útil para dar-se a conhecer; 
em geral, porém, isto requer um 
grande esforço da vontade. Não é, 
pois, de admirar que em certos ca-
sos a semelhança falhe em alguns 
detalhes: bastam-lhe os traços 
principais.”
Adicionalmente, no artigo “A Jovem 
Cataléptica da Suábia”, contido na 

REVISTA ESPÍRITA de janeiro de 
1866, Allan Kardec reafi rmou da 
seguinte maneira a forma humana 
do perispírito:
“Ela vê também os que estão mor-
tos. Assim, ainda resta alguma 
coisa. Que vê ela? Não pode ser o 
corpo, que não mais existe; contu-
do os vê com uma forma humana, 
a que tinham em vida. O que ela 
vê é a alma revestida de seu corpo 
fl uídico ou perispírito.”
Ainda, no artigo “Fotografi a do Pen-
samento”, publicado na mesma RE-
VISTA, de junho de 1868, Allan Kar-
dec apresentou as considerações sob 
a aparência humana do perispírito:
“Um espírito se apresenta à vista 
de um encarnado dotado de visão 
psíquica, sob a aparência que tinha 
quando vivo, na época em que o 
conheceram. (...) Seu pensamento 
reportando-se à época em que era 
de tal modo, seu perispírito toma 
instantaneamente as aparências, 
que deixa instantaneamente, desde 
que o pensamento cessa de agir. 
Se, pois, uma vez foi negro e outra 
branco, apresentar-se-á como negro 
ou como branco, conforme aquela 
das duas encarnações sob a qual for 
invocado, e à qual se reportará seu 
pensamento.”
Com todos esses fatos espíritas, 
não resta a menor dúvida de que o 
perispírito conserva, na vida espiritu-
al, a forma e aparência humana que 
tinha na vida terrena.

FONTE: Andrade Geziel, PERISPIRITO: O QUE OS ESPÍRITOS DISSERAM  A RESPEITO, ed. EME 
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Certa ocasião, perguntaram ao Chico Xavier 
se a entrada no Terceiro Milênio representar-
ia uma grande mudança no rumo da História, 
se a humanidade entraria – como se costuma 
propagar – numa nova era, onde podería-
mos viver mais pacifi camente, extirpando a 
injustiça social, a violência, a corrupção e a 
miséria da face da Terra. Chico respondeu:
“Quando tivermos mais escolas gratuitas 
para todos, mais trabalho, mais justiça so-
cial, estaremos, de fato, entrando na Nova 
Era. O Terceiro Milênio, sem dúvida é prom-
issor, mas, talvez, os progressos, que es-
tamos esperando, só venham a acontecer 
daqui a 500, 700 anos... Estaremos dentro 
de uma marca do Terceiro Milênio, não é? 
Precisamos entender que as coisas não vão 
se modifi car à força do calendário... Pelo an-
dar da carruagem, completou Chico – ainda 
vamos ter que trabalhar muito, saneando o 
nosso mundo íntimo...”
É interessante analisar esta resposta do Chi-
co, porque ela se encaixa nos princípios da 
Doutrina Espírita. Nós, seres humanos, de 
uma maneira geral, ainda não aprendemos 
que nada se conquista de graça, que tudo é 
construção, trabalho e esforço e que a Hu-
manidade, do ponto de vista moral, só se 
desenvolverá mesmo quando cada pessoa 
começar a se preocupar em mudar-se a si 
mesma. Como queremos mudar o panorama 
do mundo, se o homem ainda é egoísta? 
Como pretendemos estabelecer um mundo 
de justiça, se ainda não sabemos agir com 
justiça até mesmo dentro de nossa própria 
casa? Não se trata, portanto, de se instituir 
uma ordem política ou econômica, mas de 
mudar o homem na sua intimidade. É isso 
que a Humanidade ainda não entendeu. Po-
demos, assim, elaborar tecnicamente o mais 
perfeito programa para estabelecermos a or-
dem social no país, mas esse plano só será, 
de fato, realizado, se as pessoas estiverem 
preparadas para executá-lo. E esse preparo 
depende de nossos princípios morais e do 
esforço de cada um em colocá-los na prática 

de nossa vida cotidiana. Além disso, precisa-
mos entender também que as mudanças não 
ocorrem repentinamente, que a vida humana 
é muito curta para poder apreciá-las de ver-
dade. O que são 40, 60, 80 ou 100 anos na 
História da Humanidade? Quase nada. Se 
tivéssemos apenas uma vida sobre a Terra, 
o que poderíamos apreciar nesse sentido? 
As mudanças profundas no caminhar 
da Humanidade vão ocorrer através dos 
séculos e dos milênios, de modo que não 
vamos colocar a nossa casa em ordem, 
antes de compreendermos que a mudança 
do mundo começa pela mudança de nós 
mesmos, na vivência e na convivência do 
dia-a-dia. Não foi outra a preocupação de 
Jesus: ele acreditou que o homem pode-
ria mudar, que o homem poderia amar e 
que só o amor transformaria o mundo. 
Não foi outro, também, o ideal de Buda, 
de Sócrates, de Francisco de Assis, de 
Gandhi, de Chico Xavier, de Madre Tereza 
de Calcutá e de tantos outros Espíritos 
que aqui reencarnaram. A esse respeito, 
Chico Xavier conclui com uma mensagem 
de otimismo:
“Com certeza, a Terra ainda vai demorar 
muito a apresentar as melhoras que espe-
ramos... O progresso espiritual das massas 
depende do progresso espiritual dos  indi-
víduos, que, sem  dúvida, acontece com certa 
lentidão. Todavia, não podemos negar que, 
de Jesus para cá, em termos espirituais, as 
coisas deram um salto muito grande. Dois 
mil anos não é tanto tempo assim... Aos pou-
cos, a noção de fraternidade vai ganhando 
terreno... Hoje, as religiões já estão preocu-
padas com a vivência do amor – antes, era 
somente a adoração ritualística...
Cada alma que se sensibiliza, entregando-
se ao Evangelho, passa a ser um ponto de 
infl uenciação espiritual para muitas outras. O 
futuro é promissor. Não podemos querer que 
tudo se modifi que – como alguns amigos que 
ensinaram a dizer – a toque de caixa...”
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O JOVEM E SEUS PROBLEMAS

PERCEPÇÃO DOS ESPÍRITOS

Uma pessoa, que desencarna, 
quando chega no mundo es-
piritual, ela é capaz de vir à sua 
casa, ver e ouvir seus familiares 
e até de se intrometer nos assun-
tos de família, sendo que, muitas 
vezes, ela nem tem consciência 
de que morreu. Nesse caso, ela 
não tem mais o corpo. Será que 
o perispírito tem olhos e ouvidos 
que podem captar as imagens e 
os sons e perceber tudo o que 
está acontecendo na casa? 

Esta não é uma questão muito sim-
ples. Faz parte dos estudos científi -
cos do Espiritismo. Porém, podem-
os, como primeira hipótese, seguir 
a sua linha de raciocínio: se neste 
mundo é o corpo que serve de in-
strumento para o Espírito, dispon-
do inclusive dos órgãos do sentido 
(como os ouvidos e os olhos), é claro 
que a sua conclusão está certa; ou 
seja, os órgãos sensoriais, no outro 
plano, estão no perispírito, porque 
é através do perispírito que o Es-
pírito se manifesta na outra dimen-
são. Mas, neste caso, teríamos que 
considerar que o perispírito também 
está em nossa dimensão; ou seja, 
ele teria condições de captar as 
mesmas ondas luminosas, respon-
sáveis pelas imagens, e as mesmas 

ondas sonoras que o nosso cor-
po consegue captar, e que fazem 
parte dos fenômenos que ocorrem 
na dimensão física. Alguns estudio-
sos dos fenômenos espíritas, como 
Alexander Aksakoff, consideram 
que as percepções dos Espíritos 
desencarnados se dão de maneira 
bem diferente da nossa percepção. 
Seriam outros mecanismos que en-
trariam em ação, porque os desen-
carnados não teriam acesso direto 
à realidade do mundo material. 
Por exemplo: o desencarnado não 
veria diretamente as imagens, mas 
veria através dos encarnados, que 
seriam seus médiuns. O médium 
vê e o Espírito capta sua visão por 
processos sub-liminais; isto é, pela 
sua mente. O encarnado ouve e o 
Espírito capta a fenômeno sonoro 
por intermédio das sensações so-
noras criadas na sua mente. Neste 
caso, o Espírito não vê nem ouve 
diretamente, como acontece com 
os nossos sentidos, mas sempre 
através das pessoas com quem 
ele pode sintonizar o pensamento. 
Neste último caso, podemos dizer 
que a percepção que os Espíri-
tos têm do mundo material se dá 
através de um processo mais am-
plo que apenas os sentidos. Seria 
pelo pensamento, uma espécie 
de telepatia ou captação de sen-
sações por intuição ou por ondas 
mentais. Mas isso depende tam-
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bém das condições pessoais de 
cada Espírito. Espíritos mais eleva-
dos – ou seja, de planos superiores 
–dispõem de recursos mais bem 
elaborados, aos quais não temos 
acesso, por causa de nossas limi-
tações. É claro que o Espírito não 
precisa ter consciência de como 
essas percepções acontecem. Ele 
simplesmente sabe que elas acon-
tecem, assim como nós, os encar-
nados, não precisamos conhecer 
os mecanismos da visão para 

enxergarmos, nem os da audição 
para podermos ouvir. Isso acon-
tece automaticamente, porque faz 
parte dos automatismos da natur-
eza. Portanto, os Espíritos, na sua 
generalidade, não se preocupam 
com isso e nem tem consciência de 
como eles estão percebendo. Com 
isso, eles podem, muitas vezes, 
permanecer próximos à família ou 
no âmbito da própria casa, ligados 
que estão às preocupações famil-
iares.

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

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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Vez por outra surgem rumores de uma 
possível legalização da maconha.
Vislumbramos essa possibilidade com 
muito temor, haja vista os malefícios 
crescentes de que as drogas são 
veículos, abrangendo corpo e mente 
do viciado.
Um país como o nosso, com grande 
possibilidade de progresso, apre-
sentando muitas frentes a serem ex-
ploradas, no sentido de desenvolvi-
mento social e tecnológico, precisa 
da participação de todos para que tais 
objetivos sejam alcançados.
A nossa força jovem deve ser estim-
ulada e aproveitada em todo o seu 
manancial de trabalho construtivo.
Quando nos chegam essas possi-
bilidades, consideradas “grandes” por 
seus idealizadores, como a legalização 
de um tóxico, preocupamo-nos com 
a legalização de um processo de ex-
clusão pela qual passam os viciados. 
Excluem-se da vida sócio-familiar, in-
terrompem seu processo de afi rmação 
como seres humanos, atravancando 
seu desenvolvimento, material e es-
piritual e do país onde vivem.
Aquele que se vicia vive como um 
alienado. E um povo, dentro dos 
princípios teóricos da Democracia, não 
pode viver alienado. A participação de 
todos é um imperativo para que os 
povos continuem no aprendizado de 
convivência e respeito às leis naturais 
e aos direitos humanos.
Muito perigosa a deliberação de tornar 
lícito o crime, o aborto, o tóxico, a eu-
tanásia, etc, ou sejam atos que podem 
levar as pessoas a situações de de-
pressão e ou depreciação.

Aqueles que têm idéias contrárias 
defendem a colocação de que legal-
izados ou não, os vícios, de um modo 
geral, continuarão fl agelando a hu-
manidade. Porém, como o Estado, 
teoricamente, deve zelar pelo bem-
estar de seus cidadãos, liberar um 
tóxico seria tornar-se conivente com a 
degradação do homem, contribuindo 
para seu afastamento do processo so-
cial. Na Alemanha, com a liberação da 
maconha, o interesse voltou-se para 
drogas mais potentes e isso é um cír-
culo vicioso, a exigência do viciado é 
cada vez maior.
A fi losofi a de vida que adotamos nos 
faz compreender o sentido de valori-
zação da vida, como nunca. Abrindo 
as janelas para o mundo e vendo a 
beleza que emoldura a paisagem ter-
rena, sentimos o maravilhoso dom da 
vida e queremos que esse sentimento 
alcance aquele que vive marginalizado 
pelo vício.
Dentro da vida, convidamos o jovem 
para analisar a possibilidade da vivên-
cia grupal. Os grupos sociais, mesmo 
com seus preconceitos, são amp-
los campos de trabalho, neles temos 
chances de renovação.
O grupo familiar que sofre atualmente 
tantas críticas como fator alienante 
do indivíduo, como condicionador de 
liberdade, etc., ainda é o grupo, por 
excelência, onde a nossa necessidade 
de progresso atinge o grau maior. 
Daquela convivência é que extraímos 
os recursos que nos levam a construir 
do lado de fora.
É ilusão achar que nossa passa-
gem pelo mundo é por acaso, temos 
tarefas a desempenhar junto a pes-

Maria Thereza Carreço de Oliveira
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soas porque é com elas que convive-
mos. O nosso laboratório é a família, 
ali aprendemos direitos e deveres.
Dentro desse quadro aprendamos: o 
direito que temos à vida não nos per-
mite destruí-la, nem ostensiva, nem in-
diretamente como é o caso da droga. 
Aos poucos vamos matando o corpo, 
destruindo esperanças, fugindo da 
vida, como o covarde que não quer 
desafi á-la.
Como o direito, temos também o dever 
de preservar as possibilidades que o 
Ser humano encerra. Possibilidades 
de reprodução, de renovar sentimen-
tos, possibilidades de avanços tec-
nológicos, possibilidades de melhorar 
níveis de vida encurtando distâncias 
sociais.
Temos tanto por criar e nós a des-
perdiçarmos o potencial, picando o 
braço, ingerindo a erva, denegrindo a 
semelhança com o Criador!
“Uma pesquisa promovida há dois 
anos pelo Instituto de Medicina So-
cial e Criminologia de São Paulo (IM-
ESC), a única realizada no país sobre 
o assunto, mostrou que o consumo 
de tóxicos é expressivo mesmo nos 

primeiros estágios escolares. O levan-
tamento revelou, por exemplo, que 10 
por cento dos 5 milhões de alunos dos 
primeiros e segundos graus na capital 
paulista, ou seja, 500.000 jovens – já 
experimentaram algum tipo de droga”.
A mesma fonte indica a curiosidade 
como o motivo principal para iniciar-se 
o uso dos tóxicos. Claro que por detrás 
dela existem causas mais profundas. 
O tóxico é uma espécie de miragem 
que acena promessas, paraísos, afas-
ta dores... A primeira vista parece fas-
cinante, mas, à medida que a angústia 
vai entrando no processo cai por terra 
a falsa sensação de paz.
Após o primeiro passo... a desintegra-
ção da personalidade, a escravização 
moral, alucinação, a morte em vida.
A luta começa agora, quando quere-
mos nos libertar, quando levantamos 
as vozes para alertar ao Estado: a mi-
séria moral é pior que a material, pois 
tira ao homem justo o estímulo para 
viver e incapacita-o para o desempen-
ho das tarefas que o faz grande e que 
faz crescer um país.

 FONTE: Diversos Autores: O ESPIRITISMO E OS PROBLEMAS DA HUMANIDADE, ABC do interior.
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