
Terapia de vida passada
esclarecendo a técnica Indicações e contra indicações

Arleir Bellieny aleirbellieny@globo.com

A TVP, conforme se tornou co-
nhecida, é uma metodologia 

fundamentada na Psicologia Trans-
pessoal, e tem como hipótese funda-
mental a Reencarnação.  O Terapeu-
ta de Vida Passada utiliza a regressão 
de memória como técnica de acesso 
aos conteúdos psíquicos que se en-
contram potencializados na psique 
humana de forma inconsciente. A 
liberação desses conteúdos durante 
uma sessão de terapia (com duração 
aproximada de 90 minutos) se dá em 
forma de história, permitindo a pes-
soa que se submete ao tratamento, 
realizar sua catarse quer seja psíqui-
ca, física ou emocional.

Para o Dr. Morris Netherton (1) 
um dos mais importantes sistemati-

zadores da TVP,  “quando o incons-
ciente, ao ser acionado começa “vol-
tar atrás”, encontramos lembranças 
que se estendem bastante além dos 
limites desta existência... Os deta-
lhes dessas lembranças formam os 
acontecimentos que um paciente re-
vive durante uma sessão de terapia 
de vida passada”. Prossegue ainda 
esclarecendo que é “fundamental a 
reconstituição cuidadosa dos sofri-
mentos e traumas emocionais”, sen-
do necessário, por esta razão, obter 
informações detalhadas acerca da 
morte do então personagem vivido 
na história, “devendo ele perpassar 
ativamente cada experiência da mor-
te” (pag. 41).

De acordo com sua experiência 
clínica, Netherton (2) assevera que 
“o trauma sem solução no momen-

to da morte é uma causa primária 
de distúrbio comportamental” (p. 
154), o que mostra a importância da 
pessoa reviver a cena da morte dos 
personagens vivenciados, para me-
lhor trabalhar a transformação no 
presente. 

Depois de realizada a sessão, 
as histórias da vida atual e da vida 
passada são comparadas para que 
se possa ter a clareza, (Terapeuta e 
a pessoa submetida), o que de fato 
precisa ser modifi cado, com vias a 
transformação do caráter, objetivo 
principal do processo terapêutico. 

Dr. Jorge Andréa (3) com sua bri-
lhante inteligência e saber irretocá-
vel, muito tem contribuído no campo 
dos estudos e da divulgação das evi-
dências científi cas da reencarnação, 
enfatiza que “... as vivências nos 
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processos Transpessoais são de tal 
ordem que revelam no indivíduo a 
história da humanidade que é a pró-
pria história... Não podemos com-
preender nos estudos biotipológicos 
do psiquismo, isolamento dos com-
ponentes das vidas pregressas, onde 
se encontram as raízes que devem 
ser buriladas e aperfeiçoadas nos pa-
cientes que necessitam de auxílio e 
esclarecimento”.

Importante ressaltar que a regres-
são de memória, como técnica, atua 
como um “bisturi” de acesso aos 
conteúdos emocionais que foram re-
primidos, imantados e encapsulados 
no campo magnético do inconscien-
te em possíveis existências passadas. 
Esses conteúdos, quando na vida 
atual sofrem um estímulo externo 
de qualquer natureza favorecem a 
conexão, atuando como agentes dis-
paradores da forma-comportamen-
to, liberando sensações, emoções 
e sentimentos que se cristalizaram 
em forma de traumas, sistemas de 
crenças e ou postulados de caráter, 
confl itando-se com os atuais hábitos, 
costumes e valores social e ético-
-moral, difi cultando a vida da pessoa 
no atual universo psicológico em 
que vive. 

Em alguns casos, a pessoa poderá 
estar recebendo infl uência vibracio-
nal de presenças desencarnadas, (ví-
tima x algoz x vítima), cuja história 
encontra-se interligada a vivências 
passadas, com comprometimentos 
ante a Lei de causa e efeito.

 Nestes casos, o Terapeuta cons-
ciente das Leis da obsessão, enca-
minha para atendimento espiritual 
paralelo em uma casa espírita de sua 
confi ança, cujos dirigentes deverão 
estar informados da proposta e efi cá-
cia desta terapêutica. 

É importante lembrar que a “ob-
sessão espiritual” ofi cialmente pas-
sou a ser conhecida na Medicina 
como “possessão e estado de tran-
se”, que é um item do CID - Códi-
go Internacional de Doenças - que 
permite o diagnóstico da interferên-

cia espiritual Obsessora. O CID 10, 
item F.44.3 - defi ne estado de transe 
e possessão como a perda transitória 
da identidade com manutenção de 
consciência do meio-ambiente, fa-
zendo a distinção entre os normais, 
ou seja, os que acontecem por in-
corporação ou atuação dos espíritos, 
dos que são patológicos, provocados 
por doença. 

O manual de Estatística de De-
sordens Mentais da Associação 
Americana de Psiquiatria - DSM IV 
(4) - alerta que o médico deve tomar 
cuidado para não diagnosticar de 
forma equivocada como alucinação 
ou psicose, casos de pessoas de de-
terminadas comunidades religiosas 
que dizem ver ou ouvir espíritos de 
pessoas mortas, porque isso pode 
não signifi car uma alucinação ou 
loucura.

Com frequência, recebo na mi-
nha clínica pessoas com encaminha-
mento espiritual para o atendimento 
terapêutico. 

Devo salientar que por tratar-se 
de uma metodologia com base e fun-
damentação científi ca, não requer da 
pessoa atendida, conhecimentos da 
reencarnação. Lembro que a reen-
carnação na TVP é tratada como fato 
científi co e não como religião. Por-
tanto, qualquer pessoa, seja qual for 
o credo que professe, pode se sub-
meter ao tratamento, desde que haja 
indicação para tal.  Faz-se necessário 
esclarecer que as histórias que são 
construídas a partir das vivências, 
são únicas e exclusivas. Cada vivên-
cia libera conteúdo inédito e origi-
nal, facilitando assim a realização 
da interface com os fatos conectados 
nas múltiplas experiências vivencia-
das junto à pessoa.

É contra indicado somente nos 
casos de:

Surtos psicóticos; o indivíduo 
não está no juízo lógico, logo, não 
poderá fazer a associação das histó-
rias, anterior e a atual. O psicótico 
vive uma realidade paralela. 

Essa práxis terapêutica requer 

que a pessoa atendida, esteja em 
pleno gozo das suas faculdades psí-
quicas.  É essencial lembrar-se das 
vivências para poder separar o que 
pertence ao aqui e agora e o que per-
tenceu ao passado.

Gravidez; o feto registra todas as 
emoções, pensamentos e sentimen-
tos que a mãe estiver vivenciando, 
como se fosse dele.

Corre o risco de ser estimulado 
às lembranças de vidas anteriores, 
fazendo conexões com o passado, 
podendo trazer prejuízos psíquicos 
ao novo ser, hora em formação na 
vida intrauterina. 

A TVP como prática terapêutica, 
não é “panaceia” para todos os ma-
les.

 A cura e ou os resultados espera-
dos, somente serão obtidos se forem 
tomados a sério por ambas as partes. 
Tanto por parte da pessoa atendida 
quanto por parte do Terapeuta. Este 
deverá ter sua formação profi ssional 
em Psicologia ou, Medicina com co-
nhecimentos em Psiquiatria, segui-
dos de formação em Terapia de Vida 
Passada, bem como vivenciar sua 
própria experiência, submetendo-se 
ao acompanhamento terapêutico, pe-

           Com essas considerações, 
espero ter contribuído com esclareci-
mentos que tenha sido útil para você, 
amigo (a) leitor, que vem prestigian-
do esse veículo de comunicação.

 
Muita Paz!

Arleir Bellieny.
Psicólogo e Terapeuta de Vida Passada, 

Membro fundador da SBTVP. 

(Soc. Brasileira de Terapia de Vida Passada).

Expositor Espírita e Membro fundador da 

AME – Rio. 

(1) Netherton, Morris - Past Lives Therapy - 
ARAI-JU-SP, 1984.
(2) Netherton, Morris - Past Lives Therapy – 
São Paulo, Sumus, 1997.
(3) Andréa dos Santos, Jorge - Psiquismo 
Fonte da Vida, 1ª edição Edicel 1995.
(4) DSMIV ™ - 4ª edição, tradução Dayse 
Batista – Artmed  - Porto Alegre 1995.
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J. Herculano Pires, o apóstolo de 
Kardec1 , é fi lho do farmacêuti-

co José Pires Corrêa e de sua espo-
sa, a pianista Bonina Amaral Simo-
netti Pires. Fez os seus primeiros 
estudos em Avaré, Itaí e Cerqueira 
César. Desde cedo revelou vocação 
literária, tendo composto aos 9 anos 
de idade, o seu primeiro soneto, um 
decassílabo sobre o Largo São João, 
da sua cidade natal. Aos 16 anos pu-
blicou o seu primeiro livro, Sonhos 
azuis (contos) e, aos 18 anos, o se-
gundo, Coração (poemas livres e so-
netos).

Colaborou em jornais e revistas 
da época, tanto do estado de São 
Paulo quanto do Rio de Janeiro. 
Teve vários contos publicados, com 
ilustrações, na Revista Artística do 
Interior, que promoveu dois concur-
sos literários, um de poemas, pela 
sede, em Cerqueira César, e outro de 
contos, pela Seção de Sorocaba.

Em 1940 transferiu-se para Ma-
rília, onde adquiriu o jornal Diário 
Paulista, que dirigiu por seis anos. 
Com José Geraldo Vieira, Zoroastro 
Gouveia, Osório Alves de Castro, 
Nichemja Sigal, Anthol Rosenfeld e 
outros promoveu, através do jornal, 
um movimento literário na cidade e 
publicou Estradas e ruas (poemas) 
que Érico Veríssimo e Sérgio Milliet 

comentaram favoravelmente.
Em 1946 mudou-se para São 

Paulo, onde lançou o seu primeiro 
romance O caminho do meio, que 
mereceu críticas elogiosas de Afon-
so Schmidt, Geraldo Vieira e Wilson 
Martins.

Em sua carreira, foi ainda re-
pórter, redator, secretário, cronista 
parlamentar e crítico literário dos 
Diários Associados, tendo exerci-
do essas funções por cerca de trinta 
anos.

Graduado em fi losofi a pela Uni-
versidade de São Paulo, publicou 
uma tese existencial: O ser e a sere-
nidade.

Obra 
No livro Expoentes da codifi ca-

ção espírita2 vê-se que Herculano 
Pires é autor de oito dezenas de li-
vros, distribuídos por fi losofi a, en-
saios, histórias, psicologia, parap-
sicologia e espiritismo, alguns em 
parceria com o médium Francisco 
Cândido Xavier, e é considerado 
um dos autores mais críticos dentro 
do movimento espírita. A sua linha 
de pensamento era forte e racional, 
combatendo os desvios e mistifi ca-
ções, sendo a maior característica 
do conjunto de suas obras a luta por 
demonstrar a consistência do pen-

samento espírita e defender a valo-
rização dos aspectos crítico e inves-
tigativo originalmente propostos por 
Kardec.

Em seus ensaios nota-se a preo-
cupação em combater interpretações 
e traduções deturpadas das obras de 
Kardec, inclusive aquelas que surgi-
ram no seio do movimento espírita 
brasileiro ao longo do século XX.

Defendia o conceito de pureza 
doutrinária, segundo o qual era pre-
ciso preservar a doutrina de todo tipo 
de infl uência mística e esotérica.

Em monografi as fi losófi cas, a 
exemplo de Introdução à fi losofi a 
espírita, propõe-se a esclarecer a 
contribuição do espiritismo para o 
desenvolvimento da fi losofi a, em 
especial no tocante ao sentido da 
existência humana. Contrapõe-se 
frontalmente ao niilismo e ao exis-
tencialismo materialista.

A maioria das suas obras é atu-
almente publicada pela Editora Pai-
deia (de sua família), a qual fundou 
na década de 1970 para publicar suas 
obras.

A sua tradução dos livros de Kar-
dec tem sido editada por várias edi-
toras, a exemplo da Livraria Allan 
Kardec Editora (LAKE), da Editora 
Argentina e da Federação Espírita do 
Estado de São Paulo (FEESP).

Títulos publicados Em ordem alfabética
• A ciência espírita e suas implicações terapêuticas
• A obsessão - o passe - a doutrinação
• A pedra e o joio
• Adão e Eva
• Agonia das religiões
• Arigó – vida, mediunidade e martírio
• Astronautas do além (em parceria com Chico Xavier)
• Barrabás (trilogia "A conversão do mundo")

José Herculano Pires

“O metro que melhor mediu Kardec!”
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• Chico Xavier pede licença (em parceria com Chico Xavier)
• Concepção existencial de Deus
• Curso dinâmico de espiritismo
• Diálogo dos vivos (em parceria com Chico Xavier)
• Educação para a morte
• Evolução espiritual do homem na perspectiva da doutrina espírita
• Introdução à fi losofi a espírita
• Lázaro (trilogia "A conversão do mundo")
• Madalena (trilogia "A conversão do mundo")
• Mediunidade
• Metrô para outro mundo
• Na era do espírito (em parceria com Chico Xavier)
• Na hora do testemunho (em parceria com Chico Xavier)
• O caminho do meio
• O centro espírita
• O espírito e o tempo
• O menino e o anjo
• O mistério do ser ante a dor e a morte
• O reino
• O sentido da vida
• O ser e a serenidade
• O túnel das almas
• O verbo e a carne – duas análises do roustainguismo (em parceria com Júlio de Abreu Filho)
• Os fi lósofos
• Os sonhos de liberdade
• Os sonhos nascem da areia
• Os três caminhos de Hécate
• Parapsicologia hoje e amanhã
• Pedagogia espírita
• Pesquisa sobre o amor
• Poesias
• Relação espírito-corpo
• Revisão do cristianismo
• Um Deus vigia o planalto
• Vampirismo
Além dos seus livros, Herculano traduziu e/ou comentou as seguintes obras de Allan Kardec (Editora LAKE):
• O livro dos espíritos (tradução e comentários)
• Revista Espírita (tradução das poesias na coleção de doze volumes)
• O que é o espiritismo (introdução)
• O livro dos médiuns (tradução e comentários)
• O evangelho segundo o espiritismo (tradução e comentários)
• O céu e o inferno (tradução da primeira parte e comentários)
• A gênese (apresentação do livro e comentários)
• Obras póstumas (introdução e comentários)
Ligações externas
• Biografi a ofi cial de Herculano Pires
• Fundação Maria Virgínia e J. Herculano Pires
• Editora Paideia
• Essência e Existência: A tensão que articula a Liberdade
Referências
RIZZINI, Jorge. J. Herculano Pires, o apóstolo de Kardec. São Paulo: Paideia, 2000. 282p. ISBN 85-88849-03-2
Expoentes da codifi cação espírita. Curitiba: Federação Espírita do Paraná, 2002. ISBN 85-86255-11-4
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J. Herculano Pires, el apóstol de 
Kardec1, es hijo del farmacéutico 

José Pires Correa y de su esposa, la 
pianista Bonina Amaral Simonetti 
Pires. Hizo sus primeros estudios 
en Avare, Itaí y Cerqueira  Cesar. 
Desde temprano reveló vocación li-
teraria, habiendo compuesto a los 9 
años de edad, su primer soneto, un 
decasílabo  sobre el Largo San Juan, 
de su ciudad natal. A los 16 años pu-
blico su primer libro, Sueños Azules  
(cuentos) y, a los 18 años, el segun-
do, Corazón (poemas libres y sone-
tos)

Colaboro en periódicos y revis-
tas de la época, tanto del estado de 
San Paulo como de Rio de Janeiro. 
Tuvo varios cuentos publicados, con 
ilustraciones, en la Revista Artística 
del Interior, que promovió dos con-
cursos literarios, uno de poemas, por 
la sede, en Cerqueira Cesar, y otro de 
cuentos, por la Sección de Sorocaba.

En 1940 se transfi rió para Me-
rilia, donde adquirió el periódico 
Diario Paulista, que dirigió  por seis 
años. Con José Geraldo Vieira,  Zo-
roastro Gouveia, Osório Alves de 
Castro, Nichemja Sigal, Anthol Ro-
senfeld   y otros promovió, a través 
del periódico, un movimiento litera-
rio en la ciudad  y publico Carreteras 
y calles (poemas) que Érico Veríssi-
mo y  Sergio Milliet comentaron fa-

vorablemente.
En 1946 se mudo a San Paulo, 

donde lanzó el primer romance “El 
camino del medio, que mereció elo-
giosas críticas de Alfonso Schmidt, 
Geraldo Vieira e Wilson Martins.

En su carrera, fue aún reportero, 
redactor, secretario, cronista par-
lamentario y crítico literario de los 
Diarios Asociados, habiendo ejerci-
do esas funciones por cerca de trein-
ta años.

Graduado en fi losofía por la Uni-
versidad de San Paulo, publico una 
tesis existencial. El ser y la sereni-
dad. 

Obra
En el libro Exponentes de la co-

difi cación espirita  se ve que Hercu-
lano Pires es autor de ocho decenas 
de libros, distribuidos por fi losofía, 
ensayos, cuentos, psicología, parap-
sicología y el espiritismo, algunos  
en colaboración  con el médium 
Francisco Cándido Xavier, y es 
considerado uno de los autores  más 
críticos dentro del movimiento es-
pirita. Su línea de pensamiento era 
fuerte y racional, combatiendo los 
desvíos y mistifi caciones, siendo la 
mayor característica del conjunto 
de sus obras la lucha por demostrar 
la consistencia del pensamiento es-
pirita y defender la valorización de 

los aspectos crítico  e investigativo 
originalmente propuesto por Kar-
dec.

En sus enseñanzas se nota la 
preocupación en combatir interpre-
taciones y traducciones deturpadas 
de las obras de Kardec, inclusive 
aquellas que surgieron en el seno 
del movimiento espirita brasileño a 
lo largo del siglo XX.

Defendía el concepto de pureza 
doctrinaria, según la cual era preciso  
preservar la doctrina  de todo tipo de 
infl uencia mística o esotérica.

En monografías fi losófi cas, el 
ejemplo de Introducción  a la fi loso-
fía espirita, se propuso esclarecer la 
contribución del espiritismo para el 
desenvolvimiento de la fi losofía, en 
especial en lo tocante al sentido de 
la existencia humana. Frontalmente 
se opone al nihilismo y el existen-
cialismo materialista.

La mayoría de sus obras es ac-
tualmente publicada por la Editora 
Paideia (de su familia), la cual fun-
do en la década de 1970 para publi-
car sus obras.

Su traducción de  los libros de 
Kardec ha sido editada por varias 
editoras, a ejemplo de Librería 
Allan Kardec Editora (LAKE), de 
la Editora Argentina y de la Fede-
ración Espirita del Estado de San 
Paulo. (FEESP)

Títulos publicados En orden alfabético
•  La Ciencia espirita y sus implicaciones terapéuticas
•  La Obsesión – el pase – la adoctrinación.
•  La piedra y la cizaña
•  Adán y Eva
•  La agonía de las religiones
•  Arigo - la vida, la mediúmnidad y el martirio

Jose Herculano Pires

“El metro que mejor midio a Kardec!”
Tradução de Mercedes Cruz

merchitacruz@gmail.com
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•  Los astronautas del Más Allá (en colaboración con Chico Xavier) 
•  Barrabás (trilogía "La conversión del mundo") 
•  Chico Xavier  se excusa (en colaboración con Chico Xavier) 
•  Concepción existencial de Dios
•  Curso dinámico del Espiritismo
•  Dialogo de los vivos  (en colaboración con Chico Xavier) 
•  Educación para la muerte 
•  Evolución espiritual del hombre  en la perspectiva de la doctrina espirita.
 •  Introducción a la fi losofía espiritual 
•  Lázaro (trilogía "La conversión del mundo") 
•  Magdalena (trilogía "La conversión del mundo") 
•   Mediúmnidad 
•  Metro para otro mundo
•  En la era del espíritu (en colaboración con Chico Xavier)
 • En la hora del testimonio (en colaboración con Chico Xavier)
• El camino del medio
• El centro espirita
• El Espíritu y el tiempo
• El niño y el ángel.
• El misterio del ser ante el dolor y la muerte.
• El reino
• El sentido de la vida.
• El ser y la serenidad
• El túnel de las almas.
• El verbo y la carne – dos análisis del roustainguismo (en colaboración con Julio de Abreu Hijo)
• Los fi lósofos
• Los sueños de libertad
• Los sueños nacen de la arena.
• Los tres caminos de Hécate
• Parapsicología hoy y mañana 
• Pedagogía espírita
• Pesquisa sobre el amor
• Poesías
• Relación espíritu-cuerpo
• Revisión del cristianismo
• Un Dios vigila la meseta.
• Vampirismo
Más allá de sus libros, Herculano tradujo y/o comentó las siguientes obras de Allan Kardec (Editora LAKE):
• El libro de los Espíritus (traducción y comentarios)
• Revista Espirita (traducción  de las poesías en la colección de doce volúmenes)
• Que es el Espiritismo (Introducción)
• El Libro de los Mediums (traducción y comentarios)
• El Evangelio según el Espiritismo (traducción y comentarios)
• El cielo y el infi erno (traducción de la primera parte y comentarios)
• La génesis (presentación del libro y comentarios)
• Obras póstumas (introducción y comentarios)
Ligaciones externas
• Biografía ofi cial de Herculano Pires
• Fundación  Maria Virginia e J. Herculano Pires
• Editora Paideia
• Esencia y  Existencia: La  tensión que articula a Libertad
Referências
RIZZINI, Jorge. J. Herculano Pires, o apóstolo de Kardec. São Paulo: Paideia, 2000. 282p. ISBN 85-88849-03-2
Expoentes da codifi cação espírita. Curitiba: Federação Espírita do Paraná, 2002. ISBN 85-86255-11-4
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Entrevistei o amigo Alessandro Viana Vieira de Paula, Juiz de Direito na ci-
dade de Itapetininga-SP, a propósito de vários temas ligados às difi culdades 

sociais da atualidade. Como se trata de entrevista bem extensa, selecionei duas das respostas para trazer à apreciação 
dos leitores, face à importância das considerações daquele amigo. São as questões 5 e 6, que transcrevo:

A motivação de trazer referidas respos-
tas aos leitores veio sobre a aborda-

gem que se refere aos neutros. Neutros 
são os omissos, os que fi cam “em cima do 
muro”, muitas vezes apenas para criticar. 
Não movem braços, nem ações, e se de-
leitam na crítica a quem está trabalhando 
e se esforçando para algo colaborar nesse 
incêndio social que vivemos.

A neutralidade é cômoda, não exige 
nada. É realmente o grande entrave do 
progresso porque a posição é apenas de 
quem observa, acomodado, o incêndio e 
as tragédias que se repetem diariamente 
– fruto da miséria que gera a violência, 
que por sua vez traz a tensão permanente 
que envolve a vida humana –, deleitando-
se na crítica ou, pior, na indiferença, na 
omissão. Sem buscar fazer o que lhe é 
possível, por mínimo que seja.

A outra expressão constante de uma 
das respostas é a que se refere às nossas 
responsabilidades cristãs. Nós, os cris-
tãos, os adeptos do Evangelho – sem 
importar a denominação que utilizemos 
ou sigamos – estamos nos distraindo 
nessa imensa responsabilidade de apoiar 
o esforço do Cristo na regeneração do 

mundo. Ainda nos mantemos no egoísmo, 
na vaidade, na disputa, na arrogância.

Não temos outra alternativa para 
alcançar a felicidade e paz que se busca 
no mundo: ou melhoramos a nós mesmos 
ou melhoramos a nós mesmos.

A paz social que se busca está no 
mútuo estender das mãos, está na soli-
dariedade e nos esforços individuais de 
melhora moral. Aprimorando-nos moral-

mente, infl uenciaremos nossos fi lhos que, 
por sua vez, se tornam cidadãos íntegros 
que mudam o panorama social.

É o caso de nos auto observarmos 
sobre a nossa neutralidade ou comprome-
timento com o bem geral que deve gerir 
nossas ações. Ou, em outras, palavras 
para nos questionarmos individualmen-
te: como está o cumprimento de nosso 
dever? 

 O grande entrave da neutralidade
Orson Peter Carrara – orsonpeter92@gmail.com

5 - De sua experiência profi ssional, como encarar o sistema prisional brasileiro e os ditames da Lei de Progresso 
no estágio atual do país?
O sistema prisional brasileiro ainda é precário, porque onde há superlotação, sedentarismo dos apenados, descaso 

com a saúde, atrasos na concessão dos direitos dos presos e, para agravar, a existência do crime organizado, de forma 

que raramente se consegue recuperar o preso. Quando o preso termina sua pena ou obtém a liberdade ele ainda sofre 

o preconceito social, porque é muito difícil alguém acreditar nele e lhe dar uma nova oportunidade. Mas a transição 

planetária está a todo vapor, portanto, numa sociedade mais cristã essas questões tendem a mudar. Cabe ao cristão 

acreditar na recuperação do indivíduo, fazendo a sua parte, por exemplo, visitas religiosas nas unidades prisionais, 

ofertar emprego aos egressos, ajudar suas famílias etc.

6 - Como venceremos, como nação, esses imensos desafi os sociais da atualidade?
Esses desafi os sociais atingem, na atualidade, o ápice porque estamos vivendo esse momento importante de transição 

planetária. Como sabemos, os que praticam o mal um dia despertarão para o bem, mas, o grande entrave para o pro-

gresso, se dá com os neutros. São aqueles que não fazem o bem e nem o mal, fi cam acomodados. A dor e sofrimento 

atingem índices alarmantes para tocar esses neutros, a fi m de que tomem uma decisão e possam optar pela ação efetiva 

no bem. Dessa forma, para vencer temos que assumir as nossas responsabilidades de cristãos, procurando ser útil para 

o próximo e para a sociedade, colaborando ativamente na construção da sociedade do porvir.
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