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Editorial Por Luiz Assini

O Médium Espírita

Questão relevante e pertinaz é a do desenvol-
vimento mediúnico. Tem-se por meta que o 
médium desenvolvido é aquele que consegue 

operar bem seu matiz mediúnico. A questão é saber a 
que grau podemos avaliar tal situação. Do nosso pon-
to de vista, o desenvolvimento mediúnico transcende 
a esfera física, sendo aperfeiçoada constantemente, 
tanto nos encarnados, como também nos espíritos na 
erraticidade. A literatura espírita é rica na formulação 
desses predicados. Vejamos: Chico Xavier, o maior 
médium dos tempos modernos, imprimiu grande vo-
lume de trabalho, desde os primeiros momentos de 
sua missão exemplar.  A questão é: “Ele continuou um 
trabalho desenvolvido em outras existências, ou teria 
dado início nesta encarnação?” A lógica nos diz que 
ele desenvolveu estas potencialidades há muito tempo 
e nessa encarnação modelou o seu corpo físico a dar-
-lhe as possibilidades para usá-lo de forma eficaz, no 
trabalho mediúnico. 
   Assim, com o conjunto – Corpo e Espírito – fez o 
que fez no campo da mediunidade. Nesta encarnação, 
com a ajuda de seu protetor pela ligação direta – men-
te a mente – se comunicava e dessa comunicação rece-
bia as orientações para o trabalho maravilhoso na ca-
ridade, em especial as pessoas que haviam “perdido” 
seus entes queridos. (Ver o filme: As Mães de Chico 
Xavier). Assusta, aos menos avisados, quando uma jo-
vem se assenta à mesa mediúnica para trabalhar como 
médium passista; no entanto, todos os grandes fatos 
indiscutíveis de veracidade na esfera do espírito ou 
paranormais vieram de jovens em tenra idade e que 
assumiram papel de gigantes, na propagação e elabo-
ração das obras dos espíritos. 
   A própria Doutrina Espírita sustenta a ideia de que 
mediunidade não tem idade e muito menos precon-
ceito com esse ou aquele biótipo. O que vale é a von-
tade de servir, pois as jovens que assessoravam Kardec 
nas comunicações dos espíritos e em especial do Espí-

rito de Verdade eram adolescentes de 14 anos, sem 
nenhuma experiência em trabalhos mediúnicos do 
porte. Além delas outras se destacam: as irmãs Fox, na 
primeira comunicação inteligente e de efeitos físicos 
dos tempos modernos, na cidadezinha de Hydesville, 
quando deram as comunicações do espírito Charles 
Rosma. Florence Cook, excepcional médium de efei-
tos físicos, que com suas matérias espirituais possibi-
litava a materialização do espírito Katie King, que se 
apresentava ao pesquisador William Crookes, e assim 
sucessivamente.
   Temos certeza que o jovem que começa o desen-
volvimento ou aflora o seu desenvolvimento tende a 
ser um ser humano bem melhor, podemos até afirmar 
que será uma pessoa do Bem. Logo, cercear aos jovens 
de participarem desse banquete é no mínimo falta de 
percepção espiritual.
  A mediunidade é uma escolha que o espírito faz ao 
reencarnar e modela seu corpo para a nuance que 
mais lhe ajudará na sua jornada na terra ou em outros 
planos da vida planetária. O senhor Ademar Cons-
tant, grande médium e espírita invejável, dizia: “A me-
diunidade desenvolvida é uma janela aberta para o in-
finito!”  O médium, de qualquer idade, que se dispõe 
a servir com seriedade, com assiduidade e com humil-
dade terá uma vida plena de felicidade, pois entende 
ele, com os ensinos da Doutrina dos Espíritos, que as 
dores são remédios, às vezes amargos, para a sua evo-
lução espiritual. Então, fé, coragem e pé na tábua!
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Em Pauta
Palestras instrutivas e de relevância

A Associação Espírita Cairbar Schutel é uma 
casa eminentemente de estudo e as Palestras 
são mensais, para que os oradores, com ou-

tras visões, completem a parte educativa. Se bem que 
todo o estudo é fundamentado única e exclusivamen-
te nas Obras da Doutrina dos Espíritos. Assim, nesse 
trimestre, parceiros deram suas contribuições para o 
esclarecimento dos adeptos da Casa. 

Dia 19 de abril, no meio dos muitos feriados que se 
estabelecem erroneamente no nosso país: Tiraden-
tes, Dia de São Jorge, Corpo de Cristo, Aparecida e 
por ai vai, tivemos a chance de ouvir e ver o nosso 
grande amigo e irmão Arleir Bellieny, falando dos 
160 anos de O Livro dos Espíritos. Mas não foi só 
uma palestra, ele mostrou um trabalho maravilho-
so gravado da última estada em Paris, de onde nos 
trouxe imagens interessantíssimas, que podem ser 
vista no canal do YOU TUBE/BELLIENY, fotos que 
registram os locais onde o Mestre Allan Kardec es-
truturou sua obra e também do Cemitério de Perè 
Lachease, quando flagrou as pessoas colocando a 
mão no ombro do busto do Kardec, no Domem do 
codificador. Maravilhoso trabalho do Bellieny, com 
complemento da palestra nas questões de relevância 
da obra fundamental da Doutrina Espírita – O Livro 
dos Espíritos.   

Dia 14 de junho – Bernardino Moreira expôs o tema: 
“O Espiritismo e sua base”, onde fez um apanhado 
(podia ter sintetizado um pouco) sobre as bases 
fundamentais do espiritismo em consonância com 
as outras correntes filosóficas, decorrente evidente-
mente da diferença fundamental, pois o espiritismo 
tem sua base na Lei Divina de Reencarnação, que 
sustenta os seus princípios básicos. O Público ado-
rou, pela forma como o Bernardino colocou os as-
suntos.

Eventos culturais e de sustentabilidade:
Uma obra como a Mansão da Esperança precisa de 
ajuda financeira constantemente. Em muitos meses 
do ano, mal dá para pagar os funcionários. Assim, é 
de praxe efetivarmos eventos para buscar recursos de 
sustentabilidade da Instituição. Este ano, por inicia-
tiva da Presidente Suelene Beatriz e da Adriana Mar-
ques, administradora da instituição, foi elaborado o 
1º Chá Fraterno, no dia 8 de abril, sábado, às 15 horas, 
que foi um verdadeiro sucesso, trazendo bons recur-
sos para a instituição.

Dia 21 de maio, no pátio da Mansão da Esperança, 
realizamos o Almoço da Solidariedade, pelos 61 de 
fundação da Associação

Dia 24 de maio – Foi a vez de Hélio Ribeiro, gran-
de vulto do movimento espírita nacional, precur-
sor da unificação do Estado do Rio de Janeiro, que 
expôs o tema: “Consequência na Crença da Lei de 
Reencarnação”. Tema desenvolvido de forma mag-
nífica e assertiva, pois é a Lei Divina que precisa 
chegar a todos, chave do nosso progresso espiritu-
al. Sem Reencarnação não há justiça divina.

Sede AECS

Aurora 133 atualizado.indd   5 30/08/2017   15:29:53



Revista AURORA6

Dia 12 de julho – Tínhamos marcado uma Palestra 
com o Orador Marcus de Mário, mas, por motivos 
alheios a sua vontade, o irmão não pôde compa-
recer. Falaria do tema: “A Lei de Amor e o Mundo 
de Regeneração”. Na hora, por intuição pegamos 
o Evangelho Segundo o Espiritismo, na página 
que trata da regeneração da humanidade e da lei 
de progresso, e passamos a ler o tema, mesmo que 
nesse dia (uma quarta-feira), normalmente es-
tudamos O Livro dos Médiuns. Mas, para nossa 
alegria, a irmã Marcia Lima, em momento de rara 
inspiração, captou tudo o que o orador exporia e 
deu uma verdadeira lição, deixando todos extre-
mamente felizes, pois ela é prata da casa. Moral 
da história, Casa que estuda a Doutrina dos Es-
píritos, sem interferências externas, forma excep-
cionais médiuns que, ao abrir a boca, os espíritos 
falam por eles. Assim foi o que ocorreu nesta noi-
te memorável na Cairbar Schutel.

Programação para o próximo trimestre:

Dia 30 de Agosto – 19h30min, na sede - palestra com a 
Oradora Jaqueline Paz, que falará do tema: O Passe. A 
palestra será em homenagem ao Senhor Ademar Du-
arte Constant, fundador da Instituição e de suas obras 
sociais.

Dia 17 de setembro -  grande festa de 44 anos de fun-
dação da Mansão da Esperança. (Cartaz abaixo).

Dia 20 de setembro – 19h30min - palestra com o Ora-
dor Luiz Guedes que abordará o Tema: De Cairbar aos 
tempos modernos, a evolução da Ciência Médica.

18 de outubro – 19h30min, na sede  - palestra com a 
oradora Tatiane Bellieny, que abordará o tema: Pede e 
Obtereis.
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Alimentar a Alma Richard Simonetti

Por várias vezes, Chico declinou convite para 
uma pescaria. Como houvesse insistência de 
amigos, acabou por aceitar, a fim de não sus-

tentar uma recusa que poderia magoá-los. Em bela 
manhã, reuniu-se o grupo à beira de um barranco no 
rio. Horas depois, o pessoal havia pescado boa quan-
tidade de peixes. Quanto ao médium, nem um mísero 
lambari! Os peixes passavam junto ao seu anzol sem 
nenhum interesse, e logo eram fisgados pelos demais 
pescadores. Estranho! Seria um fenômeno mediúni-
co? Instado a responder sobre o assunto, Chico expli-
cou:
– É que não coloquei a isca.
– Ora essa, por quê?
– Não queria incomodar os peixes…
   A atitude de Chico é típica dos Espíritos evoluídos 
que vêm à Terra para grandiosas missões em favor da 
Humanidade. Eles cultivam o que Albert Schweitzer 
chamava de Reverência pela Vida.
O notável médico alemão, uma das figuras humanas 
mais ilustres do século passado, era incapaz de ma-
tar uma mosca. Dirá o prezado leitor que, levado às 
últimas consequências, esse princípio seria o fim da 
vida animal na Terra, já que, vertebrados e invertebra-
dos, não nos alimentamos de minérios. Somos todos 
heterótrofos. Fique tranquilo. É uma palavra grande, 
não um palavrão.
   Heterótrofos são os seres que não conseguem acu-
mular energia diretamente, via luz solar, como os au-
tótrofos (outra palavrona), os seres do reino vegetal.
Heterótrofos, estamos integrados na famosa cadeia 
alimentar, em que seres vivos alimentam-se de outros 
tantos. Os Espíritos superiores vivem em planos mais 
altos do Infinito, onde não existem os hábitos alimen-
tares que fazem a matança na Terra. Quando aportam
em nosso planeta para gloriosas missões, repugna-
-lhes a ideia de que devem se alimentar matando seus 
irmãos interiores. Daí essa reverência pela vida, exer-

citada por figuras inesquecíveis como Chico Xavier e 
Albert Schweitzer.
   Mas, afinal, perguntará você, do que se nutrem os 
Espíritos que vivem em planos mais altos do Infinito?
Creio que a resposta está com Jesus (João, 4:32-34):
Meu alimento é fazer a vontade de meu Pai que está 
nos Céus! A vontade de Deus é que nos amemos uns 
aos outros, conforme ensinava o Mestre, o que signi-
fica que o Amor é o alimento das almas. E, quanto 
mais se aproxima o Espírito da perfeição, superando 
os liames da matéria, maior a sua capacidade de amar, 
nutrindo-se de amor, em planos onde inexistem as 
necessidades biológicas, em corpos de densa matéria.
  Considerando que somos Espíritos encarnados, 
obviamente necessitamos de dois tipos de alimen-
to: para o corpo, exercitando a heterotrofia... Para a 
alma, exercitando o amor. Quanto a este último, há 
um detalhe marcante. Para alimentar a alma, não vale 
o amor que recebemos. Este apenas alimenta o ego. 
Só vale o amor que damos, exercitando o empenho 
de fazer ao próximo o bem que gostaríamos nos fosse 
feito, como ensinava Jesus. Assim como é preciso ali-
mentar o corpo, diariamente, é fundamental atender 
a alma. Pessoas que não o fazem são subnutridas espi-
ritualmente, habilitando-se a tristezas e angústias, em 
crônica infelicidade, a anemia da alma. Por falar nisso, 
leitor amigo, você já alimentou sua alma hoje?

Livro Rindo e Refletindo com Chico Xavier
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Dos Médiuns Allan Kardec

Médiuns são pessoas aptas a sentir a influên-
cia dos Espíritos e a transmitir os pensa-
mentos destes. Toda pessoa que, num grau 

qualquer, experimente a influência dos Espíritos é, por 
esse simples fato, médium. Essa faculdade é inerente 
ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio 
exclusivo, donde se segue que poucos são os que não 
possuam um rudimento de tal faculdade. Pode-se, 
pois, dizer que toda gente, mais ou menos, é médium. 
Contudo, segundo o uso, esse qualificativo só se aplica 
àqueles em quem a faculdade mediúnica se manifesta 
por efeitos ostensivos, de certa intensidade. 
   O fluido perispirítico é o agente de todos os fenô-
menos espíritas, que só se podem produzir pela ação 
recíproca dos fluidos que emitem o médium e o Espí-
rito. O desenvolvimento da faculdade mediúnica de-
pende da natureza mais ou menos expansiva do peris-
pírito do médium e da maior ou menor facilidade da 
sua assimilação pelo dos Espíritos; depende, portanto, 
do organismo e pode ser desenvolvida quando exista 
o princípio; não pode, porém, ser adquirida quando 
o princípio não exista. A predisposição mediúnica 
independe do sexo, da idade e do temperamento. Há 
médiuns em todas as categorias de indivíduos, desde 
a mais tenra idade, até a mais avançada. 
   As relações entre os Espíritos e os médiuns se es-
tabelecem por meio dos respectivos perispíritos, de-
pendendo a facilidade dessas relações do grau de afi-
nidade existente entre os dois fluidos. Alguns há que 
se combinam facilmente, enquanto outros se repelem, 

donde se segue que não basta ser médium para 
que uma pessoa se comunique indistintamente 
com todos os Espíritos. Há médiuns que só com 
certos Espíritos podem comunicar-se ou com Es-
píritos de certas categorias, e outros que não o po-
dem a não ser pela transmissão do pensamento, 
sem qualquer manifestação exterior.
   Por meio da combinação dos fluidos perispirí-
ticos o Espírito, por assim dizer, se identifica com 
a pessoa que ele deseja influenciar; não só lhe 
transmite o seu pensamento, como também che-
ga a exercer sobre ela uma influência física, fazê-
-la agir ou falar à sua vontade, obrigá-la a dizer o 
que ele queira, servir-se, numa palavra, dos órgãos 
do médium, como se seus próprios fossem. Pode, 
enfim, neutralizar a ação do próprio Espírito da 
pessoa influenciada e paralisar-lhe o livre-arbítrio. 
Os bons Espíritos se servem dessa influência para 
o bem, e os maus para o mal.
    Podem os Espíritos manifestar-se de uma infi-
nidade de maneiras, mas não o podem senão com 
a condição de acharem uma pessoa apta a receber 
e transmitir impressões deste ou daquele gênero, 
segundo as aptidões que possua. Ora, como não 
há nenhuma que possua no mesmo grau todas as 
aptidões, resulta que umas obtêm efeitos que as 
outras são impossíveis. Dessa diversidade de ap-
tidões decorre que há diferentes espécies de mé-
diuns. 

Obras Póstumas
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Planos da Alma Lucy Dias Ramos

Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. 
Jesus (João, 17:15)

Vivenciamos dias difíceis que nos desafiam pe-
rante as lutas e sofrimentos, trazendo descon-
forto e desequilíbrio emocional... O homem 

atônito procura soluções imediatistas, empregando 
valores que cultiva com idolatria perturbadora da sua 
paz, mascarando sua realidade existencial e os recur-
sos mais apropriados a minimizar os problemas que 
o afligem. Muito limitada, ainda, a concepção hu-
mana em torno do ser e do existir... Para muitos fica 
em segundo plano o sentido da vida, esquecidos do 
ser espiritual permanente e preexistente... A existên-
cia física constitui supremacia e a visão materialista 
da vida limita a consciência daquilo que, realmente, 
importa. Diante da imensidão dos valores espirituais, 
restringimos a existência na busca incessante do que 
nos concede o prazer dos sentidos, a notoriedade, a 
riqueza material e tudo o que satisfaça nosso egoísmo. 
Resultando deste posicionamento o vazio existencial 
e a perda da sensibilidade diante do que nos faria, re-
almente, capazes e serenos no enfrentamento da luta 
redentora. 
   Entretanto, compreendendo que somos espíritos 
imortais destinados à perfeição. Aceitaremos com 
maior discernimento as provações e os sofrimentos 
terrenos em sua função educativa. Vivemos no mun-
do! Somos herdeiros de Deus, Pai Amoroso e Bom 
que nos concede em vidas sucessivas caminhar na di-
reção correta para atingir nossa destinação espiritual. 
Viver no mundo – existir como elemento da Huma-
nidade que caminha sob o influxo do Amor divino, 
embora muitos desconheçam a grandeza de sermos 
filhos de Deus. Se aqui estamos inseridos nesse con-
texto superior, aspirando a uma vida que nos eleve e 
dê oportunidades de crescimento espiritual, caminha-
remos com maior segurança na conquista dos valores 
reais que, certamente, nos darão condições de vencer 
os desafios existenciais. Todavia, muitos se distanciam 
deste objetivo maior e se perdem na inconstância dos 
prazeres materiais e fugazes que não preenchem suas 

aspirações, levando-os ao desencanto e à solidão. 
   Sofrem aturdidos diante da incerteza do futuro que 
os aguarda... Lamentam o tempo perdido e as opor-
tunidades que deixaram escapar... Jamais pensaram 
na possibilidade de serem abandonados e sofreriam 
o distanciamento daqueles que participavam de sua 
existência, na condição de amigos, ou mesmo familia-
res... Não estando habituados a orar, sentem dificul-
dade em compreender o sofrimento e as angústias da 
solidão...  Admiram os que sofrem sem perder a cora-
gem e a esperança em dias melhores, mas desconhe-
cem os recursos da prece, da meditação, da fé que os 
levariam a um entendimento melhor do que se passa 
em seu íntimo...   Esquecidos de Deus e das vantagens 
do conhecimto espiritual, perdem-se em angustio-
sas indagações diante das dores da alma...   Contudo, 
como nos ensina Emmanuel:
“Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor 
não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a 
função preciosa nos planosda alma, tanto quanto a 
tempestade tem o seu lugar importante na economia da 
natureza física. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde 
e como determine a vontade Sábia do Senhor!”
   Sugestiva e misericordiosa a apresentação que Jesus 
faz de seus discípulos ao Pai Celestial, quando solicita 
que “não os tires do mundo, mas que os livres do mal”. 
Nessa sublime mensagem Jesus coloca-nos diante dos 
deveres no mundo, realizando o que nos compete na 
linha do progresso moral a que estamos destinados, 
através do trabalho no  bem e do amor ao próximo, 
mas enfatiza que nos livrando do mal estaria conce-
dendo a todos nós a proteção necessária para vencer 
os tropeços e dificuldades da luta redentora. Seguin-
do seus ensinamentos que traçam o roteiro grandioso 
da ascensão libertadora de todos nós, comprometidos 
com a busca da regeneração através do amor incon-
dicional, socorre a todos os filhos de Deus nesta ca-
minhada, sem excluir os que menosprezam a luz que 
emana do Seu poder. Todos nós estamos fadados ao 
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progresso moral e em diferentes níveis seguimos nos-
sa destinação espiritual. A força propulsora de nosso 
crescimento espiritual é a fé. [XAVIER, Francisco C. 
Fonte viva. Pelo Espírito Emmanuel. Cap. 162].
   Mesmo aqueles que ainda desconhecem a força que 
ela proporciona nos momentos cruciais da existência, 
um dia sentirão que sem ela não suportarão as vicis-
situdes da vida terrena. Acreditar no poder superior 
que orienta e guia todo o Universo em dimensões que 
não podemos calcular, insere em nosso ser uma con-
fiança e uma coragem que nos leva a enfrentar os de-
safios existenciais com serenidade íntima apoiados na 
certeza de que tudo passa, tudo se renova e algo muito 
além de nossa compreensão rege nossos destinos.
“A fé nos dá energia, confiança e inspiração para en-
frentarmos essas situações e despertarmos para suas 
verdades em vez de corrermos delas. Essa fé pode ser 
inspirada por livros, por grandes Mestres do passado ou 
por grandes feitos, mas, no fim, ela se encontra, basica-
mente, no interior de cada um de nós. É o lugar onde 
se desenvolve nossa sabedoria, onde a verdade se revela 
por si mesma. ” 
   Felizes os que têm fé e confiam na Providência Di-
vina, porque sabem que estão amparados e seguem 
confiantes os planos da alma em sua romagem evo-
lutiva.

Eu te esperava

Colhi as flores mais belas,
mais singelas.

Enfeitei meus cabelos
E o doce perfume

Envolveu minha alma.
 

Eu te esperava.
Me vesti de leves brumas,

Diáfanas e cintilantes,
Como os raios de sol.

Me senti feliz.
 

Eu te esperava.
A noite desceu e as estrelas,

Entontecidas pela festa de luz,
com a presença de lua,

prateando riachos e jardins,
me senti ainda inebriada de sonhos.

 
Eu te esperava.

Mas as flores secaram,
Mucharam,

Perderam a fragrância,
O doce odor.

Ouvi então o ruído rápido
De sua carruagem de sol.

Mas já era noite,
Me disseste, vem.

Mas já era tarde demais,
Já não havia festa.

A festa era dos astros,
Era tarde demais.

 
A festa já não estava

Em meus olhos,
Nem eu afagava sonhos.

Demorastes demais.
Era muito tarde

Espírito Cotovia Triste (Pseudônimo)
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O Perispírito como Princípio das Manifestações Allan Kardec

Nos últimos anos tem se intensificado a pala-
vra “humanização” no movimento espírita, 
onde alguns direcionam para os atendimen-

tos entre voluntários de instituições espíritas e seus 
frequentadores, outros  direcionam  ao tratamento de 
fluidoterapia para com os enfermos, dando tanto de 
um modo quanto de outro a conotação de que deve-
mos tratar as pessoas que vem ao Centro Espírita”de 
maneira mais “humana”;  devemos ter ciência de que 
Humanização é a ação ou efeito de humanizar, de tor-
nar humano ou mais humano, tornar benévolo, tornar 
afável. Conforme meu artigo “Psicopedagogia – Con-
tribuições para evolução na Educação” eu defino a hu-
manização da seguinte maneira: “[...]convém enten-
der que a palavra Humanismo possui dupla acepção. 
Expressa dois sentidos que não se opõem, mas se 
complementam.
    O primeiro caracteriza-se pela extrema valorização 
do ser humano, situando-o como o centro das aten-
ções, o sentido e a finalidade do conhecimento na 
construção do que se convencionou chamar de antro-
pocentrismo, em oposição ao teocentrismo medieval. 
E o segundo sentido, pela formação intelecto-moral 
fundamentada nos clássicos, nos autores gregos e ro-
manos da Antiguidade, responsáveis pelo desenvolvi-
mento da filosofia, da literatura, da cultura ocidental, 
das chamadas ciências humanas.  (PATERRA. 2013)
   O processo de humanização implica diretamente 
na evolução do Homem, pois ele tem o propósito de 
aperfeiçoar as suas aptidões através da interação com 
o seu meio o qual está envolvido; a comunicação e a 
interação são  ferramentas de grande importância na 
humanização. Sob esse prisma humanização no espi-
ritismo implica uma mudança na gestão dos sistemas 
das instituições espíritas e seus serviços. Essa mudan-
ça altera o modo como usuários e voluntários da casa 
interagem entre eles. Assim, humanização tem como 
um dos seus principais objetivos fornecer um melhor 
atendimento dos frequentadores e melhores condi-
ções para voluntários do CE. A humanização tem iní-

cio dentro da estrutura interna da instituição espírita, 
como bem disse Joanna de Ângelis (espírito) através 
Divaldo Franco na obra Novos Rumos para o Centro 
Espírita: “Espiritizar, qualificar e humanizar o centro 
espírita”. Nessa obra Joanna de Ângelis nos explica 
que: Espiritizar tem o sentido de resgate, de atrair as 
pessoas que frequentam o Centro Espírita para que 
se tornem praticantes, aceitando o Espiritismo e não 
querendo ser adotados por ele, permitindo que o Es-
piritismo entre neles e não apenas eles entrem no Es-
piritismo. É viver a Doutrina como ela é, na sua essên-
cia, sem adulterações, ou adaptações.
  Qualificar significa adquirir conhecimentos necessá-
rios à tarefa do bem; é saber o que fazer e como re-
alizar; como nos diz Divaldo Franco: “[...] buscar a 
qualificação espírita é tentar saber realmente o que é 
o Espiritismo... procurar melhorar as qualidades mo-
rais, sociais, familiares, funcionais e as de trabalhador 
da Casa Espírita...” 
   Humanizar é a caridade na sua mais pura expres-
são. Humanizar é o oferecer-se, o despersonalizar-se, 
libertando-se do ego dominador para se dedicar ao 
próximo; é a percepção de que tudo o que se faz visa o 
ser humano, espírito imortal, rumo à perfeição. 
“O espiritismo é a nossa escola, a nossa oficina, é 
nosso hospital, nosso santuário e também nosso lar. 
O lar da fraternidade universal, onde todos nos en-
contramos para demonstrar que é possível viver em 
sociedade, sem agressividade; que é possível viver-se 
fraternalmente, sem estarmos a ferir-nos uns aos ou-
tros, e, quando isso acontecer, a tolerância virá em 
nosso socorro, a humanização virá para auxiliar-nos, 
a qualificação nos dirá que não temos mais o direito 
de permitir-nos erros, e a espiritização nos alçará à 
condição de verdadeiros espíritas, mínimas qualida-
des do Homem de Bem, precisamente definidas em O 
Evangelho Segundo o Espiritismo.” ( FRANCO. 1998)
   Como espíritas podemos afirmar que é pelo homem 
que o espírito se manifesta: “[...] o espiritual, enquan-
to manifesto, só o é revestindo a forma humana. O Es-  
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pírito existe e existe sensivelmente na forma humana, 
onde pode realizar a beleza perfeita. O espírito é sen-
sível ao humano e é na forma humana que o conceito 
se desenvolve.” 
   Sob essa ótica concluímos que o tratamento mais 
humano, a interação com o outro com mais amoro-
sidade e educação é a evolução de nosso espírito, se 
desfazendo das cargas negativas de outras vidas, onde 
valores morais e humanitários eram inexistentes. To-
davia, é bom salientarmos que algumas instituições, 
ou por estarem se iniciando ou que por algum motivo 
tiveram evasão de voluntários, usam o paradigma de 
“espiritizar” para recrutarem dentre os frequentado-
res pessoas para serem voluntários, esquecendo-se 
que muitos estão ali à procura de ajuda, não de tra-
balho; estão em busca de apoio, não de apoiar, e que 
para que  se tenha discernimento  na escolha e na hora  
de chamar para preencher as fileiras de nosso “front”, 
tem que estar “qualificados”, e ofertar nas instituições  
essas qualificações. E, independentemente de estarem 
“espiritizando” ou “qualificando” ou mesmo os que 
estão apenas “frequentando”, o trato para com todos 
deve ser com humanidade.
   Outro ponto de extrema relevância é a inclusão nos 
centros espíritas onde as portas devem estar abertas 
para o atendimento e interação com crianças, ado-
lescentes e adultos com deficiências; nesse quesito a 
evangelização infantil já abordando a igualdade e o 
preconceito tem  muita relevância. A humanização 
também esta na adequação das instituições com adap-
tação das estruturas físicas para que possam receber 
cadeirantes, livros adaptados para o Braile  e “áudio-
-books” . O tratamento adequado  e diferenciado é 
uma constante e requer aprimoramento dos voluntá-
rios, entrando na qualificação  a tríade  exposta por 
Joanna de Ângelis.
   Somos seres em evolução, onde a reencarnação nos 
permite reaprender novos paradigmas e nos desvenci-
lhar dos velhos. O primitivo selvagem de ontem é hoje 
um ser racional, passamos através das encarnações 
sucessivas a vivenciar novas culturas e, nessa adequa-
ção, crescemos espiritualmente , tornando-nos mais 
“humanos”.

“Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, 
tal é a lei”. 

“Não existe herói na ação, existe herói na 
renuncia e na dor.”
                                                   
                       
                                                  Albert Schwetizer

DAGÁS
Conversão a Gás Natural

Rod. Washington Luiz, 5434 - Jd. Gramacho
Duque de Caxias - RJ

Nossa referência é a satisfação de nossos clientes!

DAGAS.com.br
(21) 2772 - 0359
(21) 99608 -0012
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Um Psiquiatra Espírita Entrevista com JOSÉ LUIZ CONDOTTA

Autor de dois livros, médico fala de suas experiências. Natural de Sorocaba (SP), cidade onde também 
reside, nosso entrevistado é médico psiquiatra, vinculando-se à União Espírita Sorocabana. Palestrante 
e articulista espírita, é autor de dois livros e atendeu nossa entrevista.

1 - Como e quando se tornou espírita?
Meu pai era espírita. Com 10 anos já o acompanhava 
ao Centro Espírita. Ele foi o meu primeiro “professor” 
de Espiritismo. De lá para cá nunca mais me distan-
ciei da Doutrina. Muitos achavam que isto acontece-
ria, afinal a medicina tem paradigmas mecanicista e 
reducionista, mas isto não ocorreu, pelo contrário, 
consegui trazer os ensinamentos da Doutrina para a 
Medicina. Tornei-me um médico-espírita. No meu 
segundo livro relato um pouco dessa história. 
2 - De onde veio o interesse pela psiquiatria?
Durante o curso médico, no terceiro ano, tive a dis-
ciplina Psiquiatria Clínica e comecei a frequentar o 
Hospital Psiquiátrico. Decidi que era aquilo que eu 
queria. Encontrei ali doentes mentais que, no meu 
ponto de vista já naquela época (1970), necessitavam 
não só do tratamento médico, mas também do trata-
mento espiritual. Obs.:nessa época o Espiritismo não 
era bem visto, muito menos no meio médico, então 
eu não podia exteriorizar as minhas opiniões espíri-
tas associadas à medicina. Não foi fácil enfrentar esse 
preconceito mesmo quando já estava clinicando. Ain-
da hoje existem olhares estranhos quando argumento 
com esta conexão.
3 - Aliando o conhecimento espírita com a atividade pro-
fissional e formação acadêmica, como avalia a conexão 
entre ambas?
Aprendi muito com o Mentor André Luiz pela cris-
talina mediunidade de Chico Xavier. Um desses en-
sinamentos é que as causas da quase a totalidade das 
doenças estão no espírito e os seus efeitos são exte-
riorizados pelo corpo em forma de sintomas. O cor-
po humano sendo uma energia densa (luz coagulada) 
obedece a uma energia mais sutil que se encontra na 
alma. É o espírito comandando e organizando o corpo 
físico. A ansiedade, por exemplo, manifestada por sin-
tomas desconfortantes no vaso físico, tem a sua ori-
gem na alma. O estímulo para se ter a ansiedade quase 

sempre vem do meio que o ser humano vive, mas a 
sua percepção e o seu entendimento estão na alma e 
quando não sabemos percebê-lo e entendê-lo os sin-
tomas aparecem. Neste exemplo fica claro a conexão 
da alma com o corpo. Isto vale para quase todos os 
transtornos emocionais. 
4 - Quais as principais causas físicas dos distúrbios psi-
quiátricos?
Como dissemos, os distúrbios psiquiátricos têm as 
mais eviden tes conexões com o espírito encarnado.  
Tudo o que se passa com o ser humano se deve sempre 
considerar esse complexo energético (corpo/espírito). 
A desarmonia desse complexo é que vai determinar o 
estado de doença. Para a ciência, o cérebro com o seu 
quimismo é o responsável por esses distúrbios. To-
ma-se o efeito pela causa. Ainda não existe nenhum 
exame complementar, seja ele laboratorial ou de ima-
gem, que determine a causa da ansiedade, depressão 
ou outro transtorno. Mesmo existindo uma alteração 
do quimismo cerebral, que acreditamos, devemos 
perguntar quem determinou essa alteração. Não exis-
te uma explicação satisfatória para isso. Um cérebro 
com uma lesão que provoca alterações do psiquis-
mo é tido como causa de algumas doenças mentais. 
Nós entendemos que o cérebro é o órgão que o espí-
rito utiliza para as suas exteriorizações neste mundo, 
através do psiquismo; sendo assim, quando o cérebro 
está lesionado o espírito não tem como se exteriorizar 
adequadamente e o psiquismo torna-se deficitário em 
suas funções.
5 - E os quesitos emocionais como influem?
Os afetos (emoções e sentimentos) são patrimônios 
do espírito. Quando um estímulo o atinge, ele elabora 
a resposta para esse estímulo que é evidenciada pela 
ação do corpo físico. Nessa elaboração, entra todo o 
arquivo das vivências desse espírito, atual e passadas, 
a personalidade que agora o reveste, os conhecimen-
tos que está adquirindo e, principalmente, o grau de 
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maturidade espiritual conseguida até então e o senti-
do que está dando para a vida. 
6 - E em termos espirituais, o que diria?
Parte respondida anteriormente. Acrescentamos que 
os transtornos mentais e emocionais tendo causas 
profundas no espírito, muitas delas são resultantes das 
vivências passadas. No momento atual, as recordações 
podem emergir como flashes de existências anterio-
res, da ressonância de acontecimentos atuais com os 
passados. Quando os flashes e a ressonância são ne-
gativos provocam estados aflitivos. Citamos também 
como causas espirituais dos transtornos a obsessão, o 
vampirismo, mas principalmente a auto obsessão. 
7 - E o que é exatamente um distúrbio psiquiátrico (emo-
cional), considerando os fatores apresentados nas ques-
tões anteriores?
Os distúrbios emocionais são manifestações físicas e 
emocionais elaboradas pelo espírito e que são exterio-
rizadas pelo corpo em forma de sintomas. Não tenho 
dúvida nenhuma que são transtornos da alma e que 
tudo nesta vida é regido pelos ensinamentos de Jesus. 
Recomendo aos homens que não se distanciem das 
Leis de Deus, para não terem no futuro sérias surpre-
sas em suas emoções.
8 - E seu livro Homem e Deus, como surgiu? Qual o prin-
cipal perfil da obra?
Associando a Doutrina com a Medicina, minha área 
de atuação, escrevi muitos artigos para a RIE e profe-
ri centenas de palestras sempre procurando repassar 
informações para que as pessoas pudessem enxergar 
e experenciar a vida visando um melhor estado de 
saúde.  Compilados os artigos surgiu o livro. Todos os 
tópicos abordados têm o objetivo de alertar o homem 
quanto as suas possibilidades e potencialidades bené-
ficas no  seu relacionamento com o mundo do qual faz 
parte e é onde deve encontrar o seu equilíbrio global 
(físico, psíquico, emocional, social e espiritual).  O seu 
conteúdo abrange o homem como um todo, com te-
mas desde a reencarnação, a sua evolução,  a sua per-
sonalidade e  individualidade,  o seu  relacionamento 
com a natureza, a sua religiosidade, o seu modo de 
viver em sociedade, a sua saúde e a sua velhice.
9 - E o outro livro, o mais recente, cujo título é Ansieda-
de, Pânico e Depressão, o que tem a dizer?
Na minha profissão o que mais atendo são esses trans-
tornos, com ênfase para a depressão. Há mais de 25 
anos faço o que chamo de Terapia Renovadora, basea-

da no Evangelho do maior Psicólogo e Psiquiatra que 
já existiu – Jesus. Procuro esclarecer a constituição 
energética do homem global e outros temas para que 
haja uma boa compreensão dos transtornos na visão 
médica e na visão espírita e da conexão da alma com 
o corpo no aparecimento dos sintomas desses estados 
aflitivos. Procuramos alertar sobre a melhor maneira 
de enfrentá-los com responsabilidade, para suavizá-
-los e até curá-los.
10 - Cada um dos temas que compõe o título do livro 
abre espaço para uma longa entrevista exclusiva. Mas, 
em termos gerais, qual o maior auxiliar para o combate 
desses males?
Cada espírito é um espírito. Cada homem espírito 
escolhe para si o que mais lhe convém, mas deve ser 
responsável por aquilo que escolheu. Essa conscienti-
zação é primordial no combate desses males. A seguir, 
sugiro critérios para o enfrentamento  do  trans-
torno: cuidar das imperfeições, cultivar a resignação 
e a fé raciocinadas, ter muito amor, aprimorar a ma-
turidade espiritual e ficar sempre de bem com as leis 
divinas. 
11 - De suas experiências profissionais e espíritas, qual 
delas mais lhe marcou?
Como psiquiatra espírita tive experiências positivas 
quando muitos pacientes me agradeciam por suas me-
lhoras. Enfatizo que eu não faço nada, apenas orien-
to, a melhora ou cura se dão pelo esforço do paciente. 
Sou um médico que não acredita na cura e sim na au-
tocura. As minhas experiências espíritas também são 
muitas. O que trago na memória neste momento, foi 
quando, em uma Casa Espírita, terminei a palestra “A 
felicidade não é deste mundo”, uma senhora me pro-
curou e disse-me: “estava propensa a me suicidar e o 
senhor acaba de tirar o suicídio da minha mente”.  Isto 
me gratifica até hoje, incentivou-me tanto, que procu-
ro ministrar cada palestra com muito amor e de um 
modo bem simples e legível para que todos entendam.
12 - Algo mais que gostaria de acrescentar aos leitores?
Os meus dois livros editados pela Clarim: Homem e 
Deus - construindo a felicidade e Ansiedade, pânico 
e depressão contribuem para que os leitores se orien-
tem para que, numa eventualidade, saibam enfrentar 
de modo maduro os dissabores que possam lhes aco-
meter; ou, saber conversar e orientar alguém aflito ne-
cessitando de uma palavra de conforto. Não devemos 
esquecer que todos nós, sem exceção, recebemos estí-
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mulos do mundo conturbado, em transição, e pode-
mos contrair um desequilíbrio energético da alma e 
exteriorizarmos no corpo um transtorno emocional.
13 - Suas palavras finais.
Embora as pessoas tenham acessos às informações na 
mídia sobre os transtornos citados, que não deixem 
de estudar sobre as suas causas profundas. Neste mo-
mento, o homem não deve mais ser dividido em dois: 
corpo e alma. Isto não é mais possível diante de tantos 
estudos, pesquisas e pela própria evolução humana. 
Insisto em dizer que o homem é um espírito vestido 
de corpo denso e que a alma é a coordenadora tanto 
do estado de saúde quanto do estado de doença des-
se corpo e de todo o processo de cura. Como ensina 
Emmanuel/Chico Xavier: a saúde é a perfeita harmo-
nia da alma. Lembro a todos que nos meus dois livros 
editados pela Editora O Clarim, os temas respondidos 
resumidamente nesta entrevista estão mais bem escla-
recidos.Agradeço pela oportunidade desta entrevista 
e desejo a todos um bom viver sem ansiedade, pânico 
e depressão. Paz e amor! 

Nunca Esmoreças
 

Alma fraterna, recorda:
Os momentos infelizes

parecem noites de crises
Em que o céu lembra um vulcão;

Ribombam trovões no espaço,
Coriscos falam da morte,
Passa irado o vento forte,

Tombando troncos no chão...

Os animais pequeninos
Gritam pedindo socorro

Descendo de morro em morro,
Cai a enxurrada a correr...

Mas finda a borrasca enorme,
No escuro da madrugada, 
Em riscas de luz dourada,
Vem o novo amanhecer.

Assim também na vida,
Se atravessas grandes provas,
Na estrada em que te renovas,

Guarda a calma ativa e sã;

Sofre, mas serve e caminha,
Vence a sombra que te invade,

Se a hora é de tempestade,
Há novo dia amanhã...

Emmanuel (Poema psicografado pelo 
médium Francisco Cândido Xavier, 

publicado no “Jornal Município de Pitangui, 
no. 25 setembro de 1991)

Emmanuel

José Luiz Condotta
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Reflexões
Impressões Depois da Morte

Cornélio Pires

Recebi sua pergunta,
Meu caro Tito Belém,
Sobre os momentos primeiros
De nossa vida no Além.
 
A pergunta é pequenina,
No assunto como se aponta.
Mas a resposta, a rigor,
Seria livros sem conta.
 
A morte é assim, qual a vida:
Renovação sem atraso...
Cada vida – nova história,
Cada morte – novo caso.
 
Embora o pouco que diga
Naquilo que eu não sabia,
Posso falar, de algum modo,
Sem muita filosofia.
 
Entre os que deixam a Terra,
Vê-se enorme diferença ;
Cada pessoa que parte
Está naquilo que pensa.
 
Quem viveu para o trabalho,
Sempre em serviço constante,
Estudando e construindo,
Não para, segue adiante...
 
Entretanto, a maioria
Continua, muitas vezes,
Nos caprichos preferidos,
Por muitos e muitos meses.
 
Recorde nessa matéria,
O nosso amigo João Pio:
Morreu no abuso da pesca
E vive à beira do rio.

Anita do apego aos ouros,
No Roçado das Jiboias,
Sem corpo vive atracada
Em velha caixa de jóias.
 
Finou-se em brasas da ira,
O nosso Adálio Godinho.
Hoje, é um fantasma de casa,
Gesticulando sozinho.
 
Morreu apostando em bichos
O nosso Cecílio Luz.
Desencarnado ele clama
Por touro, cabra e avestruz...
 
Atarracado à cobiça
O Antonico do Hemetério,
Sem corpo, enxerga diamantes
Nas pedras do cemitério.
 
Bebia em caneco grande
Teotônio de Xique-Xique.
Desencarnado, deitou-se
Quase à frente do alambique.
 
Agarrado a bois de preço
Finou-se Juca Beiral.
Sem corpo, é um rondante aos gritos
Fiscalizando o curral.
 
Vivendo de sombra e rede,
Morreu Flausina da Granja.
Hoje é um fantasma de leito,
Pedindo prato de canja.
 
Tiro lá, tiro de cá,
Tombou Lino Santarém.
Desencarnado, quer briga,
Mas já não acha com quem.
 

Morreu perseguindo a muitos
Nhô Nico de João da Venda.
De tanta culpa ele é hoje
Assombração na fazenda.
 
Parada em sono e doença
Faleceu Joana Mangaba.
Depois da morte, carrega
Doença que não se acaba.
 
Sempre fugiu do trabalho
Dona França da Abadia.
Sem corpo, ela própria clama
Que sofre paralisia.
 
A Lei de Deus, caro amigo,
É clara, simples, segura...
Tudo o que temos na vida
É aquilo que se procura.
 
Deus nos inspire e nos guarde,
A verdade é isso aí...
Cada qual acha na morte
Aquilo que fez de si.

Do livro Amanhece. Psicografia de Fran-
cisco Cândido Xavier.
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William Crookes

William Crookes nasceu em Londres, In-
glaterra, no dia 17 de junho de 1832. Foi 
o maior químico da Inglaterra, segundo 

afirmativa de “Sir” Arthur Conan Doyle, o que ficou 
constatado pela trajetória gloriosa que esse ilustre 
homem de ciência desenvolveu no campo científico. 
Mencionado como sendo um dos mais persistentes 
e corajosos pesquisadores dos fenômenos supranor-
mais, desenvolveu importante trabalho na área da fe-
nomenologia espírita.
   No ano de 1855, Willian Crookes assumiu a cadeira 
de química na Universidade de Chester. Como con-
seqüência de prolongados estudos, no ano de 1861 
descobriu os raios catódicos e isolou o Tálio, determi-
nando rigorosamente suas propriedades físicas. Após
persistentes estudos em torno do espectro solar, des-
cobriu, em 1872, a aparente ação repulsiva dos raios 
luminosos, o que o levou à construção do Radiôme-
tro, em 1874. No ano seguinte descobriu um novo tra-
tamento para o ouro. No entanto, a coroação do seu
trabalho científico foi a descoberta do quarto estado 
da matéria, o estado radiante, no ano de 1879. Foram-
-lhe outorgadas várias medalhas pelas relevantes des-
cobertas no campo da física e da química.
   A rainha Vitória, da Inglaterra, nomeou-o com o 
mais alto título daquele país: “Cavalheiro”. A par de 
todas as atividades, ocupou a presidência da Socieda-
de de Química, da Sociedade Britânica, da Sociedade 
de Investigações Psíquicas e do Instituto de Engenhei-
ros Eletricistas. Dotado de invejável fibra de investiga-
dor, acabou por pesquisar os fenômenos mediúnicos, 
a princípio, com o fim de demonstrar o erro em que 
incidiam os ditos “médiuns” e todos aqueles que acre-
ditavam piamente em suas mediunidades. Em 1869, 
os médiuns J.J.Morse e Sra. Marshall serviram de ins-
trumento para que Crookes realizasse as suas primei-
ras investigações. As mais notáveis experiências medi-
únicas, levadas a efeito por esse ilustre cientista, foram 
realizadas através da médium Florence Cook, quando 
obteve as materializações do Espírito que dava o nome

de Katie King, fato que abalou o mundo científico da
época. A jovem Florence Cook tinha apenas 15 anos 
de idade quando se apresentou a Sir Willian Crookes, 
a fim de servir de medianeira para as pesquisas cien-
tíficas que vinha realizando. São dela as seguintes pa-
lavras: “Fui à casa do Senhor Crookes, sem prevenir
a meus pais e nem a meus amigos. 
   Ofereci-me em sacrifício voluntário sobre o altar de
sua incredulidade.” Ela pediu a proteção da Sr. Crookes 
e submeteu-se a toda sorte de experimentações, obje-
tivando comprovar a sua mediunidade, pois que um 
cavalheiro, de nome Volckmann, havia lhe imputado 
suspeitas de fraude. No dia 22 de abril de 1872, acon-
teceu, pela primeira vez, a materialização do Espírito
Katie King, estando presente na sessão, a genitora, al-
guns irmãos da médium e a criada. Após várias ses-
sões, nas quais o Espírito Katie King se manifestava 
com incrível regularidade, a Srta. Florence afirmou a 
Willian Crookes que estava decidida a submeter-se a 
todo o gênero de investigações.
   Na sua obra “Fatos Espíritas”, faz completo relato de 
todas as experiências realizadas com o Espírito mate-
rializado de Katie King, que não deixa dúvida quanto 
ao poder extraordinário que possui o Espírito de dar a 
forma desejada, utilizando a matéria física. Numero-
sos cientistas de renome, mesmo diante dos fatos mais 
convincentes, hesitaram em proclamar a verdade, com 
receio das conseqüências que isso poderia acarretar 
aos olhos do povo. Crookes, porém, não agiu assim. 
Ele penetrou o campo das investigações com o intui-
to de desmascarar, de encontrar fraudes, entretanto, 
quando constatou que os casos eram verídicos, inso-
fismáveis, ele rendeu-se à evidência, curvou-se diante 
da verdade, tornou-se espírita convicto e afirmou: - 
“Não digo que isto é possível; digo: isto é real!”
Willian Crookes desencarnou em 04 de abril de 1919, 
em Londres, Inglaterra.

Fonte: ABC do Espiritismo, Victor Ribas Carneiro e Personagens do 
Espiritismo, Antonio de Souza Lucena e Paulo Alves Godoy.
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Muitos de nós viajamos do berço ao túmulo 
mergulhados no completo sono da ilusão. 
Por mais que sejamos sacudidos pelas afli-

ções e mensagens superiores, ainda não conseguimos 
despertar. Assim, nos iludimos em variados campos 
da vida: Na fé, sem base racional, depositada em ído-
los de carne e osso em busca de salvação sem esforço 
próprio.
   No orgulho infantil que produz preconceitos múlti-
plos, próprio daqueles que se julgam superiores, pri-
vilegiados e isentos de provas semelhantes. Na fuga 
da realidade por intermédio das drogas ditas lícitas e 
ilícitas, evidenciando fraqueza e desequilíbrio. Na la-
mentação improdutiva, esterilizando expiações e de-
notando falta de confiança em Deus.
   No desperdício de tempo, ocupando-se com futili-
dades em detrimento ao trabalho nobre.
No exercício equivocado da profissão, corrompendo-
-se, esquivando-se dos deveres e infringindo a ética. 
Nas relações afetivas aventureiras, deixando de lado 
redentores compromissos assumidos antes da encar-
nação.
   No desconhecimento da natureza espiritual e dos 
porquês da vida. Na procura da felicidade por cami-
nhos indevidos, tais como, culto ao corpo, dinheiro, 
beleza, fama e poder. E por tantas e tantas outras más 
inclinações de que somos portadores. Instruem-nos 
os benfeitores espirituais, na questão 909 de O Livro 
dos Espíritos, que podemos vencer estas más incli-
nações fazendo esforços muito insignificantes. O que 

nos falta é a vontade. Por mais que desejamos ser fe-
lizes, colocamos a vontade em sentido oposto a este 
objetivo, pois que, ações em desacordo com as Leis de 
Deus tornam o homem infeliz, conforme orientação 
exarada na pergunta 614 da mesma obra citada.
   Quando do retorno ao mundo espiritual a ilusão 
cessa, originando vergonha, pesar e remorso. Implo-
ramos então nova volta ao corpo e ficamos neste ciclo 
vicioso. Até quando?...
Por tudo isso, conclama-nos o apóstolo Paulo a des-
pertarmos e levantarmos dentre os “mortos”, que são 
aqueles que vivem comprazendo-se com as exigências 
da carne e do fruir a qualquer custo, desprezando as 
necessidades do Espírito. Acrescenta ainda que Jesus 
iluminará, com seus ensinamentos, nossa existência. 
Portanto, ser conhecedor das realidades espirituais, 
através de estudo metódico e regular, empregar a 
vontade na vigilância do comportamento e mudar de 
conduta e sentimentos, são atitudes características da-
queles que acordam do sono da ilusão.
   Os amigos espirituais aguardam que tenhamos fir-
meza em seguir a direção adequada para apoiarem a 
caminhada, justificando a máxima “ajuda-te que o céu 
te ajudará!” Façamos a parte que nos compete, pois, 
do contrário, somente a nós caberá o ônus do infor-
túnio.

albleiros@yahoo.com.br

O Sono da Ilusão Alberto Leitão Rosa

“Desperta, tu que dormes! Levanta-te dentre os mortos e Cristo te 
iluminará.” (Efésios 5: 14)
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Aulas da Vida Maria Dolores

A casa repousava, além de zero hora,
Quando o juiz no leito ouviu certo rumor ao fundo.
Quem seria? Pensou, ansioso e expectante...
Talvez um assaltante...
Quem, no entanto ousaria
penetrar-lhe a mansão construída no alto, Com dois 
guardas, na ronda, de vigia?
A princípio, o ruído parecia um barulho tão leve, tão 
manso, que mais se assemelhava ao vento na folha-
gem, quando o palácio, à noite, era paz e descanso.
Mas o brando alarido aumentava de porte, justamente 
na alcova sempre reservada em que ele, o juiz, manti-
nha um cofre forte.
 Armou-se à pressa e afastou-se da cama, pés descal-
ços, andou no carpete, em pijamas e pela porta além, 
levemente entreaberta, obrigou figura baixa e estra-
nha.
De um mascarado que se recobria
numa capa sombria, a furtar-lhe, no cofre escancara-
do, todo dinheiro ali depositado maneando lanterna 
diminuta,o invasor ocupado nada escuta.
Mas o juiz entrando em fúria cega
Ergue o revolver, firme. Aponta e descarrega.
Toda a carga de bala no infeliz que tomba morto agora 
em pleno escuro.
Indeciso e nervoso, o magistrado
a erguer-se em defensor do próprio domicílio, liga a 
luz, sob a dor do gesto cometido, e fita o mascarado
a encharcar-se de sangue...
Chama os guardas amigos de plantão,
ativa o telefone e pede policiais que lhe arranquem do 
lar o assaltante caído,  depois de se lavarem.
Depoimentos, motas, testemunhos
Para os efeitos justos e legais.
Efetuadas todas as medidas, um servente de mãos em-
brutecidas inspeciona o cadáver e, ao movê-lo, des-
pe-lhe a capa enorme e retirando a máscara de pano, 
vem ao juiz e informam desumano:
- É um menino, Excelência... Um ladrão nato. Devia 
ter no jeito a esperteza de um rato.

Na angústia enorme do seu próprio drama, o magis-
trado exclama:
- “horríveis tempos! Dias infelizes!...
Época de ladrões e meretrizes...
Que possa resguardar uma simples criança...
Onde iremos, meu Deus? Meninos salteadores, cri-
mes, violência, guerra e uma série de horrores!...”
Nisso, quatro serventes se aproximam, carregam com 
cuidado o corpo inerte e triste, mas o juiz, ao vê-lo, 
não resiste; Detém todo o cortejo em súbita parada, 
cai sobre o morto em pranto compulsivo, beija-lhe a 
face inerme e ensanguentada, como se o morto inda 
estivesse vivo e bradou, em supremo desconforto:
- O que fiz, Grande Deus, para sofrer em minha pró-
pria casa,
Essa dor que me arrasa?
Matei para viver e estou aniquilado e morto:
Matei, mas nem de longe imaginava
Que abatia sem pena o filho que adorava... Deus, 
Grande Pai, dá-me de qualquer forma, a expiação que 
me condena... Lançava o sangue ao chão amplo e ru-
bro rastilho e o pobre prosseguia, em convulsões de 
dor:
- Dá-me forças, meu Deus!...
Perdoa-me Senhor!...
O pequeno assaltante era o seu próprio filho.
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O Espírita e a Violência Hélio Ribeiro Loureiro

Vivemos dias difíceis na Terra. A barbárie ainda 
toma conta das grandes cidades e alguns epi-
sódios acontecem nas áreas rurais. O espírito 

de partido ainda permanece vivo, ou seja, o orgulho 
de raça persiste em pleno século XXI. A violência, por 
isso, atinge índices alarmantes. Vemos diariamente 
nos meios de comunicação situações onde a violência 
impera. Em alguns casos ela é decorrente do tráfico 
de drogas que se utiliza de meios violentos para impor 
seu império do medo. 
   A violência contra a mulher atinge índices altíssi-
mos. Neste imenso Brasil, apesar de várias leis que 
foram feitas para proteger a mulher contra atos desta 
natureza, vimos a violência campear, seja dentro ou 
fora do lar. Apesar da Lei Maria da Penha, criada para 
proteger a mulher, essa, muitas vezes, tem que con-
viver com o agressor, por absoluta falta de meios de 
sobreviver. O Estado, como um todo, ainda não tem 
uma máquina eficaz que possa dar uma pronta res-
posta a esta situação lamentável. Difícil e deprimente 
é a situação da mulher que depende do pão, do teto, 
do provedor que é, ao mesmo tempo, o agressor. Isso 
dói na alma de qualquer cidadão sensível.
   Mas a tragédia da violência atinge a outras vítimas e 
assistimos a casos de bullying na escola, onde nossas 
crianças sofrem terrivelmente e a grande maioria das 
vezes, de forma silenciosa. Como o espírita vê situ-
ações como esta e como podemos agir para dar um 
basta nisso? Em primeiro lugar devemos lembrar e 
nunca esquecer que somos seguidores do Príncipe da 
Paz e isso nos transforma em copartícipes do grande 
processo de pacificação do mundo. Isso nos bastaria, 
mas o nosso cotidiano ainda não nos permite uma 
transformação plena e imediata. 
   O processo de mudança interna de nosso modo de 
ser, para nos tornarmos pacificadores, há de ser lento e 
contínuo. Deus não espera de nós espetáculos de san-
tidade. Estamos em constante transformação e como

escolhemos a Luz, a nossa transformação tem um 
norte.  Esse norte que direciona a bússola de nossas 
vidas se chama Jesus. Com Ele em nossos pensamen-
tos, atos e ações, a nossa reação a esta violência gratui-
ta que assola a humanidade será a pronta resposta da 
“não violência”. Agindo desta forma, o mal encontrará 
em nós uma barreira intransponível. Sejamos, pois, 
a última estação onde esta onda de violência faz sua 
carreira sinistra. De nós não partirá nenhuma ação ou 
reação violenta. Temos, sim, que sermos disciplinados 
e honestos conosco mesmos e aderirmos sinceramen-
te à campanha de pacificação íntima iniciada por Je-
sus e recordada pelo Espiritismo. A Benfeitora Joanna 
De Ângelis, nos ensina na mensagem intitulada “A 
loucura da violência”, no livro Momentos Enrique-
cedores que “A violência é adversária do processo de 
evolução, fomentadora da loucura. Quem lhe tomba 
nas garras exaure-se, e, sem forças, termina no abis-
mo do auto-aniquilamento ou do assassínio...”. Diante 
disso, o Espírita tem um sério compromisso de, em 
busca da cura total, ser pacífico. A pacificação no lar é 
o início de tudo. Um lar pacificado, com os filhos cria-
dos nesta cultura da “não violência”, será o princípio 
da paz no mundo que, sem dúvida alguma, começa 
dentro de nós.

Grandeza

Grandes homens tenho visto
Em santos, sábios e ateus.

Mas somente em Jesus Cristo
Vejo a grandeza de Deus.

Jésus Gonçalves
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O Centro Espírita Marcos Paterra

Muitos Centros Espíritas surgiram do desen-
volvimento de grupos familiares, desligan-
do-se mais tarde da residência em que se 

formaram, transformando-se, como dizia Vitor Hugo, 
no “point d’opotique” do movimento doutrinário; ou 
seja, o seu ponto visual de convergência. Nesses locais 
é feito um trabalho de amor ao próximo, com sinceri-
dade e intenções elevadas, e que conta com a proteção 
dos espíritos benevolentes e a própria defesa de suas 
boas intenções.  
   O Centro Espírita não surge arbitrariamente, nem 
por determinação de alguma instituição superior do 
movimento doutrinário. Ele é sempre o produto es-
pontâneo de uma comunidade espírita que se formou 
num bairro, numa vila ou numa cidade. Essa comu-
nidade é sempre extremamente heterogênea, formada 
por espíritas e simpatizantes da Doutrina, membros 
de correntes espiritualistas diversas e de religiosos in-
decisos ou insatisfeitos com as seitas que se filiaram 
ou que pertencem por tradição familiar.   
   No desempenho da sua função, o Centro Espírita 
é, sobretudo, um centro de serviços ao próximo, no 
plano propriamente humano e no plano espiritual. 
O ensino evangélico puro, as preces e os passes e o 
trabalho de doutrinação representam um esforço per-
manente de esclarecimento e orientação de espíritos 
sofredores de suas vítimas humanas, que geralmente 
são comparsas necessitados da mesma assistência. 

“Depois da primeira hora, aquela do desper-
tamento para realidades do existir, será indis-
pensável vivermos a cooperação enobrecedo-
ra, evitando esbarrar com impedimentos do 

fanatismo ou da contemplação extasiada.”

“[...] Não podemos compreender a Doutrina 
Espírita sem estudo continuado e perseve-

rante, como jamais entenderemos espiritistas 
sem tarefas determinadas no grande movi-
mento de renovação de almas... A evange-
lização de crianças e jovens contará com a 

participação de servidores adestrados na arte 
de ensinar e transmitir, que buscarão atuali-
zar-se, permanentemente, reconhecidos de 
que a obra de orientação humana exigira 

devotamento e circunspecção”

   Dirigentes, auxiliares e frequentadores de um Centro 
Espírita bem organizado sabem que a obra de Kardec 
é de cunho científico, filosófico e religioso, de estrutu-

ra dinâmica, não estática, mas cujo desenvolvimento 
exige estudos e pesquisas do maior rigor metodológi-
co, realizadas com humanidade, bom-senso, respeito 
à Doutrina e condições culturais superiores. Opiniões 
pessoais, palpites de pessoas pretensiosas, livros me-
diúnicos ou não de conteúdo mistificador, cheios de 
absurdos ridículos - seja o autor quem for – não têm 
nenhum valor para um verdadeiro Centro Espírita.

      As sessões espíritas de doutrinação e desobsessão pro-
varam sua eficácia desde Kardec até os nossos dias, 
enquanto as opiniões contrárias não se firmam senão 
em opiniões pessoais, palpites deduzidos de falsos ra-
ciocínios, por falta de real conhecimento desse gra-
ve problema. Os Centros Espíritas bem organizados 
e bem orientados não se deixam levar por palpites, 
pois possuem suficiente experiência nesse campo alta-
mente melindroso de suas atividades doutrinárias. Da 
mesma maneira, os que pretendem que as sessões dos 
Centros sejam dedicadas apenas às manifestações de 
Espíritos Superiores, revelam egoísmo e falta de com-
preensão doutrinária. Os serviços assistenciais à po-
breza, prestados pelos Centros Espíritas, constituem a 
contribuição espírita para o desenvolvimento de nova
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mentalidade social em nosso mundo egoísta. Não 
basta semear ideias fraternais entre os homens, é ne-
cessário concretizá-las em atos pessoais e sinceros. O 
Centro Espírita funciona como um transformador de 
ideias fraternas em correntes de energias ativas nesse 
plano. A autoridade cultural e moral dos dirigentes, 
integrada aos tarefeiros e espíritos protetores propa-
gando as orientações da doutrina, transforma o Cen-
tro Espírita em um local privilegiado o qual seus fre-
quentadores encontram, além de um local agradável, 
orientações para suas dúvidas. 
   O Centro que se esquece disso cai fatalmente em 
situações negativas, adotando práticas antiespíritas e 
enveredando por caminhos divergentes a Kardec e ao 
Espírito da verdade. As consequências são altamen-
te prejudiciais a todo o movimento espírita. Muitos 
dirigentes despreparados, quando veem os Centros 
Espíritas o qual dirigem perderem frequentadores e 
tarefeiros, acreditam estar passando por “ataques das 
trevas”. Porém, não se trata de nenhum problema so-
brenatural, mas simplesmente de falta de vigilância, 
principalmente contra o orgulho e a vaidade, que le-
vam muitas pessoas a querer aparecer mais do que ou-
tras.Temos no Brasil o maior e mais ativo movimento 
espírita do planeta. 
   A expansão do Espiritismo em nossa terra é inces-
sante e prossegue em ritmo acelerado. Mas ocorre 
que, infelizmente, em nosso País há um imenso esfor-
ço de igrejificar o Espiritismo, de emparelhá-lo com 
as religiões, formando por toda parte pouquíssimos 
Centros espíritas e muitos núcleos místicos (e portan-
to, fanáticos), desligados da realidade imediata.

“Se os espíritas soubessem o que é o Centro Es-
pírita, qual é realmente a sua função e a sua sig-
nificação, o Espiritismo seria hoje o mais impor-
tante movimento cultural e espiritual da Terra”

 Gullion  Ribeiro -Parte de psicografia  do médium Júlio Cezar  Grandi, 
em reunião publica da Casa Espírita Cristã em 19.08.1969 e publicada 
na revista “REFORMADOR” de DEZ/1976
 Gullion  Ribeiro -Parte de psicografia  do médium Júlio Cezar  Grandi, 
em reunião publica da Casa Espírita Cristã em 19.08.1969 e publicada 
na revista “REFORMADOR” de DEZ/1976
 Trecho retirado da obra “O Centro Espírita” – J. Herculano Pires

PÁGINA  DE  GRATIDÃO
 

 
Agradeço, alma querida e boa,
A presença e o carinho
Com que vens partilhar a festa da amizade,
Espargindo esperança ao longo do caminho.
 
Sei que deixastes obrigações ao longe
Para colaborar
No alívio aos companheiros que carregam
Solidão, abandono, infortúnio, pesar...
 
Trocaste as horas de refazimento,
De alegria e lazer,
Para aceitar conosco o amparo aos semelhantes
Por sublime dever.
 
A ternura fraterna que nos trazes
Lembra clarão de renascente aurora,
Dissipando, de chofre, a sombra que domina,
A dor que se tresmalha e a penúria que chora.
 
Pôs mais rebusque o mundo das palavras,
Não consigo compor
A frase que enalteça ou que defina
O teu gesto de amor.
 
Por isso, digo apenas,
Ante a luz da oração que nos bendiz:
- Deus te guarde, alma irmã, Deus te compense,
Deus te faça feliz!...

 
 
.

 
 
(De: “Taça de Luz” (Espíritos Diversos), de Francisco Cândido Xavier)

Digitado por: Lúcia Aydir.

Meimei

Psicografia em Reunião Pública. Data – 29-8-1971.
Local – Chá Beneficente, em favor das obras assisten-

ciais da Comunhão Espírita Cristã,
           Em São Paulo – Capital
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Aberrações Físicas e 
Alterações Cromossômicas Dr. Ricardo Di Bernardi

1 -  As aberrações físicas são decorrentes de problemas 
genéticos ou problemas espirituais?
A falta de conhecimento correto das leis que regem 
a reencarnação, bem como a deficiente instrução a 
respeito, leva, muitas vezes, a visões parciais e distor-
cidas dos fatos. É extremamente comum ouvirmos 
colocações incorretas, no que diz respeito à heredi-
tariedade explicada à Luz da reencarnação. Percebe-
mos explicações parciais sob cada um dos aspectos e 
desvinculadas de um raciocínio integrado, holístico. 
O mecanismo hereditário está intimamente ligado à 
reencarnação e vice-versa, não podem ser estudados 
como conhecimentos paralelos. Toda a genética que 
está a nível bioquímico está sujeita às leis da dimen-
são energética, ou seja, astral. Toda característica e 
problema físico são determinados por genes, que são 
moléculas de DNA, altamente especializadas, energe-
ticamente diferenciadas, que estabelecem a ponte na-
tural de intercâmbio com as energias do Espírito. As 
aberrações físicas, portanto são produzidas por genes 
que exteriorizam anomalias da estrutura do corpo es-
piritual ou perispírito.
2 -  Qual o mecanismo de exteriorização de um proble-
ma espiritual para o corpo biológico, gerando aberra-
ção física?
De uma forma resumida, diríamos: a Entidade espiri-
tual portadora de graves deformidades no seu corpo 
espiritual, ao ser preparada para reencarnar é conec-
tada pelos mentores espirituais ao campo energético 
(psicosfera) da futura mãe. A presença deste campo 
energético ocasiona, automaticamente, a liberação de 
um óvulo cujos genes têm a vibração corresponden-
te ao problema do corpo espiritual. Posteriormente, 
no momento da fecundação, o Espírito inconsciente-
mente ligado ao óvulo, atrai magneticamente um es-
permatozoide cujo padrão genético é compatível com 
sua situação. 
3 -  O que pensar da aberração física como uma punição 
ou castigo divino?
Seria demosntrar falta de conhecimento da Lei de 

Ação e Reação. Essa concepção de um Deus punitivo 
não cabe no dicionário do estudioso espírita. Deus é 
o Amor Universal. Nós, agindo livremente, colhemos 
hoje o que plantamos ontem, assim, não se trata de 
punição, mas de consequência natural. 
4 -  Qual a finalidade ou proveito que tem um Espírito 
ao reencarnar em um corpo com graves deformações?
Drenagem de energias, oportunidade de cura, liberta-
ção das lesões ou dos campos energéticos desestrutu-
rados do corpo espiritual.
5 - Os fenômenos teratológicos (monstruosidades) exis-
tem no mundo espiritual?
Sim, existem.
6 -  Como surgem as monstruosidades anatômicas em 
Espíritos que são vistas e descritas por inúmeros mé-
diuns e paranormais?
Pela persistência daqueles Espíritos em cultivar pen-
samentos de baixo teor vibratório.
7 - Poderia nos explicar melhor de que maneira a per-
sistência de pensamentos de baixo teor vibratório de-
terminam alterações anatômicas no perispírito?
O pensamento gera energias que permanecem com 
quem as produz. O corpo espiritual é composto de 
moléculas que poderíamos, por analogia, comparar 
com os gases, portanto, são facilmente moldáveis. 
Assim, a mobilização constante de energias mentais 
de baixo teor vibratório movimenta as moléculas do 
corpo astral que passam a se estruturar de maneira 
desorganizada, deformando a sua aparência.
8 - As explicações sobre a causa ou mecanismo de um 
mesmo fenômeno teratológico são semelhantes para 
dois espíritos?
Não. Ninguém é igual a outro.
9 -  Gêmeos siameses ou xifópagos, como compreender 
o motivo espiritual desta situação?
Trata-se da reencarnação de duas entidades que na 
dimensão astral estavam magneticamente ligadas por 
energias desequilibradas. Ao renascerem, a união do-
entia continuou se expressando, gerando os gêmeos 
siameses, Vejamos, inicialmente, como surgem os gê-
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(1)Notas do autor:
Na espécie humana, cada célula  contém  normalmente 46 cromossomos (23 pa-
res sendo um  sexual: XX mulher e XY homem) as mutações podem originar 
distúrbios fisiológicos quando relacionados ao par sexual ou aos demais. As mais 
comuns são: a síndrome de Down, a síndrome de Turner e a síndrome de Kline-
felter. Contudo, existem muitas outras como a Síndrome de Patau (trissomia do 
13) e Síndrome de Edwards (trissomia do 18). 
Síndrome de Turner – mutação monossômica , isto é, ausência de um cromos-
somo sexual que afeta o sexo feminino , possuindo apenas um cromossomo X. 
Os sinais mais frequentes, em pacientes não tratados, são: tórax largo, ovários 
não funcionais, pescoço curto e largo e baixa estatura. 
Síndrome de Klinefelter – também uma mutação no cromossomo sexual, afeta 
indivíduos masculinos, portadores de dois cromossomos X e mais um Y, apre-
sentando os seguintes sinais: alta estatura, ginecomastia (desenvolvimento das 
glândulas mamárias), testículos não funcionais e coeficiente intelectual baixo ou 
médio.
A síndrome de Down - Alteração no número de cromossomos, isto é, aneuploi-
dia, que  se manifesta pela variação maior de cromossomos no interior das célu-
las, no caso uma trissomia do cromossomo 21, ou seja, os indivíduos portadores 
dessa síndrome possuem um cromossomo a mais no par 21. A normalidade seria 
um cariótipo com 46 cromossomos, no entanto, esses apresentam 47, alteração 
que costuma determinar déficit mental e alguns sinais fisionômicos: pescoço e 
dedos curtos, linha reta da palma da mão, baixa estatura, extremidade externa 
dos olhos voltada para cima. As alterações no número dos cromossomos aconte-
cem durante a formação dos gametas.

 

meos normais: No processo reencarnatório, quando 
duas entidades espirituais em condições espiritual-
mente sadias se ligam à esfera perispiritual materna, 
e posteriormente ao fluido vital do óvulo, o embrião 
se biparte por estar sob a influência de duas energias 
espirituais diferentes, ou seja, dois espíritos, originan-
do gêmeos univitelinos normais. No caso dos xifópa-
gos, os dois embriões permanecerão unidos pelo seg-
mento correspondente à região perispiritual pela qual 
mantinham a troca de energias desarmônicas, assim, 
o embrião se desenvolve durante a gestação originan-
do a ligação física entre as duas criaturas.
10 - Conforme se observa, nos xifópagos, uma ligação 
pelo tórax ou pelo crânio, há diferença no seu histórico 
espiritual?
Quando a ligação física nos xifópagos é torácica, a in-
terdependência fluídico-energética entre ambos fazia-
-se nos chakras correspondentes, o que significa dizer 
uma interdependência enfermiça no aspecto emo-
cional (peito). A ligação pelos crânios entre gêmeos 
xifópagos decorre de interdependência doentia, antes 
de renascerem, nos chakras relacionados às questões 
mentais.
11 - Nos casos em que se logrou êxito na cirurgia de se-
paração de corpos em xifópagos, poderíamos concluir 
que o compromisso entre eles cessou?
Não, de forma alguma. Permanece o compromisso de 
conviverem fraternalmente.
12 - Por que, espiritualmente falando, não se consegue 
separar por via cirúrgica alguns xifópagos?
Quando a união se efetua por órgãos vitais, inviabi-
lizando a cirurgia, conclui-se que o aprendizado da 
convivência respeitosa e o bem-estar do outro é fun-
damental para os dois. Assim, cada um busca o me-
lhor para ambos, portanto, um aprendizado necessá-
rio ao reequilíbrio de suas energias.
13 - Qual o motivo de um espírito renascer em um cor-
po anencéfalo?
Oportunidade de reequilibrar seu corpo espiritual, 
eliminando as deformidades astrais para o corpo bio-
lógico, em síntese, de um modo geral um processo 
expiatório.
14 - Há referências confiáveis de que corpos anencefáli-
cos tenham espíritos?
Sim. Há comunicações mediúnicas, por exemplo, via 
Divaldo Franco ditada por Joanna de Ângelis, que nos 
confirmam.

15 - Existem síndromes genéticas decorrentes de alte-
rações em segmentos dos cromossomos ou alteração 
no número de cromossomas. Pergunto: seria possível 
relacionar cada alteração com um problema espiritual?
Não de um modo absoluto, porém todas as alterações 
têm uma origem perispiritual.
16 -  O ser humano possui 46 cromossomas em todas as 
células do corpo, 23 pares.  Quando há falta ou exces-
so de cromossomos nas células, como na síndrome de 
Down, de Turner ou Klinefelter, há alguma explicação 
espiritual para este fato? (1)
O raciocínio é sempre o mesmo. A energética espiri-
tual direciona a genética física. Desajustes nas matri-
zes perispirituais geram campos vibratórios anômalos 
que magneticamente determinariam interferência nos 
genes e cromossomos. Como há inúmeros fatores in-
dividuais, com variáveis quase infinitas, é preferível 
não se fazer afirmações espirituais taxativas e definiti-
vas, explicando cada síndrome.
17 -   Devemos considerar que todas as pessoas porta-
doras de uma aberração cromossômica estão, sempre, 
expiando um problema do seu corpo espiritual?  
Não em todos os casos. É importante lembrar a exis-
tência de Espíritos que, por amor, se oferecem para 
renascer em lares cujos pais necessitam passar pela 
experiência difícil de ter um filho com determinados 
problemas. Outros, visando preparar-se para missões 
nessa área, renascem com dificuldades do gênero para 
vivência e aprendizado. No entanto, são casos excep-
cionais e esporádicos. 
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Projeto Aurora de fomento a terceira idade

A UNIGRANRIO, Universidade de 
Duque de Caxias, mantinha por mui-
tos anos um projeto de apoio a tercei-

ra idade, suprindo a carência da municipali-
dade no amparo a idosos independentes que 
procuravam a Instituição de Ensino, para ter 
uma vida mais produtiva e menos monótona. 
Ocorre que a UNIGRANRIO passou para o 
regime empresarial e, por esta razão, não pode 
mais açambarcar os voluntários que eram a 
base do projeto.
   No meado do mês de março ficamos saben-
do por terceiros que o projeto havia sofrido 
paralisação devido aos motivos acima ex-
postos, então intentamos falar com o Reitor 
Possessor Arody Cordeiro Herdy, para ver a 
possibilidade de reativação do Projeto, numa 
parceria AECS/MANSÃO DA ESPERANÇA 
E UNINGRARIO, onde a Mansão da Espe-
rança, braço do atendimento ao idosos Enti-
dade, cadastraria os voluntários, conforme a 
lei, e a UNIGRANRIO daria o apoio material, 
com uma pessoa para coordenar os trabalhos 
diretos do projeto. Marcamos então uma reu-

nião para o dia 11 de maio, às 11 horas. Fo-
mos juntos com a Presidente Suelene Beatriz 
de Mattos e, para nossa surpresa, já que não 
esperávamos a aprovação imediata, imedia-
tamente o Reitor mandou-nos procurar a 
Professora Sônia Lemos, Pró-Reitora de Pós 
Graduação, para efetivarmos o Projeto, que 
voltará a funcionar no segundo semestre deste 
ano. Para nossa felicidade, o Projeto será co-
ordenado pela Professora Maria Vitória, que 
tocou o projeto antes da interrupção, dando a 
certeza de verdadeiro sucesso.
   O Projeto se chamará “Projeto Aurora de 
Apoio à Terceira Idade.”, sugestão das mulhe-
res, sempre elas, com a sensibilidade aflorada, 
para o nome tão expressivo.
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Quem ainda gosta dos rituais católicos, das ce-
rimônias protestantes, dos simbolismos eso-
téricos ou das práticas umbandistas, dificil-

mente se tornará um verdadeiro espírita, iluminando 
a consciência com a luz esplendorosa da codificação 
de Allan Kardec. Por isso é que o nosso movimento 
ideológico deixa tanto a desejar, em termos de corre-
ção doutrinária.
   Esta é uma realidade triste e inafastável, dolorosa 
para o nosso coração e preocupante para a nossa in-
teligência, incapaz de descobrir uma solução para o 
problema pelo fato da mesma não existir. Kardec esta-
va certo quando nos aconselhou a não fazer proselitis-
mo, deixando a catequese para os representantes das 
seitas religiosas dogmáticas, até porque quase sempre, 
consoante já disse um pensador da antiguidade, as 
ideias na cabeça dos seres humanos são como pregos 
na madeira: quanto mais a gente bate nelas, mais en-
terram...
Em um livro que escrevemos para a Editora LACHÂ-
TRE, do amigo e valoroso companheiro Alexandre 
Rocha, elaboramos sobre o assunto as seguintes refle-
xões:
“De um modo geral os habitantes deste planeta esti-
mam e querem, antes de mais nada e acima de tudo, 
as fantasias da mente, não as verdades da vida. Ainda 
jornadeiam em uma fase de evolução deveras infantil, 
e adoram isso, somente a dor vai aos poucos empurran-
do esse povo para a frente, abrindo seus olhos para ver 
mais longe.”

“E tem ainda o seguinte: os seres humanos, afora se 
comprazerem como crianças cultivando ilusões, sujei-
tos a condicionamentos psíquicos de existências ante-
riores, não conseguem superar as tendências místicas. 
Daí a impossibilidade do Espiritismo se firmar social-
mente sem concessões ideológicas, mantendo sua pure-
za doutrinária e sua integridade filosófica.”
“O que podemos e devemos fazer se as pessoas são as-
sim, se o processo evolutivo individual é lento e não se 
cumpre dando saltos, e se a substância do Espiritismo é 
a verdade, pelo que não podemos mentir com palavras 
ou omitir com silêncio para conquistar adeptos, recor-
rendo à esperteza do princípio aético de que “os fins 
justificam os meios?”
Respondendo à pergunta no presente artigo, diremos:
– Neste mundo cheio de mentiras cumpre-nos jamais 
trair a verdade, porque ela é a semente do Bem, que 
produz a árvore da justiça, da qual colhemos os frutos 
do amor.
Cumpre-nos ainda agir assim porque, quando o codi-
ficador da nossa doutrina perguntou o nome do espí-
rito que se apresentou como seu guia, ele respondeu 
dizendo preferir ser chamado de VERDADE.
E cumpre-nos finalmente manter tal atitude, não obs-
tante os dissabores que ela nos causa, porque Jesus 
proclamou:
– CONHECEREIS A VERDADE E A VERDADE VÓS 
LIBERTARÁ! 

nazarenotourinho@yahoo.com

A Importância da Verdade Nazareno Tourinho
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O Cristianismo do Cristo e o dos Teólogos José Passini

Observados atentamente os ensinamentos e os 
exemplos de Jesus, contidos no Novo Testa-
mento, chega-se à conclusão que o Mestre 

não fundou religião alguma. A mensagem cristã é um 
forte apelo no sentido de reconhecermos a paternida-
de divina e, ao mesmo tempo, de nos reconhecermos 
como irmãos. Jesus apenas propôs que nos amásse-
mos uns aos outros, mostrando-nos que o caminho 
para Deus é o próximo, deixando claro que só pode-
remos demonstrar nosso amor a Deus amando-Lhe 
os filhos: Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, 
como pode amar a Deus, a quem não viu? (I João, 4: 
20). Ensinou que a busca de convivência pacífica entre 
as criaturas é mais agradável a Deus do que qualquer 
tipo de oferenda que Lhe possamos fazer: Portanto, se 
trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que 
teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante 
do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com 
teu irmão e, depois, vem e apresenta a tua oferta. (Ma-
teus, 5: 23 e 24). 
  E, no versículo seguinte, Mateus registrou outra 
recomendação referente à convivência: Concilia-te 
depressa com o teu adversário enquanto estás no ca-
minho com ele (...). Exemplificou que o “amor ao pró-
ximo como a si mesmo” não deveria ser interpretado 
apenas como preceito abstrato, demonstrando sua 
prática através da “Parábola do Bom Samaritano” (Lu-
cas, 10: 25 a 37). Além do mais, deixou recomendação 
geral no sentido de se socorrer o próximo, como Ele o 
fazia: ... e porão as mãos sobre os enfermos e os cura-
-rão. (Marcos, 16: 18).
Jesus nunca disse que ofereceria seu sangue a Deus 
para salvar a Humanidade.
Não instituiu culto, ritual ou cerimônia de qual-
quer espécie.
Não ministrou sacramento algum, nem orientou 
no sentido de que alguém o fizesse.
Não sacralizou lugar algum.

   Não aconselhou a construção de templos, de lugares 
especiais à vivência religiosa, nem a frequência àque-
les que existiam. Só fez referência a um lugar, relati-
vamente à ora-ção: Mas tu, quando orares, entra no 
teu aposento, e, fechando a tua porta, ora a teu Pai 
que está em oculto; e teu Pai, que vê secretamente, te 
recompensará. (Mateus, 6: 6).
Não recomendou qualquer tipo de indumentária.
Não estabeleceu classes de servidores.
Não nomeou intermediários entre o homem e Deus.
   Não ensinou cânticos ou ladainhas; pelo contrário, 
advertiu quanto à repetição in-consciente de uma 
oração: Orando, não useis de vãs repetições, como os 
gentios, que pensam que por muito falarem serão ou-
vidos. (Mateus, 6: 7).
Jamais recebeu qualquer retribuição material pelo que 
fazia às pessoas.
Não usou velas, nem fumaça, nem bebida.
Não deixou fórmulas para serem lidas durante cerimô-
nias.
   Não ensinou a orar diante de imagens. Essas práti-
cas, todas estranhas aos ensinamentos e aos exemplos 
de Jesus, foram sendo, pouco a pouco, introduzidas 
no movimento cristão pelos teólogos e por aqueles 
que detinham poder no meio religioso que se formou 
a partir de então. Além das interpretações tendencio-
sas e alienantes que produziram, foram incapazes de 
coibir o uso de imagens es-culpidas e pintadas, em 
que os protetores espirituais – chamados anjos – se 
apresentassem com aquelas enormes asas.
   Esses fatos são constatados sem que se lance acusa-
ções sobre outros, mesmo por-que, de acordo com a 
consciência de imortalidade e de reencarnação que o 
Espiritismo suscita aos seus adeptos desenvolverem, 
ninguém poderá levantar libelos acusatórios con-
tra aqueles que os antecederam na romagem terres-
tre,pois poderia estar acusdando a si próprio. Em ver- 
dade, quem poderá, em sâ consciência, afirmar que 
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não tomou parte em ações que redundaram no des-
virtuamento das lições de Jesus?
   Como é que se conseguiu criar um Inferno de penas 
eternas, depois de Jesus ter ensinado tantas vezes que 
devemos nos perdoar uns aos outros? Por que teria 
Jesus con-tado a sublime “Parábola do Filho Pródigo”, 
em que põe em evidência a virtude do perdão, exer-
citada por um pai terreno? Estaria o Mestre incenti-
vando a criatura a ter misericórdia maior do que a do 
próprio Criador?
   Jesus sabia que haveria uma tendência ao desvir-
tuamento de suas lições, por isso deixou algumas 
recomendações: Quanto ao isolamento em comuni-
dades apartadas do convívio social: Eis que vos envio 
como ovelhas no meio de lobos (...) (Mateus, 10: 16). 
Essa recomendação foi também registrada por outro 
Evangelista: Ide: eis que vos mando como cordeiros ao 
meio de lobos. (Lucas, 10: 3) E, quanto ao profissio-
nalismo religioso, deixou recomendação clara: (...) de 
graça recebestes, de graça dai. (Mateus, 10: 4).  Como 
é que foi criado o dogma da ressurreição da carne, 
em oposição flagrante às declarações de Paulo, na sua 
Primeira Carta aos Coríntios, cap. 15, onde fala em 
ressurrei-ção em corpo espiritual? Mas alguém dirá 
como ressuscitarão os mortos? E com que corpo vi-
rão?  (35). Assim também a ressurreição dos mortos. 
Semeia-se corpo em corrupção; ressuscitará em incor-
rupção. (42). Paulo, para ser mais bem entendido, faz 
uma compara-ção entre o corpo físico e o corpo espi-
ritual: o corpo físico é a semente que será enterrada, 
e o corpo espiritual é a planta, que se liberta: Semeia-
-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há 
corpo animal, há também corpo espiritual. (44). Além 
disso, prevendo a criação do dogma da ressurreição 
da carne, diz, chamando o corpo físico de corruptível, 
e o corpo espiritual de incorruptível: E agora digo isto, 
irmãos: que a carne e o sangue não po-dem herdar 
o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrup-
ção. (50). Sabendo disso é que precisamos, mais do 
que nunca, do exercício consciente do “Vi-giai e orai 
para não cairdes em tentação (...). (Mateus, 16: 41), 
recomendado por Jesus. Devemos ter em mente que 
o Mestre nos enviou o Espiritismo na condição de o 
Consolador prometido: Vos enviarei o consolador, 
que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de 
tudo o que tenho dito.
   Se bem interpretamos essas palavras, registradas por

João, nos capítulos 14 e 16 do seu Evangelho, veremos 
ali as duas vertentes principais do Espiritismo: o re-
torno aos ensinamentos e aos exemplos de Jesus, e os 
esclarecimentos que Ele não pudera dar, por falta de 
maturidade das pessoas àquela época.

jose.passini@gmail.com
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Desbravador Bahiano

Ano de 2017, século XXI e a imprensa espírita 
goza de grande saúde, liberdade e um vasto 
campo para suas publicações. Há jornais es-

píritas impressos e virtuais para todos os gostos: há 
jornais que, aliás, especializaram-se em determinados 
assuntos. Abordam apenas questões pertinentes ao 
espiritismo científico, outras publicações tocam na te-
mática do magnestimo e outras, ainda, são dirigidas a 
quem gosta de mensagens. Impossível, portanto, colo-
car em estatísticas quantos jornais e boletins espíritas 
temos hoje em circulação, isto sem contar as revistas 
e livros. Por muitos anos tive o prazer de participar de 
um desses jornais. Estive como colaborador do JOE – 
Jornal Olhar Espírita, da USE Intermunicipal de Bau-
ru. Distribuíamos o JOE até em bancas de jornal, a fim 
de que o público não espírita tomasse nota dos artigos 
e textos espíritas. Quando chegávamos para entregar 
o jornal nas bancas éramos bem recebidos e os jornais 
bem aceitos pelo público. 
   Claro que, para desfrutarmos de tamanho prestí-
gio degustando o “filé”, foi preciso que em tempos re-
cuados alguém tivesse roído o “osso”. Desculpe-me a 
comparação vulgar, amigo leitor, mas osso é um nome 
bem aplicado para mostrar o quão foi difícil a missão 
do pioneiro do Espiritismo no Brasil, o baiano Luís 
Olímpio Teles de Menezes. Aliás, a Bahia é um estado 
extremamente rico em termos de cultura, arte, culiná-
ria e, também, religião.  A terra que comporta a pri-
meira capital do Brasil, Salvador, deu ao país gênios 
do quilate de Rui Barbosa, Jorge Amado, João Ubal-
do Ribeiro e tantos outros. A Bahia de Mãe Menini-
nha, Caetano Veloso, Gal e Maria Bethania também 
foi a terra em que nasceu o primeiro jornal espírita e 
o primeiro centro espírita de nosso país. O jornal foi 
o Ecos de Além Túmulo e o primeiro centro espírita 
chamava-se Grupo Familiar do Espiritismo. E funda-
dos por quem? Luís Olímpio Teles de Menezes, que 
nasceu em 26 de julho de 1825. O Grupo Familiar do

Espiritismo foi fundado quatro anos antes do desen-
carne de Allan Kardec, portanto, em 1865, no dia 17 
de setembro e tornou-se o primeiro centro espírita 
brasileiro. Telles de Menezes correspondeu-se, aliás, 
com a Revista Espírita, fundada por Allan Kardec e 
por ele dirigida por 11 anos, de 1858 até 1869, ano de 
seu desencarne. 
   Já o jornal Ecos de Além Túmulo teve sua primeira 
circulação um pouco depois da fundação do Grupo 
Familiar do Espiritismo, em julho de 1869.
A Revista Espírita deu, inclusive, nota sobre a funda-
ção do jornal Ecos de Além Túmulo em terras brasi-
leiras na edição de novembro de 1869, porém Kardec 
já havia desencarnado em março do mesmo ano. Vale 
ressaltar que Teles de Menezes foi alguém muito des-
temido, pois em pleno século  XIX, época de violenta 
intolerância religiosa, fundar um centro espírita e um 
jornal são iniciativas de muita coragem e idealismo. 
Defendeu o Espiritismo após ataques da Igreja Cató-
lica, refutando com veemência as críticas infundadas 
da religião dominante à época.
   Homem de grande vigor cultural, Teles de Menezes 
dominava o inglês e latim, além de ter sido escritor. 
Mudou-se para o Rio de Janeiro e lá desencarnou no 
ano de 1893. Foi embora seu corpo, mas não foram 
suas ideias e seus ideais, pois como bem o sabemos, 
a imprensa espírita é, neste segmento, a mais atuante 
de todo mundo. Isto, claro, deve-se ao empenho do 
desbravador baiano Luís Olímpio Teles de Menezes. 

Wellington Balbo

Salvador BA. Publicação original na 
Revista Digital Integração, disponível em: 

http://useregionalsp.org.br/rdi/10-revista-digital-integracao-julho-agos-
to-2017.pdf
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Equipe Diferenciada Orson Peter Carrara

Ponderemos, com a lógica e o bom senso como 
instrumentos de análise, sobre a vinda de Jesus 
ao planeta e sua equipe de colaboradores, à épo-

ca. Reflitamos sobre as seguintes questões:
a) Os doze apóstolos que o acompanharam foram ou 
não preparados antes de virem ao planeta? Estavam 
na equipe antes, com Jesus, ou foram apanhados de 
surpresa durante o apostolado iniciado pelo Mestre? 
b) Seria coerente definirmos que tais acontecimentos, 
o da escolha dos discípulos, foi obra do improviso, do 
acaso, ou de meras circunstâncias?
c) Sem menosprezo pela função de pescador, à época, 
podemos afirmar que tais espíritos eram simples pes-
cadores?
   Breve leitura das questões acima propostas mos-
tra claramente que a equipe do Cristo realmente não 
poderia ter sido fruto do improviso. Igualmente, não 
iniciaram o contato e o trabalho com Jesus apenas a 
partir do momento em que foram convocados. Na 
verdade estavam pescadores. Não o eram. São almas, 
já à época, de elevado grau de adiantamento, total-
mente comprometidas com as tarefas de expansão da 
Boa Nova. Ainda que Judas tenha se equivocado e ou-
tras fraquezas humanas tenham aparecido de manei-
ra clara entre outros dos discípulos (como a negação 
de Pedro entre outros exemplos), tais integrantes que 
compuseram a equipe que acompanhou fisicamente 
Jesus ao planeta, embora não estivessem no mesmo 
nível de Jesus, já participavam de relativa sintonia com 
seus propósitos e o próprio programa por Ele trazido 
ao planeta. São questões simples, mas que precisam 

ser lembradas. E isto tudo sem considerar a outra 
equipe invisível aos olhos humanos que o assessora-
va. Era preciso para desempenho da importante tarefa 
que espíritos de elevado grau evolutivo, embora ainda 
não perfeitos, se apresentassem ao lado de Jesus, ape-
sar da aparência humana rude e fraquezas próprias 
ainda se fizessem presentes, para que a tarefa estivesse 
completa e atingisse seu objetivo.
   Apesar da aparência rude, numa época de imen-
sas dificuldades e limitações materiais, formavam eles 
diferenciada equipe, bem diferente das atuais equipes 
que integramos no planeta com objetivos tão varia-
dos, tão limitados e ao mesmo tempo tão medíocres 
em inúmeros casos, gerando crises continuadas que se 
originam no egoísmo e seus desdobramentos.
   É preciso sempre raciocinar em todos os temas. É 
com esses questionamentos que aprendemos a estu-
dar e entender a gigantesca tarefa de Jesus. Tarefa na 
qual também podemos nos engajar pelo esforço diá-
rio da renovação e do empenho de também sermos 
um trabalhador de sua bendita Seara, ainda que inex-
pressivos, localizados ou pequeninos... 
   Felizmente, porém, há outras equipes anônimas, 
perseverantes, que sem qualquer alarde, promovem o 
progresso e garantem o processo natural da vida so-
cial, em todos os segmentos.

orsonpeter92@gmail.com
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O que a Reencarnação te diz? Cássio Leonardo Carrara 

Uma lição comum aos graduandos em jorna-
lismo é aprender, logo nas primeiras semanas 
do curso universitário, que é preciso ter má-

ximo cuidado com as informações reveladas, questio-
nando-se a todo o momento se fazem sentido, se são 
verdadeiras e, o principal, checando-as com o maior 
número possível de fontes. Ouvir todos os lados en-
volvidos na história ajuda a construir um contexto e, o 
primordial, a desvencilhar-se de uma visão claramen-
te tendenciosa, algo natural quando se atribui créditos 
a apenas um lado. 
   Este princípio, creio eu, apesar de óbvio àqueles que 
conduzem a vida guiados pelo bom senso e a ética, 
muitas vezes é ignorado pelos meios de comunicação, 
independentemente se o conteúdo é produzido por 
jornalistas graduados ou não – pessoalmente, creio 
que a orientação de um curso superior ajuda nes-
se sentido, apesar de muitos acreditarem que para o 
exercício do jornalismo basta possuir uma opinião.
Diante desta introdução, podemos observar um mo-
vimento similar no ambiente espírita e que muito nos 
entristece. Afinal, vemos companheiros preocupados 
em especular a respeito de assuntos que não dizem 
respeito ao estudo doutrinário. Um exemplo claro 
está nos debates a respeito de existências passadas 
de grandes vultos da história, sejam eles espíritas ou 
não. Perde-se tempo – e amigos – tentando defender 
a própria tese e desmerecer a opinião alheia, como se 
conjecturar que fulano foi homem ou mulher, plebeu 
ou rei, europeu ou africano em vida anterior alterasse 
de algum modo o legado desta ou daquela personali-

dade. Vamos a Kardec. Em O Livro dos Espíritos, na 
questão 392, temos a seguinte indagação: “392. Por 
que perde o Espírito encarnado a lembrança do seu 
passado? – Não pode o homem, nem deve, saber tudo. 
Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que 
lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, 
sem transição, saísse do escuro para o claro. 
   Esquecido de seu passado, o homem é mais senhor 
de si.”[1] Isso não é uma novidade para nós, mas ainda 
assim é importante ressaltar que o esquecimento do 
passado é um elemento fundamental para alavancar 
o progresso espiritual. Este “véu da ignorância” que 
cobre nossa visão nos permite, por exemplo, amar 
inimigos de outrora que hoje coabitam no mesmo 
lar que o nosso. Sabemos também, de acordo com o 
explicitado na questão 218[1], que os conhecimentos 
adquiridos em cada vida material são cumulativos, e 
jamais se perdem – ainda que esquecidos, auxiliam no 
progresso, pois configuram o ponto de partida para 
novas experiências no corpo físico. 
   Assim, perguntamos: o que a mensagem espírita sig-
nifica para você? De que forma o conhecimento da 
reencarnação é aplicado no dia a dia? Se a resposta for 
melhorar-se intimamente, buscando corrigir os vícios 
que insistem em não nos deixar, conscientes de que o 
caminho é difícil, longo, mas necessário, então esta-
mos na direção correta. Por outro lado, se a respos-
ta direcionar para a criação de intrigas e polêmicas, 
gerando discussões desnecessárias que não alterarão 
o rumo da história – e ainda serão maléficas para a 
própria história do envolvido – então estamos usando

Aurora 133 atualizado.indd   33 30/08/2017   15:30:01



Revista AURORA34

o conhecimento de maneira equivocada. Aplique-
mos aqui o princípio jornalístico. Imaginemos uma 
situação hipotética de que José foi Francisco na vida 
passada. Quem disse? Espírito A em um livro psico-
grafado. Certo, mas o médium João afirmou que, de 
acordo com orientação do Espírito B em uma reunião 
mediúnica, José na realidade foi Joana. Como resolver 
este impasse? Vamos tentar ouvir as fontes novamen-
te. Mas o Espírito A já está reencarnado – foi o que 
afirmou o Espírito C em outro livro psicografado...
   Veem? Entramos num conflito de informações que 
nunca será resolvido e ainda brigamos e questionamos 
a credibilidade daqueles que pensam de forma dife-
rente da nossa. E para que serve isso mesmo? “Para 
nada”, com certeza foi a resposta que veio à mente.
Precisamos com urgência rever a interpretação da 
mensagem espírita em nossas vidas, com menos teo-
rias e mais prática. Vamos tentar?

cassio@oclarim.com.br

1. KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. 93.ed. 1ª impressão. 
Edição Histórica. Brasília: FEB, 2013.
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Reencarnação: Caso Shanti 

Shanti Devi nasceu em 1926, em Delhi. Aos 3 anos 
começou a falar sobre seu marido e seus filhos. 
No inicio os pais gostaram pq acreditavam que 

ela via neles uma familia feliz, mas depois isso passou 
a preocupar os pais, pois Shanti não brincava como 
as crianças de sua idade. Sua mãe então lhe chamou 
para conversar, e a menina contou que o nome de seu 
marido era Kedarnath e morava em Mutra com seus 
filhos. A garota foi levada ao médico, que garantiu que 
ela era normal, e falou que ela estava inventando his-
tórias como outras crianças para chamar atenção.
   Então o médico entrevistou a menina, que contou 
toda história com detalhes. Quando o médico ques-
tionou então, porque ela era uma menina, ela contou:
- Eu morri há, mais ou menos, um ano antes de nas-
cer. Meu nome era Ludgi e eu morri dando à luz outro 
filho. Shanti deu detalhes da gravidez difícil e contou 
que o filho sobreviveu ao parto. A menina tinha res-
posta para todas as perguntas do médico. Depois dis-
so seu tio resolveu investigar o caso e mandou uma 
carta para o endereço que a garota dizia, procurando 
por um homem chamado Kedarnath e que teria per-
dido a mulher em 1925.
   Kedarnath existe mesmo e recebeu a carta. Assus-
tado pediu a um primo que morava em Delhi para 
visitar Shanti e ver se aquilo tudo não era um golpe 
da família. Chegando lá, a garota reconheceu o primo 
do marido, conversaram, o primo de Kerdarnath con-
firmou toda a história da garota e ficou decidido que 
Kerdarnath e seus filhos iriam visitar Shanti em Delhi.
Quando chegaram lá, o filho de Kedarnath foi coberto 
de beijos pela garota e chamado pelos apelidos cari-
nhosos que Ludgi chamava. Com Kedarnath, Shavi 
o tratou como uma adulta, servindo a ele, como sua 
esposa submissa fazia. Kerdarnath chorou e foi con-
solado por Shavi com palavras que só Ludgi e ele co-
nheciam. O caso foi parar na imprensa e um grupo 
de  cientistas e repórteres levaram Shanti até Mutra 
para ver se ela falava a verdade, ou se aquilo tudo era 
uma farsa para a imprensa. Chegando a Mutra, Shanti 

reconheceu os pais de seu marido, e falou com eles 
no dialeto de Mutra, e não na língua que ela aprendeu 
em Delhi. Depois ela indicou o caminho e levou os 
repórteres e cientistas até a antiga casa de Ludgi. Ela 
achou a casa, a reconheceu, mas falou que quando ela 
era viva a casa era amarela e agora tinha sido pintada 
de branca.
   Kerdarnath não morava mais ali, tinha se mudado 
com os filhos e os novos moradores não permitiram a 
entrada de Shavi na casa. Depois ela foi visitar a mãe 
de Ludgi, a velha ficou muito assustada com a garota 
que falava como Ludgi e sabia de coisas que só a Ludgi 
sabia, lembrando até do seu próprio funeral. Quando 
questionada sobre alguma mudança na casa da mãe, 
ela falou de um poço que não tinha mais nos fundos 
da casa. Escavaram o local e encontraram um poço 
que tinha sido fechado. Kedarnath perguntou a Shanti 
sobre alguns anéis que Ludgi havia escondido, e ela fa-
lou que havia os enterrado juntos de algumas jóias no 
jardim de sua antiga casa. A comissão de investigação 
encontrou as jóias no local indicado por Shanti.
   Apesar de tudo, Shanti não podia assumir o papel 
de mãe de garotos mais velhos do que ela, e nem pa-
pel de esposa para Kedarnath, que sentia mais temor 
dela do que afeto, até porque não poderia sentir afeto 
por uma criança... Shanti Devi viu que não podia vi-
ver em dois mundos, e viver no passado seria mais 
difícil e doloroso do que viver no presente. Aceitando 
conselhos, com sofrimento, ela se afastou da família 
antiga em Mutra e viveu sua vida jovem em Delhi. Em 
1958 um repórter tentou reabrir o caso e encontrou 
Shanti levando uma vida discreta como funcionária 
pública em Delhi. Quando foi falar com ela, ela falou 
que não queria mais reviver o passado. Tinha sido di-
fícil esquecer sua velha família e ela não queria mais 
sentir aquela dor. Ficou provado que uma menina que 
nasceu em Delhi, em 1926, sabia tudo da vida de uma 
mulher que morreu em 1925 em Mutra.

Vocês acreditam em reencarnação? Responda:
revistaaurora@bol.com.br
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Roque Jacintho Orson Peter Carrara

Jornalista, contabilista e radialista, ministrou aulas 
de Latim e Português, escreveu diversas obras vol-
tadas às áreas de contabilidade, economia, fiscal 

e jurídica. Em poucas linhas compactas, uma breve 
descrição biográfica desse notável escritor espírita. 
Roque Jacintho nasceu em Sorocaba-SP, em 1928. Ca-
sou com Maria Dirce: uma filha, dois netos, um bis-
neto. Publicou mais de 130 títulos de obras espíritas, 
sendo várias para o público infantil, inclusive O lobo 
mau reencarnado – primeiro livro espírita infantil do 
mundo –, que traduções para diversos idiomas, inclu-
sive o esperanto.
   Militante espírita desde os 11 anos de idade, seu pri-
meiro poema foi sobre reencarnação. Tendo residido 
em diversas cidades do estado de São Paulo, incen-
tivou os espíritas para atividades no campo da assis-
tência social, evangelização infantil e do Evangelho no 

Lar. Várias de suas obras foram vertidas para outros 
idiomas e fundou grupos espíritas em Jundiaí, São 
Paulo e Diadema, cidade onde ocorreu sua desencar-
nação em 2004. Relembrar esse importante vulto da 
literatura espírita é decorrência de um de seus livros, 
no caso o romance Rastros de Dor, originariamente 
lançado pela editora LUZ NO LAR, do Núcleo de Es-
tudos Espíritas Amor e Esperança, da capital paulista.
   O texto romanceado, dividido em três partes, é da-
queles que não se consegue parar de ler, tal o envolvi-
mento da história com o leitor, face às ocorrências ob-
jetivas de seus personagens, os ensinos daí decorrentes 
e a percepção clara do funcionamento das Leis Divi-
nas, ao lado da constatação de nossas ainda presentes 
imperfeições morais. Com enredo no século XVI, na 
Espanha, e século XX no Brasil, separados por um pe-
ríodo no mundo espiritual, seus personagens vivem 
os desdobramentos lamentáveis da Inquisição geran-
do efeitos no presente, com aflições e oportunidades 
de refazimento. Em meio aos dramas vivenciados, a 
emoção se faz presente pelo que o amor é capaz de 
fazer, inclusive envolvendo a presença de um médium 
consciente nas tarefas do bem, que sofre perseguição 
e morte, mas é aquele que trabalha pela recuperação 
moral de seus próprios algozes.
   Li o livro em seis horas contínuas. Além da história 
envolvente e muito marcante, quatro trechos me cha-
maram a atenção, razão da presente abordagem:
a) No capítulo 11 da primeira parte, quando o mé-
dium foi preso e arrastado aos cárceres, por ordem 
da Inquisição, o personagem Domingues – diante das 
lamentações dos beneficiados de sua mediunidade de 
cura – afirmou: “Lembre-se de Jesus! Não brade con-
tra a injustiça humana, a fim de que você não caia em 
desesperação”;
b) Já no capítulo 22, da segunda parte, quando o mes-
mo médium – agora em espírito, pois já habitava o 
plano espiritual - vai resgatar seu próprio algoz que 
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lhe sentenciara a morte em ser queimado vivo – di-
rige-se àquele que mantinha o infeliz sacerdote pri-
sioneiro por vingança e diz: “Assim como acontecerá 
com cada um de nós, ele terá a oportunidade de es-
quecer esta vida. Os maiores devedores sempre devem 
ser reconduzidos ao crivo da vida nova, para que res-
gatem e se redimam de todos os seus enganos!”;
c) E quase ao final do livro, no capítulo 35, da última 
parte, num diálogo, uma mãe ouviu de sua benfeito-
ra: “Os falidos também tiveram mães, e, muitas dessas 
mães, na espiritualidade, buscam abrigos seguros aos 
corações que sempre amaram e os querem vê-los re-
dimidos.”;
d) E finalmente (deixamos para o final, proposital-
mente), no capítulo 23, quando agitados espíritos 
programam invasão para perturbar os encarnados 
com motivação de vingança, um dos líderes procla-
ma: “Basta fazê-los descer a nosso nível mental, que o 
nosso desequilíbrio se transferirá a eles e, assim, nós 
os faremos escravos de nossos desejos e de nosso cla-
mor de vingança!”.
   Cada trecho transcrito acima tem seu contexto na 
história, óbvio, todavia, note o leitor o universo que se 
abre na reflexão de cada um dos trechos. Desde a re-
signação diante das injustiças que vive o planeta com 
suas contradições morais, à benção do esquecimento 
na reencarnação como recurso educativo, à presença 
da misericórdia em favor da humanidade até a adver-
tência da técnica utilizada pelos espíritos obsessores, 
os trechos sugerem ampliar os raciocínios para ob-
servar o que se passa com o momento histórico da 
humanidade e ao redobrar da vigilância em nosso 
comportamento moral, individual e coletivo. A obra é 
um primor. Agradável de ler, motivadora ao estudo e 
reflexão e em especial tocante. Em 288 páginas todo o 
vigor intelectual do conhecido escritor. Estava esgota-
da e agora o IDE-Araras o reeditou em parceria com 
a LUZ NO LAR. Um momento feliz para a literatura 
espírita, no resgate dessas valorosas obras que não po-
dem ficar esquecidas.

Capa do Livro Rastros de Dor

Capa do Livro O Lobo Mau Reencarnado
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O Valor da Vida Líbio Magalhães

O Instituto da Vida

Se a vida é, como pretende Maurice Morois, uma 
política que consiste em preservar, exprimir, 
conquistar, evolucionar, sem dúvida muitas es-

pécies são testemunhas obscuras das primeiras eras. 
Resistiram ao peso dos milênios, reproduzindo for-
mas semelhantes. Por que razão? Ninguém sabe, ao 
certo; no entanto, a vida se ajusta a cada nova situação. 
É o caso das formas de resistências como as esporas e 
alguns grãos, a hibernação é outro exemplo. Há que 
se considerem ainda, as propriedades das enzimas de 
adaptação descritas por Jacques Monod. A vida se ex-
pressa, ao que se sabe, por formas sutis microscópicas. 
São os ácidos nucléicos que se utilizam, sem cerimô-
nia, de um alfabeto de vinte lemas de uma riqueza 
inesgotável.
  Como política de vida, o homem emergiu do oce-
ano que lhe serviu de berço, conquistou os espaços 
terrestres e busca dominar o cosmo; contudo, longe 
está de atingir o estado evolutivo ideal. Ele poderá 
operar e racionalizar esse processo, pelo controle que 
exerce sobre o protoplasma. Vida, descrita a partir de 
um passado fabuloso. A Terra, afirmam os cientistas, 
oferece possibilidade de provisão e habitação por mais 
seis milhões de anos. Até aqui, só percorremos a dé-
cima parte da caminhada: A humanidade desenvolve 
a consciência da espécie: consciência de pertencer à 
mesma comunidade, submetida a um destino comum 
e os mesmos infortúnios e perigos.

O Preço da Vida

… por todas essas circunstâncias, cientistas e filósofos 
se uniram numa cruzada construtiva a que deram o 
nome de Instituto da Vida. Escolheram dos temas de 
unidade central: a Ciência sob cujas verdades flores-
ce o consenso universal, e a Vida, nosso patrimônio 
comum. Proteger a vida tornou-se problema governa-
mental; a questão ecológica foi colocada em termos de 
condição humana; a responsabilidade diante da vida 
está cotada ao nível supremo da liberdade do homem, 
com que propósito? Sensibilizá-lo para o valor real da 
vida, revelar-lhe a sua beleza, na natureza e comple-
xidade, desde as formas primitivas às mais elevadas.
   Poderá haver missão mais sublime, necessária e ur-
gente? Todavia, nos anos 70 do século passado, depois 
de oficializar a eutanásia, os americanos restabele-
ceram a pena de morte, após um recesso de mais de 
uma década. Em Salt Lake City, o infortunado Gary 
Gilmore foi executado por um pelotão de voluntários. 
À época, outras 538 pessoas esperavam por idêntico 
destino: seriam vítimas da matança consentida, por 
enforcamento, cadeira elétrica ou fuzilamento, ou 
seja, como ser humano, Gary Gilmore não valia um 
centavo furado. Indesejável, encarou a morte com re-
lativa serenidade. Ouvindo a leitura da sentença, re-
vestiu-se de inaudita coragem, dizendo aos seus algo-
zes: “… Andem logo com isso!”Em seguida, teve um 
gesto de magnanimidade para com a sociedade que 
o repelia. Estabeleceu, como vontade derradeira, que 
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do seu corpo fossem extirpados os olhos, as glându-
las pituitárias, os rins e o fígado e doados ao Centro 
Médico da Universidade de UTAH, para transplante.

Tráfico e Indústria  da Morte

Com esse gesto provou que nem tudo estava 
perdido… A notícia do fuzilamento circulou 
por todo o mundo. A execução gravada e as 

imagens da violência chocaram a opinião pública. 
Elas constituem prato feito, são assunto predileto dos 
órgãos noticiosos: a nota deprimente, revelada pelas 
cifras astronômicas oferecidas pelas partes que se di-
gladiavam pela posse do material a respeito da vida do 
condenado. 
   Nos dias de hoje parece que pouca coisa mudou, por 
um lado governos de religiões que defendem a UNI-
CIDADE DAS EXISTÊNCIAS, enforcam, fuzilam e 
queimam seus próprios cidadãos por não concorda-
rem com atitudes política e religiosa, ou por pratica-
rem crimes comuns. Pelo outro, as falanges que co-
mandam o tráfego de drogas, de armas e de influência 
política estabelecem leis e costumes a uma sociedade 
acuada e sem saída. Sendo a vida menosprezada, sin-
tetizada num mundo de muita violência e pouco amor 
à Vida. Atitudes completadas pelos suicídios, que é o 
grande flagelo da humanidade. 
   No capítulo II de O Livro dos Espíritos, discorren-
do a respeito das Diversidades das Raças Humanas, 
Questões de número 52 e seguintes, os Espíritos Supe-
riores esclareceram que as diferenças físicas resultam 
do clima, da vida e dos costumes; que tendo o homem 
aparecido em vários lugares do Planeta, tal fato cons-
titui uma das causas da diversidade das raças; mas a 
despeito de tudo, temos uma origem comum; origina-
mos de uma mesma família, motivo pelo qual somos 
todos irmãos em Deus e atingiremos, pelos nossos es-
forços, a vida em plenitude.
   Na pergunta em resposta ao questionamento do 
Kardec sobre qual o primeiro dever do homem, os Es-
píritos superiores foram taxativos: o Primeiro direito 
é o de VIVER. Logo, temos obrigação de que preser-
var a vida!
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A Salvação é com a Evolução, 
e esta é com a Reencarnação José Reis Chaves

Há uma evolução espiritual e moral individual 
e outra global ou coletiva envolvendo todas 
as pessoas do nosso Planeta. Exemplos de 

evolução individual são os santos da Igreja: São Fran-
cisco de Assis, São Vicente de Paulo, Santa Teresa de 
Calcutá, São João XXIII e Irmã Dulce da Bahia; do 
Hinduísmo: Gandhi e Ramacrishna; do Protestantis-
mo: Luther King; do Espiritismo: Bezerra de Menezes, 
Pai dos Pobres, Eurípedes Barsanulfo e Chico Xavier, 
Cairbar Schutel, Divaldo Franco... E exemplos da evo-
lução global são a diminuição da pena de morte e do 
aborto e os esforços que se fazem para a manutenção 
da paz e fim da fome no mundo.
   E o excelso Mestre disse: “... Mas agora meu reino 
não é daqui.” (João 18: 36). Mas com a nossa evolução, 
um dia, o será, quando o ímpio não existirá mais (Sal-
mo 37: 10 e 11; e Apocalipse 21: 3 e 4). Essas evolu-
ções, individual e global, vão acontecendo com várias 
vidas terrenas dos espíritos, aqui no nosso mundo ou 
em outras moradas da casa do Pai, que são justamen-
te os lugares para a nossa evolução espiritual e moral 
individual e global. Uma só vida, com apenas alguns 
segundos, dias, meses e anos, não daria nem para co-
meçarmos a nossa evolução espiritual. E isso sem fa-
lar nos espíritos que ‘nascem de novo’, mas com seus 
corpos já mortos! E eis outros exemplos bíblicos que 
falam dessa nossa evolução: “Quanto àquele que ven-
cer, eu o farei uma coluna no templo do meu Deus; 
ele estará firme, e não sairá mais...” (Apocalipse 3: 12).
Observe-se que, neste texto, trata-se de um fato que 
acontecerá no futuro, ou seja, de acordo com a nos-
sa evolução espiritual, o que nos demonstra que nós, 
como espíritos, realmente, temos necessidade de re-
encarnar, muitas vezes, até que atinjamos o grau de 
evolução necessário, para que nos tornemos colunas 
do reino de Deus, e de que assim sempre continuare-
mos, pois os espíritos não andam para trás, daí o texto 
apocalíptico dizer: ‘ele, o vencedor, não sairá mais’, o 

que quer dizer que ele, o espírito, não regredirá, mas 
estará mesmo sempre evoluindo, o que é um dos ensi-
nos fundamentais da doutrina dos espíritos codifica-
da por Kardec, ‘o bom senso encarnado’.
   Mais outro exemplo da nossa evolução e da necessá-
ria reencarnação para que ela aconteça: “Eu era, sem 
dúvida, criança bem-dotada e recebera, em quinhão, 
boa alma; ou antes, como era bom, viera a um corpo 
sem mancha.” (Sabedoria 8: 19 e 20). Esse texto, além 
de demonstrar-nos claro como água cristalina o pen-
samento da reencarnação, traz também as ideias da 
preexistência do espírito antes da concepção do corpo 
no ventre materno e da existência da lei de causa e 
efeito ou cármica (colhe-se o que se planta). Explican-
do esse texto de modo bem claro, ele fica mais ou me-
nos assim: Eu era (no passado, em outra vida), uma 
boa alma (pessoa), pelo que, por quinhão (por mérito 
ou um bom carma), eu vim em um corpo perfeito. 
E finalizamos esta coluna com mais uma passagem 
bíblica, em que o tetrarca Herodes refere-se a Jesus 
como sendo a reencarnação de João Batista: “... Este 
é João Batista; ele ressuscitou dos mortos...” (Mateus 
14: 2). Atentemos para o fato de que os judeus con-
temporâneos de Jesus entendiam ressurreição como 
sendo reencarnação. Ademais, Jesus jamais a conde-
nou, pelo contrário, por várias vezes, defendeu-a. É 
que, sem ela, realmente, não poderia haver a grande 
verdade da nossa evolução espiritual e moral! 
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José Reis Chaves (Belo Horizonte)
 
Estudou para padre na Congregação dos Redento-
ristas, é formado em Comunicação e Expressão na 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É 
escritor, durante vários anos lecionou Português, Li-
teratura, História, Geografia e Latim. É Teósofo, pa-
rapsicólogo, biblista, e ao longo de toda a sua vida, o 
autor vem desenvolvendo pesquisas sobre a Bíblia, as 
religiões e a Parapsicologia. Por último, passou a estu-
dar o Espiritismo, Doutrina que assimilou com facili-
dade, tendo em vista o seu longo tempo de estudo da 
Bíblia, da História e da Teologia Cristãs. 
   Aposentado, atualmente dedica-se ao trabalho de 
escrever e proferir palestras na área espiritualista, mas 
principalmente Espírita, por todo o Brasil. É autor 
dos livros, entre outros: “A Reencarnação Segundo a 
Bíblia e a Ciência”, “Quando chega a Verdade” e “A 
Face Oculta das Religiões.

e-mail:jreischaves@gmail.com
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Última Página Chico Xavier

Quando praticamos a caridade estamos fazendo caridade a nós mesmos. É uma sensação de paz, har-
monia que sentimos. Mas caridade não é só praticarmos o bem para mostrarmos ao mundo o quanto 
somos caridosos, a caridade começa dentro de nossa casa, com nossa família, respeitando cada um 

que está perto de nós. Sermos tolerantes, pacientes, saber ouvir, falar e criticar também. Quando conseguimos 
fazer isso de coração, sem rancor, ódio, inveja, dentro de nossa casa, estaremos preparados para fazer caridade 
fora de nosso lar, ou seja, estaremos felizes em receber amor, carinho, amizade. Não estamos doando e sim re-
cebendo. A partir do momento que somos humildes e aceitamos todos como são, nossa vida melhora e muito. 
Nós crescemos espiritualmente e sempre continuaremos a crescer. Vamos ser caridosos conosco mesmo. Va-
mos aproveitar a oportunidade de amar e sermos amados. Todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, não há 
necessidade de rivalidade, somos nós que dirigimos nossa vida para evolução maior.
Não tenhamos medo de nada, a fé que possuímos nos levará ao caminho do bem.
Paz e Luz!

Quando Praticamos a Caridade
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