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Editorial Por Luiz Assini

Doutrina do Saber Espiritual

No período que estamos, humildemente, à 
frente dos trabalhos de divulgação da Re-
vista Aurora, da Associação Espírita Cairbar 

Schutel, sempre prezamos pela liberdade de expres-
são dos articulistas, pois são eles os responsáveis pelo 
que escrevem e não há censura, não tememos coisa 
nenhuma e muito menos pressão de quem quer que 
seja, somos livres de consciência. E na outra ponta, 
dentro do possível relembramos dos trabalhos de vul-
tos importantes da pesquisa científica, para sair um 
pouco desse processo de auto-ajuda, que se implantou 
no Movimento Brasileiro.
   Chegamos ao ponto de editar jornais coloridos cheios 
de florzinhas, colibris lindos, mas de conteúdo  pega-
joso, sem fundamento e na maioria longe dos postu-
lados da Doutrina. No nosso ponto de vista o legado 
desses bravos cientistas que se expuseram ao analisar 
os fenômenos Espíritas e Espiritualistas, em primeira 
instância nos Estados Unidos da América, depois na 
Inglaterra e que atingiu seu ápice na França de Kar-
dec,  precisa ser constantemente relembrado, com a 
premissa fundamental de que os jovens cientistas da 
era moderna, passem também, seguindo os passos de 
seus antepassados, a pesquisar nas cátedras universi-
tárias o “Espírito”, esse grande viajor do universo, que 
como prega a Doutrina Espírita saem da simplicidade 
do princípio inteligente, elaborado em fases anteriores 
da criação, para se tornarem agentes, como ajudantes 
de Deus na governabilidade dessa imensidão, que foge 
aos nossos sentidos, que denominamos de Universo.
    Muitos cientistas negaram Deus, não lhes tiramos 
o direito de pensar assim (terão que reencarnar), mas 
nos atemos aos que, com sacrifícios de suas reputa-
ções, concluíram que mesmo que a ciência materia-
lista negue, o Espírito é uma realidade,  pois as pe-
quisas que empreenderam não deixam dúvidas. Nesse 
caminho o Dr. Charles Richet, com a ajuda de Gabriel 
Delanne e Camille Flammarion, estudou por meio da 
Médium italiana Eusápia Paladino, a matéria expelida 

nas sessões de materializações e com essa matéria o 
espírito comunicante tomava forma corporal, muitas 
vezes tangíveis e às vezes conversando com os pre-
sentes, como ocorreu com Kate King, nas sessões de 
materialização  coordenadas por William Crookes. 
Ele então denominou de Ectoplasma, substância es-
branquecida que os médiuns expelem. Esse termo Ec-
toplasma tornou-se corriqueiro no meio espírita, em 
palestras e em muitas doutrinações nós empregamos 
esse termo, mas o que deveria ocorrer é a ciência mo-
derna, com os instrumentos da atualidade, pesquisar 
profundamente essa matéria, para trazer novos co-
nhecimentos  à população em geral e colocar por terra 
todas essas filosofias materialistas, que se apoderaram 
de Jesus (nos cristãos) e o colocaram com a responsa-
bilidade de salvar a humanidade. 
   Com a pesquisa do ectoplasma chegaríamos a prin-
cípios próximos da essência espiritual, pois ela é a 
mistura das forças espirituais com as matérias tiradas 
do nosso gobo, cedidas pelo encarnado, no caso ser-
vindo de médium, logo concretiza o conceito da exis-
tência do Espirito de forma muita mais abrangente e 
assertiva. Para os que pregam que a Doutrina Espírita 
é progressiva esse é o único caminho. Nosso objetivo 
é esse: “que a Revista chega às mãos de estudantes, de 
professores, de cientistas e passem a pesquisar os fei-
tos desses grandes homens, que se dedicaram ao es-
tudo do Espírito”. Se um aluno aguçado compreender 
bem o sentido que estamos tentando dizer e levar a 
cabo essa ideia, não temos dúvidas que surgirá outra 
era de luz, como aconteceu no início dos séculos XIX 
e XX, com as pequisas de vultos eminentes da ciência 
e de intelectuais:  Juiz Edmonds,   Robert Hare, Ro-
bert Dale Owen, William Crookes, Sr. John Lubbock, 
Thomas-Henry Haxley, Georges-Henry Lawes, Alfred 
Russel Wallace, Charles Richet, Ernesto Bozzano, Ca-
mille Flammarion, Victor Hugo… o que suscitou o 
surgimento da Doutrina Espírita e a sua continuidade 
como a Ciência do Saber Espiritual.

Que Deus nos ouça!
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Em Pauta
 Ações da AECS - Eventos Comemorativos

As atividades da Associação Espírita Cairbar 
Schutel são imensas, já que administramos a 
ILPI - Instituição de Longa Permanência para 

Idosos – Mansão da Esperança, que nos cobra perma-
nentes cuidados e perseverança, pois do contrário não 
manteríamos a obra, que não é pequena; e além disso 
tem a sua sustentabilidade fundamentada nas iniciati-
vas implementadas pela Entidade Mãe. Assim, duran-
te o exercício, os trabalhos são constantes, em especial 
aos diretores que estão ligados diretamente à adminis-
tração. Além disso, temos que participar das políticas 
públicas da cidade de Duque de Caxias, pois na ação 
social, com a obra Mansão da Esperança, a AECS, por 
meio de sua diretoria tem a obrigação de participar de 
Conselhos, Fóruns, Ministério Público etc. No ano de 
2017, mês a mês avaliamos os programas e tomamos 
as diretrizes para que a instituição sobreviva, num 
país onde o velho é jogado a segundo plano.
   Programamos eventos importantes, na segunda par-
te do ano para trazer sustentabilidade e também ale-
gria aos idosos residentes. Uma dessas festividades foi 
o Almoço Show, com a cantora Anatasha Meckenna, 
no dia 17 de setembro, no pátio da instituição, mo-
mentos de muita luz, paz e amor.

O Evento começou com a Luz do cantor Beto Gaspa-
ri; tudo conspirava para uma tarde memorável. Beto 
é um artista prata da cidade, muito famoso, que canta 
com maestria músicas do cancioneiro popular – MPB. 
Não se cansou, ficou animando a festa por mais de três 
horas, momento, então, que se apresentou a Anatasha, 
com músicas de elevo, clássicas, encantando todos os 
presentes. Foi uma tarde das mais lindas vistas no Lar 
nos últimos anos. Obrigado a todos que de alguma 
forma trabalharam para efetivação do evento.

Beto Gaspari

Anatasha Meckenna
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Natal da Solidariedade

Palestra de Outubro

Palestra em homenagem a 
Cairbar Schutel

Tradicional festa na Mansão da Esperança, momento 
em que os idosos se juntam à sociedade civil para co-
memorar o Natal; festa tão importante para a Cristan-
dade, momento de paz entre todos nós. Nossa tarefa 
será árdua, por isso nosso apelo para que todos deem 
as mãos, se esforcem, trabalhem incansavelmente 
para que os idosos da Mansão da Esperança tenham 
na tarde de 10 de dezembro, outro momento de júbilo.
No dia 21 de dezembro, às 18 horas, num momento 
íntimo, idosos, famílias e a diretoria da AECS, se jun-
tam para a Ceia de Natal. Momento, que as energias 
são enormes, podemos até dizer, sem pensar e gran-
diosidade, que Jesus se faz presente. Mãos à obra!

Nada acontece por acaso. O amigo que vinha fazer a 
palestra de 20 de Setembro - data de muita importân-
cia, pois comemora-se o aniversário de Cairbar Schu-
tel (22/09/1868), nosso patrono -  nos avisou com an-
tecedência que não podia vir, devido à saúde de seus 
familiares: mãe, avô e pai doentes, precisando de sua 
ajuda. Pensamos e resolvemos fazer um trabalho so-
bre Cairbar, juntando alguns textos de Orson Peter 
Carrara, postados na Internet, concluímos com algum 
conhecimento próprio e designamos a companheira

Marcia Lima para apresentar. Foi um espetáculo: a 
moça se transvestiu de um poder de oratória impres-
sionante, trazendo conhecimentos novos sobre a vida 
do nosso herói, com extrema sabedoria e simplicida-
de, que agradou a todos.

A Tatiane Bellieny, jovem oradora do Movimento do 
Rio de Janeiro, brindou-nos com um tema apropriado 
para o Momento: Pedi e Obterei. Nesse momento de 
crise, onde as pessoas estão em desespero, pela doen-
ça do século, o desemprego (que traz desesperança, 
insegurança e graves consequências), se o indivíduo 
não tiver conhecimentos de suas responsabilidades 
sobre o seu progresso espiritual é capaz de cometer 
grandes desatinos. Logo, a Palestra da Tatiane alcan-
çou o objetivo, não pelo número de presentes (que 
não foram muitos), mas pela repercussão, o que dá 
mais abrangência. Excelente palestra e muito bem 
aproveitada por todos. Nosso muito obrigado a nossa 
amiga e irmã Tatiane, Deus ilumine seus caminhos e 
lhe dê muita Paz.

Márcia Lima

Tatiane Bellieny
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Marcas Psicológicas Alberto Leitão Rosa

Todos nós, filhos de Deus, fomos por Ele cria-
dos em condições de igualdade: simples e ig-
norantes. Recebemos do Pai todas as condições 

para, partindo deste estado inicial, viajarmos através 
das múltiplas existências até a plenitude, quando, gal-
gado o patamar máximo de perfeição, encontraremos 
a suprema felicidade. Neste caminhar cometemos vá-
rios equívocos, a começar pelo mau uso do instinto 
de conservação, gerando orgulho, que dá origem ao 
egoísmo e a outros vícios que nos caracterizam.
     Em cada viagem do berço ao túmulo, convivemos 
com circunstâncias consequentes das vivências ante-
riores. Ações errôneas provocam feridas psicológicas 
de gênese variável. Nas encarnações seguintes, estas, 
ainda não cicatrizadas, deixam marcas, como nos es-
clarece Joanna de Ângelis em suas obras sobre o tema.
Assim, complexos, timidez, narcisismo, fobias, de-
pressões, obsessões, isolacionismo são cultivados no 
íntimo da Alma. São heranças negativas do passado, 
nesta difícil arte de viver.
   Dentro deste quadro, aqueles que sofrem estes con-
flitos em diversas ocasiões chegam a crises emocionais 
e comportamentais extremas. Pedem socorro através 
de atitudes diferentes dos padrões “normais”, mas, na 
maioria das vezes, não são ouvidos. Pelo contrário, 
são empurrados ao abismo por familiares desajusta-
dos e por pressões sociais, dentre estas o bullying nas 
escolas hoje muito em evidência. Gritam por socorro, 
mas não são ouvidos. Por tudo isso, quando graves aci-
dentes morais acontecem na sociedade, estarrecendo 
e entristecendo, toda a sociedade tem sua parcela de 
responsabilidade. O causador do desastre, certamente 
será responsabilizado e terá que colher o que plantou, 
mas vários outros têm também sua parcela de culpa 
relativa, dentre estes nós... Por exemplo, quando em 
2005 tivemos o plebiscito para o desarmamento e a 
proibição de armas foi derrotada, angariamos respon-
sabilidades, mesmo que tenhamos assumido posição 
favorável à proibição, pois não fomos fortes o suficien-
te para preponderarmos.

A mídia escandalosa se deleita nestes acidentes mo-
rais, pois esta divulgação interessa, gera lucro e satis-
faz a muitos que sentem prazer ao detectar a desgraça 
alheia, comprazendo-se em divulgar o fato. Quanto 
mais se fala nestes acidentes, mais aumenta-se a des-
truição, incentiva-se comportamentos semelhantes 
em outras mentes doentias e colabora-se negativa-
mente para a atmosfera psíquica do Planeta. Não que 
devamos nos alienar da realidade. Devemos conhecer 
os fatos para que providências cabíveis sejam toma-
das por quem de direito. Daí para frente é informação 
maléfica.
   Como sempre, as diretrizes seguras para nossas 
ações estão no Evangelho de Jesus à luz da Doutrina 
Espírita. A frase em epígrafe é emblemática, revolu-
cionando os códigos dos homens e lembrando nosso 
passado de erros. “Perdoar para ser perdoado”, diria 
ainda o Mestre. É oportuna, nestes momentos tor-
mentosos, a reflexão em torno da mensagem de Isa-
bel de França, contida no Evangelho Segundo o Es-
piritismo de Allan Kardec, no Capítulo XI “Amar o 
próximo como a si mesmo”, item 14 “Caridade para 
com os criminosos”. A benfeitora nos aconselha a não 
julgarmos e a socorremos os irmãos celerados com 
preces fervorosas, pois assim estaremos praticando a 
verdadeira caridade. Registra Adelino da Silveira no 
livro “Chico, de Francisco” que quando foi solicita-
da ao Chico uma definição de criminoso, o filho de 
Pedro Leopoldo respondeu: “O criminoso é qualquer 
um de nós que foi descoberto.” Resposta profunda que 
merece meditação e enseja postura renovada diante 
dos acontecimentos.

albleiros@yahoo.com.br

“Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra.”(João 8; 7)

Aurora 134.indd   7 05/12/2017   14:02:52



Revista AURORA8

A Ilusão do Poder José Lucas - Portugal

Na obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kar-
dec, o codificador da Doutrina Espírita (ou 
Espiritismo – uma filosofia de vida, que não 

é mais uma religião ou seita), questiona os bons Es-
píritos acerca da medida da felicidade na Terra, e es-
tes esclarecem que é possuir o necessário para viver, 
consciência tranquila e fé no futuro.
    Desde há 2 mil anos que Jesus de Nazaré deixou 
à Humanidade um roteiro de paz e felicidade: “Não 
fazer ao próximo o que não desejaríamos que nos fi-
zessem”. Pode parecer inconcebível, mas, 2 mil anos 
depois, o ser humano, apesar da imensa evolução tec-
nológica, mantém os padrões ético-morais similares 
de desde sempre: o egoísmo como a grande chaga da 
Humanidade. Na ilusão do poder, o Homem escravi-
za outros homens, explora-os, engana-os. Na ilusão 
do poder, o Homem cria armas nucleares, vítima do 
medo que transporta no imo do ser.
   Na ilusão do poder, o Homem almeja conquistar 
território a outros países, esquecendo-se que, minutos 
depois, pode estar fora do corpo de carne, pelo fenó-
meno natural da morte física. Na ilusão do poder, o 
Homem amealha para si tesouros sem fim, sem que 
os possa fruir, pois a vida é demasiado curta para os 
milhões conseguidos em negócios escuros, no agiotis-
mo financeiro, nas bolsas, nos mercados. Na ilusão do 
poder, os políticos dilapidam o suor do povo, esban-
jando o dinheiro dos impostos. Na ilusão do poder, o 
tráfico de droga, de pessoas, de armamento, de inte-
resses, leva o Homem a crimes inconcebíveis, abrindo 
portas para dolorosas expiações em vidas futuras. Na 
ilusão do poder, a China, a Rússia e outros países al-
mejam aumentar a sua zona de influência, esquecen-
do-se que estamos todos na Terra sem podermos sair 
daqui definitivamente.
    Na ilusão do poder os EUA, a maior potência nu-
clear e bélica do mundo, dá-se ao luxo de se auto-pro-
clamar polícia do mundo, bombardeando aqui, inva-
dindo acolá, para repentinamente demonstrar toda a 
suaimpotência perante o furacão Harvey, de  categoria 
4, que  devastou  o  Texas  e  outros  locais  nos  EUA. 

O verdadeiro poder é o poder interior, o 
poder do Amor, da serenidade, do enten-
dimento, da compreensão, da aceitação 

mútua, do bem-estar interior.

A maior potência do mundo foi humilhada pelo fura-
cão Katrina há mais de 10 anos, e a Natureza parece 
querer relembrar que nem o seu arsenal pode contor-
nar a própria Natureza, que os EUA tanto têm despre-
zado, poluindo-a sem limite nem piedade. A Doutri-
na Espírita, nas suas vertentes científica, filosófica e 
moral, demonstra experimentalmente, ao Homem, a 
imortalidade, a reencarnação e a lei de Causa e Efeito.
Assente nos seus 5 princípios básicos – Deus, imor-
talidade do Espírito, comunicabilidade dos Espíritos, 
reencarnação e pluralidade dos mundos habitados – o 
seu estudo, entendimento e vivência, trazem ao Ho-
mem consequências de ordem moral, levando o ser 
Humano a verificar que o racismo, xenofobia, diferen-
ça de género, diferença social, poluição da Natureza, 
são paradigmas ultrapassados e, que o verdadeiro po-
der é o poder interior, o poder do Amor, da serenida-
de, do entendimento, da compreensão, da aceitação 
mútua, do bem-estar interior.
   Esse é o desiderato da Humanidade, a bem ou a mal, 
na certeza de que cada um só colhe aquilo que semeia 
(nesta vida ou em vidas anteriores) ao nível dos sen-
timentos, pensamentos e atitudes. Relembrando Je-
sus de Nazaré, a semeadura é livre, mas a colheita é 
obrigatória. Relembrando Mohandas Gandhi, não há 
um caminho para a paz, a Paz é o caminho. A vida na 
Terra podia ser um mar de rosas, não fosse o egoísmo 
feroz e o desconhecimento do ser humano da sua con-
dição de ser espiritual. Que possamos ter o poder de 
nos sentirmos em paz interior, pois esse é o único que 
jamais nos será retirado, dado que é conquista mile-
nar do Espírito imortal.
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Hélio Loureiro RibeiroHarry Potter: Fantasia ou Realidade?

A saga do bruxinho Harry Potter, escrita por J. 
K. Rowling, que encantou o mundo através 
dos oito filmes e sete livros, transporta o leitor 

e o telespectador para um sensacional mundo de fan-
tasia, onde ocorrem vários fenômenos, encantando e 
deixando no ar uma pergunta: esse mundo de Harry 
Potter é fantasia ou realidade? Para os que ainda não 
puderam mergulhar neste mundo fantástico, relem-
bramos que Harry Potter é um menino órfão que vive 
maltratado na casa dos tios, morando num quartinho 
debaixo da escada. Aos onze anos recebe uma carta 
que contém um convite para ingressar em Hogwarts, 
uma escola de Bruxos, de magia. 
    Ali acontecem, no decorrer da série, vários fenôme-
nos que chamam a atenção dos mais antenados com 
o estudo sério da chamada paranormalidade. Ho-
gwarts, a escola de bruxos, não é vista por não bruxos 
e esses, quando no nosso mundo, vivem disfarçados 
e são proibidos de usar a magia ostensivamente. Ve-
jamos alguns fenômenos comuns em Hogwarts: os 
“mortos” mantém contato permanente com os vivos 
(bruxos). Na escola os quadros contêm plasticidade e 
os personagens ali retratados se movimentam e falam. 
O mesmo acontece com as fotos dos jornais. Alguns 
conseguem levitar. E outros conseguem ver o futuro. 
Parte desses fenômenos são reais e explicáveis. No li-
vro História do Espiritismo 1, o escritor Conan Doyle 
esclarece que esta nobre doutrina nasce na cidade de 
Hydesville (EUA), em 1848. 
   Lá um morto se comunica por barulhentos sinais 
com a família Fox e depois de algum tempo se esta-
belece um diálogo e se descobre que aquele fantasma 
tem seu corpo enterrado nas paredes daquela casa. A 
partir de Hydesville, no mundo inteiro começam as 
mesas a girar e vários fenômenos ocontecem em vá-
rios países. No ano de 1857, o francês Allan Kardec 
começa a estudar essas ocorrências. Descobre que por 
trás das “mesas girantes e falantes” estavam os espí-
ritos, ou seja, os mortos, que continuavam vivos e se 
comunicando. São publicados vários livros. O primei-

ro , O Livro dos Espíritos 2, e o segundo, O Livro dos 
Médiuns 3, sendo que neste, Allan Kardec explica a 
comunicação entre mortos e vivos e retira da clan-
destinidade aqueles que antes eram queimados nas 
fogueiras como bruxos.
   É interessante lembrar que Allan Kardec nos seus 
estudos e pesquisas contou com o auxílio de jovens 
médiuns que foram: Ermance Dufaux (14 anos), Ju-
lie Baudin (15 anos), Caroline Baudin (18 anos), Ruth 
Japhet e Aline Carlotti (20 anos), dentre outras.  Para 
Kardec “todo aquele que sente, num grau qualquer, a 
influência dos Espíritos é, por esse fato médium. Essa 
faculdade é inerente ao homem; não constitui , por-
tanto, um privilégio exclusivo. Pode pois dizer-se que 
todos são, mais ou menos, médiuns”4. Assim qualquer 
de nós poderia se matricular em escolas de Bruxaria 
como Hogwarts, ou ser convidado para tanto.
   Todavia o codificador do Espiritismo esclarece que 
“usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem 
a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada 
e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, 
o que então depende de uma organização mais ou 
menos sensitiva”4. De acordo com Allan Kardec os 
médiuns podem ser videntes (dotados da faculdade 
de ver os espíritos), audientes (ouvem a voz dos es-
píritos), falantes ou de psicofonia (neles os espíritos 
atuam sobre os órgãos da palavra), escreventes de psi-
cografia (os que escrevem os ditados ou pensamentos 
dos espíritos), dentre diversas especialidades estuda-
das  no Espiritismo.
   N’O Livro dos Médiuns há um capítulo intitulado “ o 
laboratório do mundo invisível”5 onde Kardec estuda 
o vestuário do espíritos e a formação de objetos tan-
gíveis pelos espíritos. Ali vamos entender a razão da 
“Murta que geme” permanecer usando óculos mesmo 
sendo fantasma e do “Nick quase sem cabeça” apre-
sentar-se com sua cabeça presa ao corpo por um ten-
dão tanto tempo depois de sua morte. Após Alan Kar-
dec os médiuns ganham “cidadania” e hoje é comum 
conhecermos por filmes, livros, ou até pessoalmente

Aurora 134.indd   9 05/12/2017   14:02:52



Revista AURORA10

aqueles que se comunicam com os mortos, como Chi-
co Xavier e Divaldo Franco. No Espiritismo vamos en-
tender como se processa a comunicação entre mortos 
e vivos, como é possível a levitação, como é possível 
que quadros tomem vida, entendemos a presciência, 
dentre muitos outros fantásticos efeitos de Harry Pot-
ter e cia.
   Na série há ainda uma grande lição. O amor de Li-
lian Potter, mãe de Harry Potter, que dá sua vida para 
salvá-lo, é o grande poder que ele tem para enfrentar 
os desafios de sua vida, e no Espiritismo, Allan Kardec 
nos ensina que “fora da caridade não há salvação”, ou 
seja, que será através do amor que venceremos todos 
os desafios interiores e exteriores que encontraremos 
na saga de nossa própria vida. 

1 História Do Espiritismo. Autor Arthur Conan Doyle. Editora 
Pensamento.
2 O Livro dos Espíritos. Allan Kardec, Editora Federação Espírita 
Brasileira.
3 O Livro dos Médiuns. Allan Kardec, Editora Federação Espírita 
Brasileira.
4.O Livro dos Médiuns, segunda parte, cap.XIV, Item 159.
5. O Livro dos Médiuns, segunda parte, cap.VII.

Harry Potter
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José Passini

Quem lê O Livro dos Médiuns, “Nos Domínios 
da Mediunidade”, toda a obra de Francisco 
Cândido Xavier, e de médiuns como Yvonne 

do Amaral Pereira, Divaldo Pereira Franco, José Raul 
Teixeira, além de Zilda Gama e de outros mais anti-
gos, fica impressionado com o volume de informações 
seguras, expostas em linguagem nobre, equilibrada, 
esclarecedora, libertadora. Nessa literatura, vê-se a 
mediunidade sendo usada principalmente para escla-
recimento e encaminhamento de Espíritos que vagam 
sem rumo, em sofrimento, ou atuando em processos 
obsessivos, aqui na Crosta, ou no Mundo Espiritual.   
   Com base nos ensinamentos contidos em O Livro 
dos Médiuns e, mais tarde, na literatura acima citada, 
foram estabelecidos trabalhos de esclarecimento e de 
desobsessão, a que os antigos davam o nome de reu-
nião ou sessão de caridade, que se constituíam ver-
dadeiramente num piedoso trabalho de enfermagem 
espiritual. É incalculável o número de Espíritos per-
turbados, que vagavam a esmo, e outros, prisioneiros 
de ideias de ódio, de vingança, que eram esclarecidos, 
libertados. Tanto aqueles que exercitavam a persegui-
ção, quanto os que dela eram vítimas, recebiam escla-
recimentos à luz do Evangelho. Um trabalho amoro-
so, de alcance incalculável em que eram beneficiados 
não apenas encarnados, mas também desencarnados.   
Aquelas reuniões mediúnicas poderiam até ser cha-
madas de enfermarias espirituais, pois nelas eram 
sanados desequilíbrios psíquicos, as chamadas obses-
sões, e também muitos males físicos decorrentes da 
ação nefasta de um agente espiritual que, consciente 
ou inconscientemente, atuava na mente ou no corpo 
físico do encarnado. 
   No livro Os Mensageiros, cap. 39, André Luiz revela 
um trabalho levado a efeito por colaboradores desen-
carnados, vinculados a um centro espírita, que per-
corriam suas cercanias, buscando Espíritos que vaga-
vam pelas ruas e logradouros públicos   –   em situação 
semelhante à de encarnados moradores de  rua   –                                                                  

a fim de conduzi-los à casa espírita, para receberem 
orientação, encaminhamento, através do caridoso tra-
balho mediúnico. Atualmente, essas reuniões estão se 
tornando menos frequentes. 
   Estão perdendo algum espaço para outras ativida-
des como pintura mediúnica, reuniões exclusivamen-
te para cura física, ou para psicografia. Hoje, há uma 
proporção infinitamente maior de médiuns que se de-
dicam à psicografia, do que havia há quarenta ou cin-
quenta anos. Em muitos casos, produzem livros em 
que se nota a clara manifestação de Espíritos inconse-
quentes, zombeteiros e mesmo oriundos das Trevas. 
Esses Espíritos, através de afirmativas mirabolantes, 
muitas vezes vazadas em linguagem chula, vulgar, 
agressiva, irreverente, demonstram claramente o de-
sejo de desanimar pessoas que se empenham no esfor-
ço de progredir espiritualmente. Além disso, buscam 
até mesmo denegrir o nome do Espiritismo. Nesse 
particular, é justo seja lembrada a irresponsabilidade 
de muitos dirigentes de centros, de coordenadores de 
clubes de livros e de responsáveis por livrarias espíri-
tas. Em verdade, não deveria ser dado a público – em 
nome do Espiritismo – nada que não tivesse passado 
pelo exame cuidadoso dessas pessoas que, por certo, 
responderão mais tarde, no Mundo Espiritual, pela 
sua falta de zelo.
   Ainda no campo da psicografia, instalaram-se em 
algumas casas espíritas uma busca de contato, de no-
tícias, principalmente de familiares desencarnados, 
a que se poderia denominar  “correio do Além”. Para 
essa prática, são solicitados dados do desencarnado 
“a fim de facilitar sua localização”, dizem alguns mé-
diuns, num flagrante atentado a tudo o que se apren-
deu até hoje sobre o exercício mediúnico sério. No 
livro Chico Xavier Responde, psicografado por Carlos 
Antônio Baccelli (págs. 70-71), o médium, atuando 
duplamente como intermediário e como entrevista-
dor, pergunta ao pretenso Chico desencarnado, que 
estaria sendo por ele entrevistado: — Como médium, 
Chico, na recepção das mensagens ditas particulares,

Uso Indevido da Mediunidade
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você necessitava de um contato prévio com os familia-
res encarnados do espírito comunicante?
Ao que o pretenso Chico teria respondido: — Ainda 
que fosse mínimo. E volta o médium-entrevistador a 
perguntar: — Com qual objetivo?                                                                                 
E aí ele coloca na boca do Chico essa resposta, que é 
uma verdadeira profanação à memória do médium: 
— De estabelecer sintonia, facilitando o mecanismo 
que se coloca em funcionamento no diálogo que se 
estabelece entre encarnados e desencarnados. Isso 
não é verdade!  Há inúmeros testemunhos de pessoas 
que ficavam, sem dizer nada, aguardando o final das 
reuniões públicas – tanto em Pedro Leopoldo, quan-
to em Uberaba – para pedirem notícias de familiares 
desencarnados. Inúmeras vezes, antes mesmo que se 
comunicassem com o médium, essas pessoas eram 
surpreendidas, no final da reunião, com a leitura de 
mensagem do desencarnado. Chico nunca pediu in-
formes pessoais sobre qualquer Espírito, cujos paren-
tes aguardavam notícias. Ele sempre dizia que não 
tinha poder algum sobre os Espíritos. É por demais 
conhecida essa frase sua, quando alguma pessoa lhe 
solicitava notícias de desencarnados: “Não tenho ne-
nhum poder sobre os Espíritos, pois o telefone toca de 
lá para cá.” 
   Infelizmente, a publicação do malfadado livro, aci-
ma citado, encorajou muitos grupos espíritas a esta-
belecerem esse nefasto correio do Além, do qual che-
gam até fazer anúncio. À vista disso, urge, mais do que 
nunca, seja fielmente observada a recomendação de 
Jesus: “Vigiai e orai para que não entreis em tentação.” 
(Mat, 26: 41).

jose.passini@gmail.com

Nos Dois Lados
Cornélio Pires

 
 

Acompanho o velório do Nhô Tino...
Desencarnara em grande bebedeira;

Mas  o povo dizia  noite inteira
Que comera manga com pepino.

 
De tarde, sigo o enterro, a reza, o sino...

Junto à curva falou Janjão Ferreira:
-“Nhô Tino está na glória verdadeira,

Foi um santo de Deus, desde menino...”
 

Alguém destampa o esquife... É a despedida...
Nhô Tino sai do corpo. Na corrida,
Gesticula, tropeça, xinga e passa...

 
Depois, sumiu dois anos mato afora...

Hoje, encontrei Nhô Tino, em Pirapora,
Agarrado num quinto de cachaça.

 

Livro: Poetas Redivivos – Psicografia: Francisco Cândido   
Xavier – Autores diversos
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Energias e Alimentação Ricardo Di Bernardi

Da mesma forma que as pessoas, os alimentos 
contêm uma energia vital e esta bioenergia 
nós a absorvemos, juntamente com a bio-

química dos mesmos. Como todos nós sabemos, há 
alimentos mais densos, mais leves, mais excitantes 
ou mais calmantes. Há os de elevado teor de gordura, 
os de mais fácil digestão, os mais ricos em vitaminas, 
proteínas, carboidratos, água etc. Enfim, há caracte-
rísticas próprias de cada alimento que determinam 
sua organização morfológica e suas qualidades nutri-
cionais e essas peculiaridades também se expressam 
na energia vital de cada um, portanto, uma bioenergia 
diferente, específica, para cada alimento.
  Cada característica física ocasiona um correspon-
dente energético, isto é, conforme as características 
biológicas de um determinado alimento presumem-
-se possíveis propriedades de sua bioenergia, ou flui-
do vital, e o que estamos absorvendo. Não devemos, 
no entanto, radicalizar, somos seres humanos com ne-
cessidades ainda típicas de nossa fase evolutiva. Muito 
mais importante é o que lançamos no meio ambiente 
- em palavras e pensamentos - do que aquilo que in-
gerimos. Naturalmente, cada pessoa tem necessidades 
físicas ou espirituais específicas e não se pode exigir 
de um trabalhador que labora com grande esforço fí-
sico, uma alimentação frugal. Da mesma forma, um 
indivíduo que se dedica ao trabalho mental intenso ao 
receber nutrientes de alto teor calórico e gorduroso, 
tenderia a sonolência pós-prandial com redução de 
sua produtividade mental
   Outro aspecto, que embora exista não deve ser su-
pervalorizado, é o conjunto de influências externas 
da manipulação dos intermediários, ou seja, os que 
produzem, transportam, armazenam, distribuem e 
vendem os alimentos. São os agentes intermediários 
até os alimentos chegarem ao nosso corpo. Acima de 
tudo, nossa energia pessoal, em nosso lar ou nosso 
ambiente é o fator mais importante e não as influên-

cias vibratórias externas. As qualidades morais, espi-
rituais e energéticas de cada consciência são determi-
nadas por seus sentimentos e pensamentos, não pela 
sua alimentação, muito embora os alimentos possam 
interferir, influenciar em suas energias com repercus-
sões físicas e psíquicas. O abuso alimentar, ou gula 
será sempre prejudicial. É de bom alvitre, também, 
evitar-se o consumo excessivo de determinados ali-
mentos -  como a carne vermelha -  que prejudicam as 
atividades mediúnicas ou mesmo  atividades de exer-
cício anímico como passes e irradiação. Tal excesso 
seria ainda mais prejudicial nos dias em que se parti-
cipa das sessões.
   A carne, em especial dos animais mamíferos que já 
possuem um grau de evolução maior, pode tornar-se 
um problema. A digestão desse alimento é mais de-
morada sobrecarregando o aparelho digestivo.  Há um 
fluxo maior de sangue para todas as vísceras abdomi-
nais com redução do fluxo sanguíneo para o cérebro 
o que dificulta a concentração mental. Isto, apesar de 
tudo, não é o mais importante. A carne do animal aba-
tido costuma estar impregnada das energias de medo 
e angústia produzidas pelo animal no momento que 
antecede o abate. Os mamíferos já têm uma consciên-
cia primitiva e o princípio espiritual mais individuali-
zado, ao contrário dos peixes, devido essa consciência 
eles imprimem em seu corpo físico as energias das 
emoções mais intensas. Com relação aos peixes, ou 
animais de carne branca, eles têm um nível de consci-
ência mais primitivo e mais grupal. Não há uma indi-
vidualização bem definida do princípio espiritual.
   Em resumo, não conseguem ter essa percepção de si 
mesmos e no momento do abate, agem mais por refle-
xo do que com consciência. Os amigos espirituais nos 
falam que seria bom evitar carne vermelha nos dias de 
sessão mediúnica, que a carne dos mamíferos possui 
energia vital de densidade muito semelhante à energia 
vital humana o que leva a uma aderência dessa
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energia (“fluido vital”) ao nosso campo de energia vi-
tal, o denominado corpo etérico. Vamos emitir uma 
hipótese como exercício de raciocínio, e não como 
“verdade doutrinária:”Lembramos que o mamífero foi 
morto, pelo homem, de forma precoce, isto é, cheio de 
vitalidade. Seus tecidos, suas células e moléculas es-
tavam plenos de bioenergia. Sua encarnação duraria 
ainda muitos anos se não fosse morto precocemente.
   Em função disto, sua carne estaria mantendo signi-
ficativo volume de fluido vital. Parte deste fluido vital 
costuma permanecer nos matadouros, esvaindo-se 
do corpo que foi morto de forma precoce. Esta ema-
nação energética lembra uma evaporação e isto atrai 
os espíritos desencarnados em desequilíbrio os quais 
sentindo falta da energia vital, passam a absorver ou 
vampirizar esta bioenergia dos cadáveres que estão 
exalando, abundantemente, o fluido vital. A atitude 
enferma desses espíritos decorre de um desequilíbrio 
psíquico dos mesmos que, por possuírem corpo as-
tral denso devido seu embrutecimento psicológico, 
retém parte do fluido vital que unia seu corpo bio-
lógico ao corpo astral. Devido à afinidade energética 
do seu psiquismo embrutecido que anseia, desespe-
radamente, por sentir as sensações físicas, então, seu 
corpo espiritual retém, por mecanismo inconsciente, 
parte do fluido vital que o fixava ao corpo. Um “quan-
ta” de fluido vital permanece grudado nesse espírito, 
embora essa bioenergia tenda a se esvair, o desequilí-
brio psicológico desses Espíritos, faz com que sintam 
falta da energia vital.
   Por isto, acabam esses espíritos sendo atraídos para 
locais onde a energia vital é exuberante, como nos 
matadouros onde está sendo retirada e desperdiçada 
de forma antiética pelo sacrifício de seres vivos sau-
dáveis.
Parte da energia vital da carne dos mamíferos é vam-
pirizada nos abatedouros, mas parte segue retida nas 
células do tecido animal não retornando a massa de 
energias do universo pela morte precoce do mamífe-
ro. Assim, continua impregnando a carne. Ao ingerir-
mos a carne deste animal, há uma decomposição ou 
fragmentação de seus subcomponentes (aminoácidos 
etc.), os quais serão absorvidos pelo nosso sangue.  A 
energia vital é também absorvida, encaminhando-se 
para o nosso corpo vital (o mesmo que corpo etérico), 
que é um campo de energia fixadora do perispírito 
(corpo astral) ao corpo biológico. Este campo de ener-
gia vital (corpo etérico) ao absorver a energia vital do 

mamífero, torna-se mais denso, mais “oleoso”, dificul-
tando o trânsito das energias do corpo biológico para 
o corpo espiritual (perispírito). Essa dificuldade de 
trânsito das energias acarretaria:
1 - Maior dificuldade de desdobramento mediúnico.
2 - Maior dificuldade na captação de energias espiri-
tuais.
3 - Maior dificuldade na doação de energias, ao traba-
lhar no passe.
4 - Maior dificuldade em receber passes.
5 - Crescente dificuldade em todos esses aspectos.
6 - Processo da desencarnação mais lento.
Conclusão: Os mentores espirituais pedem para não 
comermos carne vermelha nos dias de sessão medi-
única ou dias de labores espirituais, por uma razão 
científica, não apenas por  um motivo filosófico e éti-
co, que  por si só já seriam compreensíveis.
   A individualidade do princípio espiritual e a consci-
ência de si mesmo foi uma conquista progressiva. Se-
res superiores na escala zoológica já demonstram essa 
percepção de si mesmos, ao contrário dos seres mais 
simples na escala evolutiva.  A alimentação que exclui 
carne vermelha e opta por peixes, é vantajosa no sen-
tido da menor proximidade dos peixes com o homem, 
comparando-os com os mamíferos. O peixe tem ex-
pressão de psiquismo muito limitada, por não possuir 
glândula pineal estruturada. Esta glândula seria um 
importante ponto de fixação das energias extrafísicas 
com o sistema nervoso central, o que expressaria a in-
dividualidade do Ser. Os peixes se comportam como 
se fossem uma “alma-grupo”, isto é, um sincício espi-
ritual, não existe uma individualidade bem definida 
em peixes, como ocorre nos mamíferos.         
  Portanto, a energia vital (fluido vital) dos peixes não 
tem a mesma vibração dos animais superiores. Se-
ria quase como a dos vegetais, onde um conjunto de 
mudas de grama constitui um gramado, formado por 
centenas de princípios espirituais que se unem em um 
grupo único como que fundidos no gramado, não há 
no gramado um conjunto de individualidades, mas 
uma “alma-grupo” do gramado. Apesar de não encon-
trarmos o termo “alma-grupo” na literatura genuina-
mente espírita, - ressalva necessária, esse vocábulo nos 
facilitaria o raciocínio. A individualidade, conforme 
Dr. Jorge Andréa e outros pesquisadores encarnados 
e desencarnados, só se expressa quando o princípio 
espiritual chega aos lacertídeos. Os peixes, pela 
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pineal quase inexistente, ainda não possuem essa or-
ganização. Outros alimentos e bebidas devem ser in-
geridos com moderação nos dias de sessão mediúnica: 
alimentos excitantes, e reconhecidamente estimulan-
tes, exceto os que já fazem parte da rotina diária e não 
estão gerando esses efeitos, por exemplo, o habitual 
café ou chá.
   Deve-se, também, reduzir o consumo de alimentos 
de digestão difícil e lenta como os de alto teor gor-
duroso. As bebidas alcoólicas ocasionam expansão 
de consciência, efetuam abertura de canais anímicos 
e oportunizam influências de frequência vibratória 
mais densa e menos elevada. O álcool interfere na 
circulação sanguínea, no sistema nervoso, reduz a lu-
cidez, diminui os reflexos, atrapalha a memória, blo-
queia a sensibilidade e a capacidade de raciocínio.
Sobretudo, as bebidas alcoólicas impregnam o cor-
po etérico e provocam relaxamento artificial das suas 
energias em relação ao corpo físico.  Nos dias da ses-
são são sumamente contraindicados.

Dr. Ricardo Di Bernardi é médico pediatra, homeopata. Fundador 
e presidente do ICEF em Florianópolis. 
Autor de vários livros entre eles - Gestação Sublime intercâmbio. 

DO  MEU  PORTO
 

Albérico Lobo
 

Viajor vacilante e extenuado,
Depois de atravessar a sombra imensa,

Encontrei o país abençoado
Onde vive a celeste recompensa.

 
Adeus mágoas da noite estranha e densa,

Das angústias e sonhos do passado,
Não conservo senão o Amor e a Crença,

Ante o novo caminho ilimitado.
 

É doce descansar após a lida,
Banhar o coração na luz da vida,

Rememorando as dores que passaram...
 

E dos quadros risonhos do meu porto,
Rogo a Jesus conceda reconforto

Aos corações amados que ficaram!
 
Do livro Parnaso de Além-Túmulo. Psicografia de 
Francisco Cândido Xavier.
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Reflexões
Jornada Temos Jesus

Fui átomo, vibrando entre as forças do Espaço,
Devorando amplidões, em longa e ansiosa espera...

Partícula, pousei... Encarcerado, eu era
Infusório do mar em montões de sargaço.

 
Por séculos fui planta em movimento escasso,

Sofri no inverno rude e amei na primavera;
Depois, fui animal, e no instinto da fera

Achei a inteligência e avancei passo a passo...
 

Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas,
Pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas,
A lutar e chorar para, então, compreendê-las!...

 
Agora, homem que sou, pelo Foro Divino,
Vivo de corpo em corpo a forjar o destino

Que me leve a transpor o clarão das estrelas!...

(*) Poeta, contista, teatrólogo. Transferindo-se da Ate-
nas Brasileira para o Rio de Janeiro, cedo percebeu AF 
que nascera para o jornalismo. Trabalhou com Artur 
Azevedo na Gazetinha e com Lopes Trovão no Com-
bate, e foi agente, em Paris, da Gazeta da Tarde. Patro-
no da cadeira nº. 1 da Academia Brasileira de Letras e 
da cadeira nº. 38 da Academia Maranhense de Letras. 
Autor de “Beatriz”, “Celeste”, “Atração e Repulsão” e 
tantos outros sonetos famosos, “é ele” – assinala Mú-
cio Leão (in Dispersos, pág. 12) – “o caso único de 
um patrono de Academia que não tem nenhum livro 
publicado”. (Axixá, Maranhão, 80 de Março de 1855 
“”’ – Lisboa, Portugal, 2 de Maio de 1884.)   
 
Livro: “Antologia dos Imortais” - Psicografia de Fran-
cisco Cândido Xavier e Waldo Vieira.

Adelino da Fontoura Chaves* Abel Gomes

Desaba o Velho Mundo em treva densa
E a guerra, como lobo carniceiro,

Ameaça a verdade e humilha a crença,
Nas torturas de um novo cativeiro.

 
Mas vós, no turbilhão da sombra imensa,
Tendes convosco o Excelso Companheiro,

Que ama o trabalho e esquece a recompensa
No serviço do bem ao mundo inteiro.

 
Eis que a Terra tem crimes e tiranos,

Ambições, desvarios, desenganos,
Asperezas dos homens da caverna;

 
Mas vós tendes Jesus em cada dia.
Trabalhemos na dor ou na alegria,

Na conquista de luz da Vida Eterna.

 
Do livro Parnaso de Além-Túmulo. Psicografia de Francisco 

Cândido Xavier.
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Pesquisa: Já que Finados Chegou 

A famosa e alegre cantora Clara Nunes morreu 
em abril de 1983, com apenas 39 anos de ida-
de, deixando um legado musical de expressão.  

Considerada uma das maiores e melhores intérpretes 
do país, era pesquisadora da música popular brasilei-
ra, de seus ritmos e de seu folclore e viajou para muitos 
países representando a cultura do país. Conhecedora 
das músicas, danças e das tradições afro-brasileiras, 
converteu-se à Umbanda e levou a cultura africana 
para suas canções e vestimentas. Foi uma das cantoras 
que mais gravou canções dos compositores da Portela, 
sua escola do coração. Também foi a primeira cantora 
brasileira a vender mais de 100 mil cópias, derruban-
do um tabu segundo o qual mulheres não vendiam 
discos. Um ano e cinco meses depois da morte brin-
dou os familiares e amigos com mensagem de ple-
no equilíbrio pelas mãos do médium Chico Xavier, 
dando notícias de como foi recebida na vida imortal. 
Destaco trechos parciais da mensagem, constante do 
Anuário Espírita 1997, edição IDE: 
 “(...) Aquela anestesia suave que me fazia sorrir se 
transformou numa outra espécie de repouso que me 
fazia dormir. Sonhava com vocês todos e me via de 
regresso à infância. (...). Acordei num barco engalana-
do de flores, seguido de outras embarcações nas quais 
muitos irmãos entoavam hinos que me eram estra-
nhos, hinos em que o amor por Iemanjá era a tônica 
de todas as palavras. (...) os barcos se abeiravam de 
certa praia encantadoramente enfeitada de verde nas 
plantas bravas que a guarneciam. Quando o barco que 
me conduzia ancorou suavemente, uma entidade de 
grande porte se dirigiu a mim com paternal bondade 
e me conduziu a pisar na terra firme. Ali estavam o 
meu pai Manoel e a nossa mãezinha Amélia. (...)”. A 
mensagem é longa e fica inviável transcrevê-la inte-
gralmente. O leitor poderá encontrá-la na íntegra na 
Internet, bastando pesquisar nessa direção. 
   O fato expressivo que desejamos destacar, todavia, 
é a grandeza da imortalidade da alma. Diante da lem-
brança humana dos chamados mortos – que perma-

Orson Peter Carrara

necem vivos sem os condicionamentos impostos pela 
carcaça óssea e limitadora de nossa liberdade e visão 
dos verdadeiros padrões de nossa natureza imortal 
–, a narração de Clara Nunes convida à reflexão so-
bre essa palpável realidade. Desde que respeitemos a 
vida – sem antecipar ou buscar calculadamente com 
precipitação o fato biológico da morte –, aguarda-
-nos a felicidade. As paisagens que encontraremos 
ou ambientes que nos recepcionarão são aqueles que 
construímos durante a vida, nas vinculações morais e 
sintonias que estabeleçamos. Notem os detalhes dos 
barcos e flores, músicas típicas e o próprio mar, são da 
convicção e hábitos da personagem, que surgem es-
plêndidos no momento de chegada... e que depois se 
ajustam à realidade que nos aguardam.
   É que a bondade daqueles que nos protegem e amam 
respeitam nossas crenças e sentimentos, não interfe-
rindo nas construções que edificamos. A imortalidade 
da alma é palpável, real, vibrante, confortadora. Sugi-
ro ao leitor estudar e pesquisar sobre o assunto para 
vencermos ilusões e informações descabidas e cons-
truídas pela nossa falta de conhecimento ao longo da 
história humana, repleta de criatividade deformante 
ou de ameaças descabidas, esquecidos que estivemos 
por muito tempo da Bondade de Deus! Paternidade 
que não esquece os filhos e tudo faz pela paz e har-
monia de suas criaturas, imensamente amadas. Cabe-
-nos entender mais o assunto, para vencermos medos, 
traumas ou dores que podem ser evitadas. 
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Corrupção Doutrinária Nazareno Tourinho

Os espíritas brasileiros, salvo melhor juízo mais 
generoso que justo, permanecem em grande 
maioria no jardim de infância da evolução. 

Felizmente se divertem tentando fazer caridade, e 
nisto estão certos tanto quanto errados desprezando 
o esclarecimento intelectual. Como crianças gostam 
muito de brincar e pouco de estudar, e para instruí-lo, 
a luz dos ensinos kardecianos, impõe-se-mos ofer-
tar-lhes os bombons de relativa conivência com suas 
ingenuidades e devaneios. E aí se encontra o perigo 
porque, pondo em prática o lema recomendando pelo 
mestre de Paris, Trabalho, Solidariedade, Tolerância, 
frequentemente somos tolerantes demais e trabalha-
mos de menos para disseminar os verdadeiros prin-
cípios da doutrina que abraçamos, deixando assim de 
zelar pela sua pureza e integridade.
     O resultado deste comportamento incorreto, quase 
irresponsável e no mínimo descuidoso, é a prolifera-
ção em nosso ambiente doutrinal de ideias mistifica-
tórias e ridículas contrárias as de Allan Kardec, como 
as de Poustaing, Pietro Ubaldi, Ramatis e outros “ilu-
minados” desejosos de superar o alto vôo filosófico 
do codificador da Doutrina Espírita, esvoaçando, te-
oricamente, perto do chão, como vagalumes de pilha 
fraca querendo brilhar mais do que o sol...
   Cumpre-nos refletir sobre este problema com bom 
senso e critério realista, são carola, porquanto se fora 
da caridade não há salvação, fora do raciocínio lógico 
só há perdição, somente há o dogmatismo conducente 
ao fanatismo, que pela via do cinismo pode levar mui-

ta gente boa ao agnosticismo, uma espécie de disfar-
çado ateísmo. Deploravelmente na imprensa espírita 
brasileira, institucionalizada por um sistema federati-
vo bem intencionado porém mal orientado, que nun-
ca foi realmente kardecista, sempre foi roustainguista 
e chiquista, apresentando-se como cristão quando é 
cristólatra, tinturado de catolicismo, verdades como 
a deste artigo são publicados em poucos jornais ou 
revistas. 
    O que consta do presente escrito é tão só uma pe-
quena e eventual amostra grátis daquilo que se escon-
de debaixo do tapete do movimento espírita brasileiro, 
na atualidade. Sejamos honestos, pois nossa doutrina 
tem conteúdo eminentemente ético: existe muita cor-
rupção doutrinária em nosso meio, reclamando da 
justiça divina uma urgente operação lava-jato...
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A disciplina (em todos os sentidos: dieta, ca-
minhadas, responsabilidades, compromissos, 
vigilância sobre o próprio comportamento, 

etc.), normalmente é encarada como algo difícil e de-
sagradável. Afinal, é difícil resistir a um sorvete ou a 
uma torta, à tentação de permanecer mais na cama, a 
faltar num compromisso numa noite de chuva e mes-
mo atender à necessidade dos cuidados com a saúde. 
Isso sem falar nos que não resistem às oportunidades 
da desonestidade, da esperteza que prejudica outras 
pessoas, ao “jeitinho” brasileiro, aos deslizes morais 
de toda espécie.
   Resistir, todavia, é grande virtude. Não é fácil dis-
ciplinar-se. A primeira providência é não mentirmos 
para nós mesmos. De que adianta dizer que esse ou 
aquele compromisso é bom, agradável, quando não 
sentimos prazer. Então, o oposto é dizer a verdade: 
não é bom, mas é necessário. Ou, em outras palavras: 
preciso fazer isso. Preciso estudar, preciso caminhar, 
preciso resistir, preciso disciplinar-me, mesmo adian-
do o prazer. Sim, porque segurar-se em várias ques-
tões provoca adiamento do prazer que buscamos.
   Adiar o prazer momentâneo, em vez de trazer so-
frimento, o potencializa. O prazer momentâneo da 
indisciplina alimentar criará problemas para a saúde. 
Adiar esse prazer significa mais qualidade de vida, 
mais saúde. Da mesma forma um estudante que adia 
o prazer de passear, namorar, etc., potencializa o pra-
zer futuro de se ver aprovado no vestibular. O prazer 
efêmero da aventura sexual muitas vezes trará muitas 
“dores de cabeça” no futuro. 
   Por isso, pensando na disciplina que precisamos 
aplicar a nós mesmos, busco a inspiração do poeta 
Cornélio Pires no poema “Assuntos de disciplina”, que 
transcrevemos parcialmente:

Tema difícil — meu caro —
Pois disciplina é dever,

Mas isso, enquanto entre os homens,
Não é fácil de saber.

Se vivermos descuidados,
Deixando as horas em vão,
Surgem testes retardados

E lutas de revisão.

A prova que se recusa
É caminho a desamparo,
Ensinamento esquecido,
Mais à frente custa caro.

Todo aquele que se esquece
Do que lhe cabe fazer,
Descamba no prejuízo,

Tem sempre muito a perder.

Lembre, nos quadros da Terra
Que recordamos a dois:

Onde surge a indisciplina,
Tribulação vem depois…

Discipline, caro amigo,
Seu tempo, corpo e função…
Quanto mais ordem na vida,

Mais vida de elevação.

orsonpeter92@gmail.com

Disciplina é Dever Orson Peter Carrara
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Questões Bíblicas que são Boicotadas, 
Porque são Espíritas José Reis Chaves 

sobre o qual se faz, também, um grande silêncio é o 
episódio acontecido com o médium e apóstolo Fili-
pe (Atos 8: 26 a 31).  Ele recebeu a visita de um anjo 
(espírito manifestante) que lhe disse: “Dispõe-te e vai 
para a banda do sul, no caminho que desce de Jeru-
salém a Gaza. Ele se levantou e foi”. Na estrada, ele 
encontrou-se com um homem numa carruagem. 
   Esse homem era um alto funcionário da rainha etí-
ope Cadance e que estava lendo um texto do profeta 
Isaías e que lhe foi explicado por Filipe. O importan-
te desse episódio é que Filipe recebeu um ‘espírito’, 
como está dito literalmente no versículo 29, ‘espírito’ 
este que não é um espírito impuro (ainda não purifi-
cado), mas não é também o Espírito Santo trinitário 
dogmático ou Terceira Pessoa da Santíssima Trinda-
de dos católicos e evangélicos. E isso nos deixa claro, 
também, que os apóstolos não conheciam o Espírito 
Santo dogmático, que, aliás, somente mais tarde, foi 
criado pelos teólogos trinitários. 
   Essa passagem bíblica deixa-nos claro, igualmente, 
que Filipe era um médium, já que recebeu um ‘espí-
rito’. E como estamos demonstrando nessa matéria, 
ela é mais uma das passagens bíblicas bloqueadas, na 
qual, praticamente, os líderes religiosos nunca falam, 
pois é mais um dos exemplos de espiritismo na Bíblia! 
Mas os espíritas estudiosos da Bíblia conhecem-na 
muito bem e muito a divulgam para todo mundo, do 
que muito este colunista gosta também de fazer!

PS: “Presença Espírita na Bíblia”, na TV Mundo Maior, 
apresentado por este colunista.

 NOTA: Torne-se sócio dos Amigos da Rádio Boa Nova 
colaborando com ela e a TV Mundo Maior, para que 
vençam as dificuldades provocadas pela atual recessão.

www.tvmundomaior.com.br
jreischaves@gmail.com

Um exemplo bíblico que condena o contato 
com os espíritos dos mortos é o das leis mo-
saicas (não divinas) do capítulo 18 de Deute-

ronômio, em que Moisés diz que não deve haver entre 
os judeus quem se comunique com os espíritos dos 
mortos. Todo mundo está cansado de ouvir essa proi-
bição de Moisés. E, por oportuno, lembramos que ele 
proibiu essa prática de contato com os espíritos, por-
que o povo era muito ignorante desconhecendo to-
talmente as instruções necessárias para isso, além de 
haver charlatanice entre os médiuns. As leis mosaicas 
são 613, eram uma espécie de constituição do povo 
judeu e que não valem para os cristãos, como muita 
gente ainda supõe e crendo que até uma vírgula na 
Bíblia é de autoria divina. 
   E lembramos que essa proibição de Moisés, ela pró-
pria, é uma prova da comunicação entre os espíritos 
dos mortos e nós, pois se Moisés a proibiu, é porque 
ela existe, ou alguém vai dizer que Moisés era doido 
e proibiu uma coisa que não existe! Ao contrário, ou-
tra passagem mosaica, que, além de ser também mais 
uma das provas bíblicas de que nós podemos mesmo 
receber espíritos santos, ou bons, e não só maus, e que 
nos prova, igualmente, que as profecias podem ser fei-
tas por espíritos, é o episódio que envolveu Heldade e 
Medade que recebiam espíritos e profetizavam (Nú-
meros 11: 24 a 30).  Ao serem eles denunciados a Moi-
sés por Josué, Moisés os elogiou dizendo que tomara 
que todo o povo de Israel tivesse o dom deles, ou seja, 
o de receberem espíritos e profetizarem.  
   Esse dom dos dois homens citados era o que se cha-
ma, a partir de Kardec, de mediunidade, e, para são 
Paulo, é o dom espiritual (do espírito santo da pes-
soa). Mas essa passagem nunca é comentada pelos 
líderes religiosos, pois ela é um fenômeno espírita. 
Recomendamos aos queridos leitores e leitoras des-
sa matéria que observem esse fato de que, realmente, 
nunca um líder religioso fala sobre ele. E outro texto 
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Presença Feminina Richard Simonetti 

Lucas, 8:1-3 
Dando sequência à divulgação da Boa Nova, Jesus 
viajava bastante. Desdobrava suas atividades pelas ci-
dades da Galileia. Estagiava cada vez menos em Ca-
farnaum. Além dos apóstolos, outros aprendizes o 
acompanhavam. Havia, ainda, importante grupo que, 
em face das próprias tradições judaicas, não aparece 
com destaque nos Evangelhos: as mulheres. A parti-
cipação feminina contrariava os costumes da época.
   Anonimato e a subalternidade lhes eram impostos.
Algumas dessas colaboradoras, segundo Lucas,… ha-
viam sido curadas de Espíritos malignos e de enfermi-
dades. Possuíam, sem dúvida, faculdades mediúnicas.
Não sabendo lidar com a própria sensibilidade, eram 
influenciadas por entidades perturbadas e perturba-
doras. Jesus não só as libertara como lhes ensinara o 
recurso maior para que se conservassem saudáveis, fí-
sica e psiquicamente: Servir à causa evangélica. Quem 
o faz com dedicação e perseverança, sustenta padrão 
vibratório elevado, inacessível às sombras.
Lucas cita três mulheres, participantes do grupo:
• Maria de Magdala (Madalena)
Magdala é o nome de pequena cidade de onde vie-
ra, usado como cognome para distingui-la das outras 
Marias que aparecem na narrativa evangélica. Sofrera 
a influência de Espíritos impuros, afastados por Jesus. 
Diz Lucas, textualmente, que: …dela saíram sete de-
mônios.
   Segundo crenças antigas, demônios eram entidades 
que presidiam os destinos humanos, individual e co-
letivamente. Para os judeus eram almas dos mortos, 
quando se comprometiam com o mal. Na Idade Mé-
dia adotou-se a ideia de que são anjos rebelados con-
tra Deus, que pretendem impor seu domínio sobre os 
homens. Há um equívoco na informação de que os 
demônios saíram dela. Seria, sem dúvida, problemá-
tico, imaginar tantos Espíritos instalados no corpo de 
alguém, como invasores de uma residência. Mesmo na 
chamada subjugação, em que há  domínio  completo,

os obsessores não substituem o obsidiado na máqui-
na física, nem coabitam com ele. Apenas impõem sua 
vontade, induzindo-o a fazer o que não deseja. Tantos 
Espíritos juntos passam ideia de uma equipe organi-
zada para atormentá-la, provavelmente exercitando 
vingança. A jovem de Magdala tem sido apresentada 
como símbolo da meretriz arrependida, que se en-
cantou com os ensinamentos de Jesus e modificou os 
rumos de sua vida, tornando-se ardorosa discípula. 
Será? Não há nenhuma referência ao seu suposto en-
volvimento com a prostituição.
   Essa interpretação equivocada inspira-se no fato de 
Lucas a apresentar logo após o episódio da pecadora 
que ungiu os pés de Jesus. Analisando o texto evan-
gélico, temos uma única certeza: Maria de Magdala 
foi curada de uma obsessão. Situá-la como mundana 
convertida é exercício de imaginação. 
• Joana.
Esposa de Cuza, procurador de Herodes. Segundo 
Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicogra-
fia de Chico Xavier, foi ardorosa discípula de Jesus, 
de quem recebeu sábios conselhos para lidar com seu 
marido, homem rico, envolvido com tricas da política 
e vida desregrada. Após sua morte, Joana dedicou-se 
aos labores evangélicos e teria sido martirizada no 
circo romano, em glorioso testemunho de suas con-
vicções. 
• Suzana
Nada sabemos dela. Lucas limita-se a enunciar seu 
nome. O evangelista observa que havia mais mulhe-
res, sem citá-las nominalmente. Apenas revela que 
eram muitas e que colaboravam financeiramente.
Destacam-se, ainda, nos Evangelhos:
• Maria, esposa de Alfeu.
Mãe do apóstolo Tiago Menor.
• Maria de Betânia.
Irmã de Marta e Lázaro, este o célebre “ressuscitado”.
• Salomé.
Esposa de Zebedeu, mãe de Tiago Maior e João.
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Há várias passagens evangélicas em que Jesus liberta 
homens de Espíritos obsessores. Não vemos os be-
neficiários dessas curas participando do movimento.
Entre as mulheres, havia inúmeras. Esse fenômeno é 
comum. Está presente em todas as religiões.
   No Centro Espírita é mais expressivo o contingente 
de mulheres que frequentam as reuniões e participam 
de suas atividades. A alma feminina é mais sensível aos 
valores espirituais, mais disposta aos testemunhos da 
fé. O Homem tende ao materialismo, à preocupação 
com os negócios… Envolve-se tanto que não encontra 
tempo nem disposição para cogitações que transcen-
dam aos interesses imediatistas. Detalhe significativo: 
Várias mulheres acompanharam a via-crúcis de Jesus.
Os homens, com exceção de João, estavam longe…Te-
miam represálias.
   Tanto quanto Simãos, há várias Marias no Evange-
lho. No monte Calvário, acompanhando Jesus, esta-
vam três:
• sua mãe.
• a jovem de Magdala.
• a mãe de Tiago Menor.
Maria, que significa senhora, é o nome mais comum 
nos países cristãos, homenagem às homônimas que 
aparecem na vida de Jesus, particularmente sua geni-
tora. Tem doce musicalidade… Está impregnado de 
suave magnetismo… Vibra doce e terno, como uma 
carícia em nossos ouvidos… Inspira composições po-
éticas… É repositório de consolação para os sofredo-
res… Significativamente, principia no eme que todos 
temos na palma da mão… Observe, leitor amigo. 
   É a perene homenagem dos Céus a Maria de Nazaré, 
consagrada, meritoriamente, mãe espiritual da huma-
nidade.

Presença Espírita
 

O espírita que entende a doutrina que aceita
Ergue- se de manhã quando o dia flameja,
Ora e agradece a Deus o privilégio santo

De poder trabalhar no corpo a que se acolhe.

Se ouve o mal, fala o bem. Ajusta-se ao dever,
Cumprindo a obrigação que a vida lhe assinala.
Na rua, estende as mãos em amparo fraterno;
Em casa, forma a paz que auxilia e constrói.

Prejudicado, esquece. Ofendido, perdoa.
Não discute, realiza. E nem pergunta, serve.

Não censura, abençoa; nem condena, restaura.
Desce para ajudar, sem tisnar-se na sombra.

Alteia-se na luz, mas apaga-se, humilde,
Por saber-se instrumento a serviço do Pai. 

Reparte do que tem, sem reclamar louvores,
Corrige levantando e educa amando sempre.

Tolera sem revolta as provações que o ferem,
Transformando em bondade o fel das próprias dores.

O espírita onde está faz com que tudo brilhe,
Aperfeiçoa, melhora, engrandece e progride;

De alma no entendimento harmônico e profundo,
Faz-se fonte de amor para os males da vida,
Faz-se raio de sol para as trevas do mundo.

Albino Teixeira

(Página recebida pelo médium Francisco 
Cândido Xavier, em reunião do 

Lar Espírita de Lázaro, na noite de 30-08-
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Entrevista com Tais Silveira Moriyama Orson Peter Carrara

Psiquiatria infantil
Médica espírita amplia a visão do assunto

Natural da capital paulista e residente em 
Campinas (SP), Tais é Médica Psiquiatra 
da Infância e Adolescência e espírita des-
de o nascimento. Vincula-se ao Instituto 
Bairral em Itapira (SP), onde é responsável 
pelo serviço de psiquiatria infantil.

1 - Como surgiu seu interesse pela psiquiatria e espe-
cialmente pela psiquiatria infantil?
Meu pai é psiquiatra e minha mãe foi professora antes 
de se dedicar à maternidade. Ambos se conheceram 
realizando trabalho voluntário em uma instituição es-
pírita que acolhia crianças, o Educandário Eurípedes, 
em Campinas. Creio que esse interesse de ambos no 
desenvolvimento sócio-emocional de crianças tenha 
sido um dos pilares da união deles, passei minha In-
fância escutando as conversas entre meus pais a esse 
respeito. Acredito que isso explique muito do meu in-
teresse pela psiquiatria da infância e da adolescência.
2 - Para orientar os pais com filhos pequenos, quais 
os principais indícios de um distúrbio psiquiátrico 
numa criança?
O principal indício de que a criança precisa passar 
por avaliação sócio-emocional é a falha em atingir 
metas de desenvolvimento típicas a idade. Isso pode 
ser muito sutil. Por exemplo, uma criança que demora 
para falar pode estar dentro de um padrão próprio de 
desenvolvimento, mas pode também ter algum trans-
torno. Para saber se essa criança segue uma curva de 
desenvolvimento típico ou atípico é necessário fazer 
uma avaliação relativamente complexa, envolvendo 
vários aspectos relacionados ao processamento de 
sons, desenvolvimento de habilidades sociais, voca-
bulário compreensivo e expressivo, uso de recursos 
não verbais de comunicação, etc. Outro exemplo: um 
esco-

escolar que não consegue fazer amigos pode ser ape-
nas uma criança tímida, mas, alternativamente, pode 
ser fóbico social ou ter baixas habilidades sociais. Ou-
tro exemplo ainda, uma criança de 8 anos que não 
consegue dormir longe dos pais pode estar sofrendo 
de ansiedade de separação. De forma geral eu diria 
que é complexo traçar os limites entre as diferenças 
de temperamento, que são individuais a cada criança 
e os transtornos mentais na infância e adolescência. 
Por isso o melhor caminho é ter um profissional de 
referência que avalie a criança de tempos em tempos 
ou sempre que surgirem dúvidas sobre seu desenvol-
vimento.
3 - Pela sua visão de espírita e profissional da área, 
há como identificar um limite entre distúrbios trazi-
dos na bagagem das experiências anteriores, na re-
encarnação, com os distúrbios propriamente desen-
volvidos na presente existência?
Creio que a jornada do espírito é mais relevante que a 
jornada do corpo na determinação dos sintomas psi-
quiátricos. As crianças já nascem com algumas ten-
dências que aumentam ou diminuem as chances de 
desenvolver transtornos mentais, mas os eventos de 
vida podem potencializar ou dissipar essas tendências. 
Por exemplo, um grande estudo acompanhou 13.000 
crianças do nascimento até a idade adulta, os pesqui-
sadores descobriram que algumas crianças que antes 
dos 5 anos de idade eram mais expansivas e ávidas por 
novidades tinham maior chance de usar álcool na
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adolescência, ou seja, algumas características que já 
nascem com a criança aumentam suas chances de 
desenvolver um transtorno mental. Por outro lado, 
não são somente as características da criança que au-
mentam suas chances de usar álcool, seu histórico de 
vida também pode contribuir para isso. Um outro 
estudo monitorou 1266 jovens dos 13/14 aos 26/27 
anos e mostrou que jovens mais impulsivos e pouco 
comprometidos com a escola tinham maiores chances 
de fazer um uso problemático de álcool, mas não era 
apenas isso, os jovens que viam os pais beber e cujos 
pais desconheciam seus hábitos de bebida, também 
tinham maior frequências de uso de álcool. Ou seja, 
resumidamente, as crianças nascem com algumas ten-
dências, mas cabe aos pais zelar para que essas ten-
dências sejam bem redirecionadas. 
4 - De que forma acontecem estímulos para desenvol-
vimento de distúrbios na presente existência a partir 
da infância, sem que necessariamente hajam víncu-
los com existências anteriores?
Creio que todos os nossos sofrimentos atuais têm al-
gum elo de conexão com o passado, seja recente ou 
remoto. No entanto, alguns transtornos mentais po-
dem se impor através de alterações orgânicas do cé-
rebro. Um exemplo disso são os casos de transtornos 
mentais causados por doenças neurológicas, como 
as psicoses causadas por encefalite autoimune, por 
exemplo. Também é verdade que algumas crianças 
e adolescentes vão desenvolver transtornos mentais 
após o uso de drogas e eventos traumáticos de vida. 
No caso da esquizofrenia, por exemplo, sabemos que 
os principais fatores desencadeantes do quadro são o 
uso de maconha e exposição a violência ou situações 
de isolamentos e desprestígio social.
5 - O bullying na escola, e mesmo a desestrutura fa-
miliar podem responder para o surgimento dessas 
disfunções cerebrais? 
Sim, hoje temos dados robustos que nos mostram que 
o bullying, conflitos familiares e outros eventos adver-
sos de vida são fatores de risco para o desenvolvimen-
to de diversos transtornos mentais, como depressão, 
ansiedade e mesmo psicoses. 
6 - Invertendo a pergunta anterior, como a harmonia 
familiar e um ambiente saudável auxiliam na recu-
peração de uma criança que traz ou apresenta tais 
dificuldades?

O suporte interpessoal é certamente um potente fator 
na promoção de saúde mental. Crianças que crescem 
em ambientes de violência e que sofrem ou presen-
ciam conflitos intrafamiliares apresentam taxas mais 
altas de depressão, ansiedade, uso de substâncias, psi-
cose, entre outros transtornos. O problema, no entan-
to, tem origens profundas. As famílias disfuncionais, 
algumas vezes, são famílias geneticamente doentes, 
cujos membros têm pequenos desequilíbrios que so-
mados geram grandes dificuldades nas relações. É 
certo que cada membro de uma família tem obrigação 
de buscar pelo próprio equilíbrio e contribuir com um 
ambiente doméstico salutar, no entanto, quando isso 
não for possível, deve-se procurar poupar as crian-
ças de presenciar ou participar dos conflitos. A for-
ma como uma criança percebe seu ambiente familiar 
pode determinar a forma como ela perceberá seu am-
biente para o resto da vida. 
7 - Como é o componente físico dessas enfermidades?
O componente físico pode ser mais ou menos impor-
tante, em algumas doenças mentais, como por exem-
plo na deficiência intelectual relacionada a síndrome 
de Down, o fator físico tem um papel significativo. Em 
outros casos, como na depressão, por exemplo, o fator 
físico é menos determinante. Nos últimos 30 anos fo-
ram feitos investimentos vultuosos em pesquisas de 
neuroimagem e genética que pudessem esclarecer as 
bases biológicas dos transtornos mentais. Até o mo-
mento, no entanto, esses estudos se mostraram de for-
ma geral frustrantes. Isso é porque apesar de haverem 
identificado muitos fatores biológicos que aumentam 
a chance de transtornos mentais, nenhum fator por si 
só é suficiente para explicar a manifestação deles. Por 
exemplo, ser portador de certas formas de um gene 
pode aumentar a chance de ter uma determinada do-
ença mental, mas, ainda assim, a grande maioria das 
pessoas que a possuem essa variante são saudáveis e a 
maioria das pessoas que têm essa doença mental não 
têm esse gene. Isso nos mostra que a causa das doen-
ças mentais é múltipla e tem origem não só em um ou 
outro fator, mas na co-ocorrência de muitos fatores 
de risco.  Além disso é preciso ter em mente que está 
cada vez mais difícil separar fatores físicos de psicoló-
gicos. Hoje está bastante claro que as experiências de 
vida deixam marcas biológicas no cérebro. Por exem-
plo, crianças que são cuidadas com zelo e carinho po-
dem sofrer modificações nos processos de transição 
gênica,
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com isso, elas passam a produzir mais substâncias re-
lacionadas a afetos positivos, o que as faz menos pro-
pensas a depressão e ansiedade. Do ponto de vista es-
pírita podemos entender que as vivências do espírito 
deixam registros no corpo. 
8 - O que mais afeta emocionalmente a vida mental 
de uma criança, contribuindo para o desenvolvimen-
to desses distúrbios?
Alguns pesquisadores afirmar que todos os transtor-
nos mentais lidam essencialmente com duas capa-
cidades humanas, a linguagem e a sociabilidade. O 
sofrimento psíquico está muito ligado a nossa capa-
cidade de coexistir com outros indivíduos e saber li-
dar com o estresse que advenha dessas relações. O ser 
humano é uma espécie extremamente social. Sendo 
assim, eu diria que de forma geral os fatores que têm 
maior influência no desenvolvimento sócio-emocio-
nal de uma criança são os outros seres humanos que a 
cercam. Em cada fase da vida esse elemento humano 
será representado por figuras diferentes. Por exemplo, 
na primeira infância, a relação com os pais é muito 
determinante do desenvolvimento. Na fase escolar 
soma-se a importância dos professores e colegas. Na 
adolescência o ambiente social da criança se expande 
e ela passa a ser influenciada por modelos mais dis-
tantes, como figuras midiáticas, grupos de amigos, 
etc. Em todas as fases a família tem uma importância 
fundamental.  
9 - E o que mais a auxilia na superação para recupe-
rar-se?
Além procurar por um tratamento adequado, certa-
mente o suporte interpessoal é o principal fator de-
terminante de saúde mental. É muito importante que  
as pessoas em sofrimento psíquico se sintam amadas, 
compreendidas e protegidas.
10 - O que pode nos dizer do autismo na visão médi-
ca e espírita?
Temos grupos muito distintos de pacientes com au-
tismo que variam desde apresentações clínicas com 
alterações comportamentais profundas e comprome-
timentos extensos de comunicação e inteligência, até 
pequenos gênios com traços peculiares na esfera so-
cial. Para cada caso deve existir um propósito Divino. 
Creio que no caso dos nosso pequenos geniozinhos, 
possamos estar diante de espíritos em missão na Ter-
ra que peçam para nascer com as faculdades sociais 
atordoadas de forma a se dedicar com maior fluidez a 

ciência, tecnologia, música e outras artes. O cérebro 
social custa muito caro ao espírito, ele trás uma série 
de instintos que retiram de nós parte da originalidade 
e nos inclina a imitação, a copiar os outros indivídu-
os e zelar por pertencimento a grupos acima de tudo. 
Em alguns outros casos de autismo estejamos diante 
da reencarnação de um espírito que esteve demasia-
damente focado em seu progresso intelectual, deixan-
do atrofiar suas faculdades afetivas e emocionais. Em 
outros casos, ainda, acredito que o autismo seja uma 
provação, um estado de sofrimento imposto ao espíri-
to para o resgate de certos delitos do passado. 
11 - Algo marcante de suas experiências que gostaria 
de relatar aos leitores?
Tenho presenciado com muita frequência a situação 
de jovens que tendo tido acesso a todo o conforto e 
proteção não encontram um propósito na vida. Infe-
lizmente essa situação tem se tornado cada vez mais 
comum. Creio que seja fundamental despertar o senso 
existencial das crianças levando-as a se apegar a ideais 
que possam preencher de sentido suas vidas. E deve-
mos nos preocupar também em não promover mais 
facilidades que as necessárias, creio que precisamos 
encarar como egoísmo nosso o favorecimento exa-
gerado do conforto as nossas crianças quando existe 
ainda tanta necessidade a nossa volta. Propiciar faci-
lidades em excesso é uma forma indireta de ensinar 
o egoísmo e a insensibilidade as necessidades alheias. 
12 - À luz do conhecimento espírita, o que gostaria de 
acrescentar?
Gostaria de falar em especial aos pais que sofrem por 
seus filhos, gostaria de incentivá-los a manter a espe-
rança e a continuar persistindo. Peço que esses pais 
vençam os preconceitos e não hesitem em buscar pela 
ajuda de um psiquiatra, porque a medicina está me-
lhorando muito e os medicamentos e métodos de te-
rapia modernos podem trazer muito alívio. 
13 - Há uma diretriz básica, na visão de uma psi-
quiatra, para que a criança se transforme num adul-
to equilibrado?
Sabemos que alguns espíritos nascem destinados a 
certas provações que não conseguimos suprimir. No 
entanto, o que podemos fazer para mitigar esses so-
frimentos, é manter um ambiente de amor em torno 
de cada criança, em que se pese em justas proporções 
tolerância e exigência. Precisamos ser sensíveis as ne-
cessidades das crianças, mas também nos lembrar-
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mos que elas precisam aprender a dar tanto quanto 
precisam receber. Temos que ser melhores modelos 
também, porque as crianças aprendem muito mais 
por imitação que por palavras, precisamos ser mais 
equilibrados se quisermos ter filhos mais equilibra-
dos. E é necessário também lembrar de levar os nos-
sos pequenos ao exercício da espiritualidade, precisa-
mos permitir que eles tenham diretrizes claras desde 
a infância e que conheçam os ensinamentos de amor 
e compaixão.  
14 - Algo mais que gostaria de acrescentar?
Gostaria de lembrar do poder da oração como proces-
so de auto-cura ou de intercessão por alguém. Diante 
das doenças mentais não devemos dispensar o recur-
so da prece e dos passes. No entanto, venho também 
pedir às pessoas que, além da enorme fé que devemos 
ter nos recursos espirituais, se lembrem também dos 
recursos da medicina. Muitas pessoas ainda têm pre-
conceito contra a figura do psiquiatra, sobretudo para 
as crianças. Mas as crianças também sofrem, e muito. 
Quanto antes intervirmos melhor será o resultado. Os 
psiquiatras da infância e da adolescência raramente 
se utilizam de medicamento, o cerne dos tratamen-
tos para atrasos do desenvolvimento são técnicas de 
estimulação e orientação às famílias. Ainda assim em 
alguns casos podem ser necessários medicamentos, 
como antidepressivos, ansiolíticos e antipsicóticos. 
Em sendo necessário esses medicamentos devem ser 
tentados. A medicina avança a passos rápidos e cada 
vez mais dispomos de remédios com menos efeitos 
adversos e que não induzem dependência ou desvir-
tuam de nenhuma forma a natureza do espírito. Os 
medicamentos são recursos muito úteis nos momen-
tos emocionais de grandes trevas, quando fica difícil 
ver a luz ou sair de um estado de angústia ou abati-
mento mais intenso.  
15 - Suas palavras finais.
Peço a generosidade dos nossos leitores na considera-
ção de que as minhas respostas são limitadas aos co-
nhecimentos que me são possíveis e que certamente 
a verdade se estende muito além do que pude trans-
mitir.  
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Charles Richet

Conhecido como o fundador da Metapsíquica, 
Charles Richet (1850-1935) desempenhou um 
papel fundamental no processo de desvendar 

o desconhecido mundo dos fenômenos anímicos. Em 
1905, então presidente da Sociedade de Investigações 
Psíquicas - Londres, propôs o nome de Metapsíqui-
ca a este conjunto de conhecimentos. Sua obra mais 
famosa, Tratado de Metapsíquica, é um verdadeiro 
arcabouço de fatos e descrições pormenorizadas de 
experiências psíquicas, descrições históricas e classi-
ficatórias que muito colaboraram para o seu desen-
volvimento. 
   A sua maior contribuição, sem sombra de dúvida, 
foi o estudo do ectoplasma, substância responsável 
pela viabilidade dos fenômenos ditos objetivos. Foi ele 
quem, pela primeira vez, denominou a substância que 
emanava dos médiuns de efeitos físicos de ectoplas-
ma, naquele momento referindo-se aos fluidos que
emanavam de Eusápia Paladino (uma das maiores mé-
diuns da história do Espiritismo): “são as formações 
difusas que eu chamo de ectoplasmas; porque elas pa-
recem sair do próprio corpo de Eusápia”. Numa expe-
riência transcorrida com a médium Marthe Béraud, 
Charles Richet e Gabriel Delanne fizeram com que a 
“materialização” soprasse o ar de seus pulmões através 
de uma solução aquosa de barita, usando um pequeno 
tubo. O resultado foi o turvamento do líquido, reve-
lando a presença do gás carbônico, fenômeno peculiar 
dos organismos vivos normais.
   A Metapsíquica de Richet era composta pela compo-
sição dos seguintes fenômenos: a criptestesia, a teleci-
nesia e a ectoplasmia. Para ele, a Metapsíquica estava
na flor d’água de uma nova psicologia. No seu Tra-
tado, Richet classificou a história da fenomenologia 
metapsíquica em quatro períodos: 1°) Período Mítico, 
que vai das origens históricas até Mesmer, (1776); 2°)
Período Magnético, que vai de Mesmer às irmãs Fox, 
(1847); 3°) Período Espirítico, que vai das irmãs Fox,

passando por Allan Kardec, a William Crookes (1872); 
4°) Período Científico, que vai de Crookes até agora. 
Charles Richet classificou os fenômenos metapsíqui-
cos em dois grupos gerais: Fenômenos Subjetivos, 
que ocorrem exclusivamente na área psíquica, sem 
nenhuma ação dinâmica sobre os objetos materiais 
(anos antes, a estes fenômenos Allan Kardec denomi-
nou Inteligentes), e Fenômenos Objetivos, cuja mani-
festação envolve ação física sobre os objetos materiais 
(na linguagem espírita, Fenômenos Físicos). Esta clas-
sificação é utilizada até os dias de hoje. Charles Richet 
nunca se declarou espírita, mas sim, um estudioso dos 
fenômenosmetapsíquicos.                                                     Não 
podemos, portanto, classificar Charles Richet como 
um continuador da obra de Allan Kardec, já que na 
verdade Richet reserva um espaço de duas páginas 
em um Tratado de mais 700 àquele que poderia ter 
sido um de seus mestres. Desvendou um caminho 
distinto, sem evidentemente desconhecê-lo tanto, e 
que o classifica na categoria de iniciador romântico 
da Metapsíquica, reconhecendo em Kardec, a quem se 
refere como Dr. H. Rivail, algum apreço pela investi-
gação científica, mas que, no entanto, se levou demais 
a acreditar que as comunicações dos Espíritos através 
dos médiuns eram destituídas de erros, desde que as 
mesmas emanassem de bons Espíritos.
   Esta crítica, a nosso ver, não é muito justa, porém se 
assemelha à feita por Arthur Conan Doyle em seu A 
História do Espiritualismo, fazendo-nos, pelo menos,
pensar que conhecemos hoje bem melhor a obra de 
Kardec do que os quase contemporâneos vizinhos e 
conterrâneos. Foi companheiro de jornada de homens 
do vulto de um Gustavo Geley, Gabriel Delanne e Er-
nesto Bozzano. Este último, seu grande amigo, e com 
quem duelaria no campo da ciência. Bozzano, no seu 
livro Metapsíquica Humana dedica no último capítu-
lo, denominado “Respostas a algumas objeções de 
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ordem geral” algumas palavras diretamente contrárias 
às posições de Charles Richet, são elas: “..não devo 
ocultar que entre os que assim pensam está o Prof. 
Charles Richet, a quem sinceramente venero e admi-
ro. No Journal of the American for S.P.R. de setembro 
de 1923, pág. 400, a respeito ele escreve: Sou de opi-
nião que, se a Metapsíquica não tem progredido mais, 
se deve isto a um defeito de método; quiseram dela 
fazer uma religião cheia de ardor, em vez de uma ciên-
cia serena e modesta... Penso ser de não pequena utili-
dade destruir essa deplorável prevenção, filha de uma 
observação estranhavelmente parcial e superficial do 
movimento espírita encarado em seu conjunto”. 
   Se é verdade que o Espiritismo seja tomado num 
sentido religioso por uma multidão, aliás muito res-
peitável, de almas simples, não quer dizer isso que ele 
seja religioso, mas tão somente que as conclusões ri-
gorosamente experimentais e, portanto, científicas, a 
que conduzem as investigações medianímicas, tem a 
virtude de reconfortar grande número de almas ator-
mentadas pela dúvida... ( Ernesto Bozzano, Metap-
síquica Humana) e se refere a tantos sábios, homens 
de ciência que se dedicaram a estudar os fenômenos 
inicialmente de forma materialista, convertendo-se ao 
Espiritismo pela conclusão a que chegaram através da
pesquisa.
   Na introdução do seu Tratado de Metapsíquica Ri-
chet, em sua segunda edição, chega mesmo a citar os 
espíritas que já naquela época pouca importância de-
ram a esta obra uma vez que acreditavam que tudo o 
que importava já havia sido escrito. Richet escreveu: 
“se os espíritas fossem justos, reconheceriam que a 
minha tentativa de fazer entrar na ordem dos fatos 
científicos todos os fenômenos que constituem a base 
de sua fé, mereceria eu verdadeiramente alguma in-
dulgência”. Vê-se que na época o movimento espíri-
ta francês já estava totalmente dominado pelos ritos, 
afastando-se dos ensinamentos de Allan Kardec, sal-
vava-se neste tempo Gabriel Delanne, que muito do-
ente insistia com a sua Sociedade Francesa de Estudos 
de Fenômenos Psíquicos e na revista Le Spiritisme.
   A rigidez de Richet, com relação à metodologia cien-
tífica se explica pelo trabalho profissional do mesmo 
que, como cientista, veio a ser merecedor de um Prê-
mio Nobel. Allan Kardec, em A Gênese escreve: “Ca-
minhando de par com o progresso, o Espiritismo ja-
mais será ultrapassado, porque, se novas descobertas

lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto 
qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma ver-
dade nova se revelar, ele a aceitará”. Com estas palavras 
Kardec colocava todo o seu gênio que infelizmente só 
foi seguido por alguns como Camille Flammarion, 
Léon Denis, Delanne dentre outros.
   Desta mesma forma, Richet declara que o primeiro 
Tratado de Metapsíquica irá ter a sina comum. Ele irá 
logo ficar para trás e cair em desuso, porque os pro-
gressos desta nova ciência serão rápidos. Assim como 
Kardec, os metapsiquistas também acreditavam num 
rápido progresso das ciências psíquicas, elas de fato 
tiveram algum alento com o advento da Parapsicolo-
gia de Rhine. No começo da década passada, muitos 
de nós, estudiosos, guardávamos muita esperança de 
que na União Soviética existissem centros de pesqui-
sa, a cortina de ferro caiu e o que havia em termos de 
psicobiofísica? A verdade é que pesquisadores do qui-
late dos grandes metapsiquistas, incluindo no grupo 
os espiritualistas ingleses, já não aparecem com tan-
ta frequência.Transferimos nossas expectativas para 
o século que se avizinha, este sim poderá trazer ao 
público em geral aquilo que Kardec, Richet e tantos 
outros se empenharam tanto em estudar, classificar e 
ensinar, mas que não atingiram a universalidade do 
conhecimento.

Fonte: Site www.espiritnet.com.br

Charles Richet
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Chamamento Público nº 1/2017 - MROSC
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias

Eleição de Diretoria da AECS

Diante da imposição da Lei 13.019 de 2014, lei 
esta que regulamenta a parceria entre a Ad-
ministração Pública e as OSC – Organizações 

da Sociedade Civil, a Associação Espírita Cairbar 
Schutel torna público que apresentou proposta para o 
Chamamento Público nº/2017, elaborado pela Secre-
taria Municipal de Ação Social e Direitos Humanos 
- SMASDH, de Duque de Caxias, para a assinatura 
do Termo de Colaboração que transferirá no período 
de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contra-
to a importância de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos 
e cinquenta reais), por mês, perfazendo o total de R$ 
81.000,00 (oitenta e mil reais) por um ano de contra-
to, para atendimento a 45 idosos, cuja per Cápita é de 
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por mês para cada 
vaga, total de 45 vagas, das 60 vagas disponíveis na 
ILPI – Mansão da Esperança.
   Informamos que a Associação Espírita Cairbar 
Schutel participou e assinou contrato, pela sua repre-
sentante legal Suelene Beatriz de Mattos Silva Alves, 
do Termo de Colaboração, que foi assinado emergen-
cialmente no valor de R$ 40.250,00 (quarenta mil du-
zentos e cinquenta reais), por  06 (seis meses) a contar 
da data de 15 de junho de 2017 a 15 de dezembro de 
2017, para atendimento a 45 (quarenta e cinco) vagas 
na ILPI – Mansão da Esperança. 
   Deste valor acima epigrafado, conseguimos receber 
até a presente data apenas R$ 10.125,00 (dez mil cento 
e vinte e cinco reais).

A Assembleia da Associação Espírita Cairbar 
Schutel, reunida no dia 29 de novembro de 
2017, às 18h30min, em sua sede social, situ-

ada na rua Emília Nunes Costa 161, Vila Paula – Du-
que de Caxias – RJ, elegeu para o biênio 2017 a 2019 a 
nova diretoria, que ficou assim constituída:

Presidente – Lauzemar Luiz Assini
Vice-presidente – Margareth Ferreira
Primeira Secretária – Eulalia de Mattos Gonçalves
Segunda Secretária – Katia Regina da Silva
Primeira Tesoureira – Lígia Barreto
Segunda Tesoureira – Gabriela Barreto dos Santos
Diretor de Patrimônio – Joaquim de Souza Alves
Diretor de Eventos – Joubert Leão da Silva
Coordenadora Geral – Marcia Lima Peixoto
Conselho Fiscal:
Aline Pereira Mambreu Garcia
Gláudia Leite da Rocha
Ingrácia Motta Machado

A nova diretoria, no período do mandato, tem a res-
ponsabilidade de administrar a Entidade e mais a 
obra social ILPI – Mansão da Esperança, instituição 
que tem capacidade para abrigar até 60 idosos, situa-
da na rua Cairbar Schutel 1020 – Itatiaia – Duque de 
Caxias – RJ.
Facebook: AE Cairbar Schutel e Instituição para Ido-
sos Mansão da Esperança
www.mansaodaesperanca.org.br.
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Schopenhauer e Kardec Wellington Balbo

Gosto muito do filósofo alemão Schopenhauer 
(1788 – 1860). Ele é direto, objetivo e sem fi-
rulas. Um pensador vigoroso e profundo. Na 

coletânea  A Arte de escrever,   com textos do filósofo 
pessimista, há interessantes ideias bem traçadas pelo 
alemão. Para Schopenhauer é a vontade o motor do 
mundo. E o homem está sempre refém das suas von-
tades, desde as mais simples até as mais sofisticadas. 
Saciada uma vontade, logo vem o tédio e, por con-
sequência, o desenho de uma nova vontade. Sendo a 
vontade o móvel principal da ação humana, está es-
crita uma ciranda: vontade, busca para saciá-la, sa-
ciedade e desenho de uma nova vontade, numa in-
satisfação eterna. Portanto, para Schopenhauer, viver 
é sofrer, pois a satisfação nunca chega e as vontades 
jamais cessam.
  Mas não é este o aspecto da literatura de Schope-
nhauer que queremos exaltar. Há coisas, digamos, 
mais “pra frentex” que ele escreveu. Vamos lá: Diz 
Schopenhauer que o conhecimento genuíno se faz 
por aquele que busca a verdade pelo amor ao saber, 
tendo este como seu fim precípuo.  O amante do saber 
é um diletante, alguém que procura a verdade para 
com ela deleitar-se. Dedica-se, pois, de corpo e alma, 
sem segundas intenções ou interesses outros que não 
a descoberta, o filão de ouro chamado verdade. Se-
gundo o filósofo, quem se liga a uma determinada 
área do conhecimento por amor produz muito mais 
do que quem se debruça para obter vantagens mone-
tárias. Exemplificarei. Indagam alguns: Por que você  

quer seguir em determinada profissão? A resposta do 
não diletante vem rápida: Porque dá dinheiro! 
   Para Schopenhauer este é um mero mercador, o co-
nhecimento não é a sua finalidade, mas um meio para 
rechear sua carteira. Ao ler Schopenhauer lembrei de 
Kardec. O filósofo francês dedicou-se à ciência espí-
rita por amor. Desvendar a finalidade da existência 
humana, a importalidade da alma e as leis que regem 
“vivos e mortos” eram seus objetivos. Se não fossem, 
Kardec bem poderia ter dedicado-se a “arte” de fazer 
fortuna. Não quis. Diletante, como definiria Schope-
nhauer, Kardec buscou a verdade “per il loro diletto”, 
ou seja, para seu deleite, sua alegria.
   Segundo Schopenhauer, os grandes homens, aqueles 
que oferecem fachos de luz à humanidade, são os que 
buscam a verdade por amor, por deleite. E que clarão 
abriu Kardec. Tão forte que, passados pouco mais de 
150 anos, muitos não conseguiram entendê-lo. Talvez 
faltem mais diletantes, pessoas que busquem o conhe-
cimento pelo amor à verdade, desapegadas de louros, 
aplausos e coisas do gênero... Assim falou Schope-
nhauer... Assim trabalhou Kardec...
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Qual é a Senha? Arleir Bellieny

Chico Xavier é o Espiritismo em Ação

Quinze anos após a desencarnação do Médium 
Espírita mais conhecido no mundo, (1) em 
meio às comemorações dos cento e sete anos 

do seu nascimento, (2) continuam as especulações so-
bre sua personalidade, a veracidade da psicografia, a 
sexualidade, a opção pela pobreza podendo ter sido 
milionário com a venda dos direitos autorais das obras 
que surgiram do seu trabalho, e como se não bastasse, 
surge agora a discussão sobre a tal SENHA que Ele 
supostamente teria deixado, para ser identificado nas 
possíveis, e com certeza, mensagens psicografadas a 
serem ditadas pelo Espírito do Médium, para que não 
houvesse fraude ou mistificação. 
    Não só aqueles que conviveram mais próximos, mas 
também aqueloutros que entenderam a missão desse 
Espírito, jamais irão acreditar nessa estória de senha, 
uma vez que o Chico nunca teve a intenção de deixar 
nenhum patrimônio que pudesse gerar qualquer si-
tuação de desconforto para os espíritas, muito menos 
para familiares e amigos após sua partida para o plano 
espiritual. Ele, que viveu uma trajetória norteada pe-
los Ensinamentos do Mestre Jesus, continuando sua 
obra na prática viva do Evangelho, deixando sim, para 
todos os que confiam nas diretrizes seguras da Dou-
trina Espírita, um legado de Amor e Fé. Dar crédito a 
essa nugacidade seria admitir que tudo não passasse 
de um grande investimento póstumo para que uma 
pessoa ou um grupo tirasse proveito da suposta fi-
dedignidade do poderoso sinal grafológico de quem 
sempre se considerou “simplesmente um cisco”. Tive a

honra de participar algumas vezes das conversas 
amistosas, bem-humoradas e profundamente doutri-
nárias, ao final das reuniões, junto aos confrades espí-
ritas que em caravana visitávamos o Chico em Ubera-
ba, e quando era questionado por simpáticos curiosos 
sobre quem teria sido Ele em outras encarnações, di-
zia: “Fui uma pulga dos leões dos circos Romanos”. 
   Não conheço nenhum relato na literatura espírita 
onde o médium tivesse que ter senha do espírito co-
municante para poder identificá-lo em futuras men-
sagens. Bem como espíritos comunicantes distribuin-
do senhas para serem reconhecidos. Quero crer que 
tal absurdo não procede de um pensamento espírita. 
Allan Kardec em O Livro dos Médiuns (3), pergunta 
aos espíritos: “Quais são as condições necessárias para 
que a palavra dos espíritos superiores nos chegue pura 
de toda alteração”? Resposta dos Espíritos: “Querer o 
bem; enxotar o egoísmo e o orgulho; as duas coisas são 
necessárias”. Prosseguindo na questão 230, o Espírito 
de Erasto dá a seguinte instrução: “Em tese geral, po-
de-se afirmar que os Espíritos semelhantes chamam 
os Espíritos semelhantes, e que raramente os Espíri-
tos das plêiades elevadas se comunicam por aparelhos 
maus condutores, quando têm à mão bons aparelhos 
medianímicos, bons médiuns numa palavra”. 
   Mesmo sem a pretensão de ser um exegeta da lite-
ratura espírita, entendo que qualquer pessoa dotada 
de mediana inteligência e bem-intencionada, poderá 
compreender que a SENHA para identificar a pureza 
da comunicação é a Reforma Íntima tão explicitada 
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na conduta de Chico Xavier.  Atraiu para si a presen-
ça dos bons espíritos, como também cedeu sua orga-
nização mediúnica para auxiliar os Espíritos menos 
afortunados, sob a égide dos seus mentores com a per-
missão do Mestre Jesus. Se o Chico Xavier precisou 
deixar senha para ser identificado, posso considerar 
que Ele detinha a senha do Espírito de Emmanuel, do 
Dr. Bezerra de Menezes e de tantos outros milhares de 
espíritos que se comunicaram através dEle.  Pergunto 
então: Será que num surpreendente gesto de egoísmo, 
Ele passou a senha desses mentores espirituais para 
algum médium em especial ou a uma determinada 
instituição espírita escolhida, cuidadosamente, acima 
do bem e do mal, para que ninguém possa objetar? 
Contradizendo assim, tudo aquilo que viveu e exem-
plificou com sua humildade?
   Sinceramente, continua imutável o meu sentimen-
to de admiração e respeito a essa figura humana que 
está acima de qualquer suspeita ou questionamentos. 
Francisco Cândido Xavier, em uma frase: Um Ho-
mem de Bem. Lembrando um dos seus Mentores An-
dré Luiz “o mal não merece comentário”, estou dando 
a minha simples contribuição como espírita, para não 
deixar passar em branco tamanho despautério em tor-
no da memória daquEle que ainda não foi compreen-
dido pela maioria dos seus pares. Parece que a idéia 
principal de sua mensagem é para que todos aqueles 
que “O” compreendem, coloquem a Doutrina Espírita 
em Ação.

Arleir Bellieny é Psicólogo e Expositor Espírita.
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O Viajante do Cosmo Líbio Magalhães

É o pensador francês Maurice Marcis que nos 
ensina: “ A vida tem uma história, uma polí-
tica, um futuro...” Colocada em meio milhões 

de galáxias, a Via Láctea, sozinha, abriga estrelas aos 
milhares. A terra faz parte desse sistema planetário, 
integrando o sistema solar. Sobre o planeta, da mesma 
natureza que o conjunto do Cosmo, a vida apareceu 
há bilhões de anos. No início, ela constituiu aconte-
cimentos único; sustentada pela constatação da uni-
dade de estrutura, dos mecanismos de manutenção 
e propagação do mundo vivente, evoluiu, porfiando 
ascensão lenta, em direção às formas superiores de or-
ganização. Essa, a lição paleontológica. 
   Qual forasteiro e dominador, sugerido na superfície 
da orbe há 600.000 anos, o homem apresenta-se como 
elo, considerado por muitos acabado, dessa cadeia 
singular, Jacques Monod, no seu livro “O Acaso e a 
Necessidade”, conjetura: “Deus jogava dados quando 
criou o Universo.” Seríamos um acidente do Univer-
so? Monod confessa , ensimesmado, que a “sopa” pré-
-biótica conseguiu formar – por acaso – as proteínas e 
os ácidos nucleicos; esses tornaram possível a forma-
ção de macromoléculas capazes de construir a célula, 
ou seja, organismos, vida. Surgida ao acaso, segundo 
o sábio francês, a humanidade parece frágil e a raça 
humana poderá desaparecer. O perigo estaria na de-
gradação dos genes. Será?
   Aspiração de futuro contudo, o homem tem possi-
bilidade de futuro. Ao falecer em 1976, o descobridor 
do controle genético não teve tempo de explicar que  
futuro havia imaginando para o homem… O Espiri-
tismo ressalta, no conjunto do Universo solene e ma-
jestoso, duas coisas, A Matéria e o Movimento, ou, se 
preferirem, a substância e a força. Sabendo-se que os 
mundos são formados de matéria e que esta é inerte, 
pergunta-se: como, então, ela se move? Que a faz mo-
ver-se? Qual é a força que a anima? O primeiro pro-
blema! No homem além da matéria e do movimento,

há de se admitir um terceiro elemento, com o qual viu, 
mediu e conheceu os demais: a inteligência. Ora, se 
esse atributo é particular ao homem, deve encontrar-
-se, também, nesse universo de que ele é parte inte-
grante. O que existe na parte, inevitavelmente, pode 
encontrar-se no todo. É a inteligência que governa os 
mundos; ela se manifesta por leis sábias, ordenadas e 
conservadoras, em todo a criação. A ciência concorre 
para demonstrar que as leis naturais derivam de uma 
Lei Suprema. Por ela, uma inteligência soberana reve-
la a razão das coisas. Com tais dimensões e planetas 
que se contam pela cifra de bilhões, não seria inge-
nuidade do homem na falta de senso supor que só a 
Terra seja habitada por inteligências? Que tudo o mais 
a Suprema Providência criou a nossa recreação?
   Compulsando O Livro dos Espíritos, vemos com 
Allan Kardec que o homem está longe de ser – como 
supõe – o primeiro em inteligência: a presunção cien-
tífica leva o homem a julgar que o Universo tenha sido 
criado só para ele. Charles Richet, eminente metapsi-
quista francês, no seu livro A Grande Esperança, enfa-
tiza: “Numa embalagem opaca, onde exitam milhões de 
bolas coloridas, haverá, certamente, grande número de-
las semelhantes à Terra, de aparência azulada.” Deus, 
testemunha dos sábios e dos espíritos. Os postula-
dos espíritas revelam que sempre existiram mundos 
primitivos, intermediários e superiores. A Terra foi 
mundo primitivo, atravessa fase crucial de expiação 
e provas., para alcançar, no terceiro milênio, o estágio 
regenerador. 
   Como a inteligência é atributo do Espírito e este se 
revela imponderável às lâminas de bisturi, a sobrevi-
vência afigura-se de difícil comprovação. Todavia, é o 
Dr. Sylviano Canuto de Abreu quem nos proporciona 
uma visão otimista do futuro do homem:“Tudo o que 
é criado acusa a origem da criação e aspira a unir-se 
ao Criador. Só o homem, esta miraculosa criatura que 
pelas raízes do organismo se confunde com o último dos 
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minerais, tem o seu semblante repleto de aspirações in-
saciáveis e nostalgias cruciantes; só ele verga-se ao peso 
da própria grandeza e se calcina ao fogo do próprio gê-
nio; que se contorce nos cuidados da própria obra e se 
batiza no mar das próprias lágrimas. No eterno ideal 
da vida, encontramos a superioridade dos atos huma-
nos, um modelo de superioridade dos atos humanos, 
um modelo de perfeição, uma norma divina a imitar.”
   Sem dúvida, a História da vida humana não se limi-
ta a uma única existência. O Homem é o incansável 
Viajante do Cosmos; busca na experiências extirpar a 
própria viciação mental, melhorar o seu metabolismo 
espiritual. Sob esse prisma, a Justiça Divina revela-se 
afortunada, mais equânime. Não podemos, por pres-
suposto de autossuficiência e orgulho, alinear Deus da 
nossa vida, mesmo porque nos movimento do seu há-
lito. Com esta preocupação, Alphonse de Lamartine 
brandou em plena Academia Francesa: 
   “Toda civilização que anule a ideia de Deus é falsa; 
toda civilização que não preze a ideia de Deus é baixa; 
toda civilização que não se repasse da ideia de Deus é 
fria e vã. O valor real de uma civilização perfeita pro-
vém de Deus melhor conhecido, amado pelos homens. 
A oração é a última palavra e o último ato de uma civi-
lização verdadeira. A mais bela atitude do homem livre 
é estar de pé e aprumado diante dos homens. Porém, a 
mais bela atitude do homem crente é inclinar-se e pros-
trar-se diante de Deus.”
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Carta pela Paz no Mundo Marcus De Mario

Esta carta é ao mesmo tempo um apelo à razão 
e à emoção, procurando falar às mentes e aos 
corações de todos os homens e mulheres da hu-

manidade, da criança ao idoso, no sentido de sensibi-
lizar para a paz, para as atitudes de não violência, para 
o respeito aos direitos do outro, e para uma educação 
que valorize o ser humano e lhe dê um ideal superior 
de vida, levando-o a sentir sua espiritualidade, único 
antídoto contra o egoísmo, o orgulho, a hipocrisia, a 
vaidade, a indiferença e a violência que ainda predo-
minam no mundo. A solidadriedade, a cooperação, a 
fraternidade e a liberdade devem caracterizar a socie-
dade humana do terceiro milênio, sob pena de conti-
nuarmos a assistir, durante muito tempo, a injustiça 
social, a miséria, a poluição ambiental, a exploração 
de todos os matizes, os preconceitos de toda ordem, 
e as guerras que semeiam a desordem e a destruição, 
fomentando ódios e vinganças. 
   Para que os novos paradigmas substituam as velhas 
estruturas sociais, para que renovem a humanidade, é 
preciso que os interesses políticos, sociais e culturais 
saiam do patamar imediatista, onde o interesse indivi-
dual ou de grupo prevalece, para abranger a visão do 
todo, onde o bem deve prevalecer, sem que ninguém 
seja prejudicado. É preciso um esforço sincero de cada 
um em combater em si mesmo a corrupção de ordem 
moral, a começar por sair da zona de conforto do in-
dividualismo egoísta, para que possamos perceber e 
sentir aqueles que estão conosco formando a socie-
dade, gerando então o bem-estar comum, não egoís-
tico, transformando assim o quadro materialista do 
viver, quando tudo fazemos pensando apenas em nós 
e naqueles que nos são caros ao coração, para, pelo 
contrário, pensarmos em todos os seres humanos, em 
todas as sociedades, em todas as nações, em toda a 
humanidade.
   Irmãos em humanidade! Sim, chamo a todos de ir-
mãos, pois todos somos seres humanos, todos temos 

inteligência, todos temos sentimento, e isso indepen-
de da cor de nossa pele, do grau de instrução que te-
nhamos, da religião que professamos, da nação a qual 
pertencemos. Somos todos seres humanos, somos 
pessoas, e é isso o que deve nos levar à união. Sem 
essa visão que transcende a individualidade e o grupo 
de interesses comuns, continuaremos a criar barreiras 
para a solidariedade, a cooperação e a paz.
   De quantas tragédias ainda necessitamos para 
aprender a superar as diferenças? Não bastaram as 
duas guerras mundiais de triste memória? E o que 
dizer sobre as lutras fratricidas por questões de raça 
e de religião? Quanto mais de sofrimento precisamos 
ter para que os chefes das nações, para que os gover-
nos se sensibilizem para a urgência da não violência 
e da cooperação, superando as barreiras ideológicas e 
econômicas? Os vícios de toda ordem com seu corte-
jo de violências contra o ser humano, não serão con-
trolados e superados apenas com o uso da segurança 
pública e do militarismo, que acabam gerando revolta, 
ódio, amargura, desejo de vingança e mais diferenças 
e sofrimentos. Está na hora da opção pela paz, pelo 
entendimento, pelo diálogo honesto, sem máscaras, 
sem hipocrisia, mas com boa vontade, procurando o 
bem coletivo, pois o verdadeiro bem é aquele que a 
ninguém prejudica. Irmãos em humanidade!
   Elevemos nosso pensamento a Deus, independente 
de crença e de filosofia, permitindo que um sentimen-
to maior preencha o vazio de nossas almas, reconhe-
cendo no outro nosso irmão, um ser em desenvolvi-
mento tanto quanto nós, e que aqui se encontra não 
por acaso, mas sim para cumprir um destino que é 
alcançar a felicidade, o que não pode conseguir sozi-
nho, mas na interação com os outros, pois somos in-
terdependentes. Mantemos nossas individualidades, 
somos diferentes no progresso realizado, mas isso não 
significa que tenhamos de ser inimigos. A luta pelo 
poder político, pela hegemonia econômica, pela pre-
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dominância racial, pela superioridade religiosa, pelo 
status social, têm marcado os homens e mulheres 
como verdadeiras feras famintas num circo, irracio-
nalmente lutando uns contra os outros, marcando a 
história humana com ferro e fogo, sem que a violência 
tenha, em todos os tempos, resolvido uma só questão 
do viver humano. 
  É urgente estabelecermos a mediação de confli-
tos com inteligência e sentimento, dos pequenos aos 
grandes conflitos, fazendo prevaler no relacionamen-
to interpessoal a inteligência emocional, que nos leva 
a saber colocarmo-nos no lugar do outro. O caminho 
para a paz no mundo é o da educação moral, essa edu-
cação que promove a ética nas relações, a honestida-
de nas ações, a paz nas vivências, a solidariedade em 
todas as circunstâncias, o respeito às diferenças e aos 
direitos, a espiritualidade de cada um. Essa educação 
é a de que necessitamos, única que possui como pila-
res a solidariedade, a fraternidade, a cooperação e a 
liberdade, equilibrando o desenvolvimento cognitivo 
com o desenvolvimento afetivo dos homens e mulhe-
res, desde as novas gerações até os adultos. Irmãos em 
humanidade!
  O combate à miséria, ao preconceito, à injustiça 
social, ao materialismo e egoísmo do viver somente 
pode ser eficaz com a aplicação da educação moral, 
não somente nas escolas, mas igualmente nas famílias, 
num processo dinâmico que ofereça a todos, sem dis-
tinção, as mesmas oportunidades; que ofereça a todos 
o olhar para o futuro; que ofereça a cada um o de-
senvolvimento da sensibilidade, do sentir, para que a 
indiferença e a insensibilidade sejam páginas viradas 
de nossa história. A prioridade dos governos deve ser 
a educação moral, disso não temos dúvida, e quando 
isso acontecer, finalmente a humanidade terá feito a 
opção pela paz, pelo amor que deve nos unir mundial-
mente. Desejar a paz é uma condição humana natural, 
mas os caminhos procurados pelo homem para reali-
zar a paz nem sempre são os melhores, pois muitas ve-
zes defendem posições particulares ou de grupo que 
desrespeitam e violentam a paz dos outros. 
   Não basta desejar a paz se não temos a verdadei-
ra paz, que é a paz do conhecimento de nós mesmos. 
Conhecer-se é a grande chave para abrir a construção 
da paz no mundo. Quem se conhece, nos seus limites 
e potencialidades, sabe que a sua paz faz limite com 
a paz dos outros, e que para evitar atritos deve saber 

conviver respeitando liberdades e direitos ao mesmo 
tempo em que pratica responsabilidades e deveres.
Falamos muito sobre a paz, mas estamos vivendo a 
paz, nos atos e pensamentos? Será que viver em paz é 
ter uma boa situação financeira, um bom status social, 
um bom poder sobre as pessoas, mesmo que isso não 
seja bom para a maioria? Se assim pensamos, estamos 
invertendo valores e colocando em risco a sociedade.
   Lembremos que quando nos transformamos em au-
toridade pública, somos representantes do povo, de 
um desejo coletivo, e não simplesmente representan-
tes de nós mesmos ou de algum grupo com interesses 
particulares. O egoísmo tem produzido a corrupção, 
a injustiça social, a miséria, a guerra e tantos outros 
flagelos que vitimam vidas humanas. E para aqueles 
que acreditam estar acima de todas essas coisas, nosso 
olhar de compaixão, pois a dor moral e a doença física 
não tem hora marcada, nem aviso prévio. Enquanto 
estivermos vestindo a capa do egoísmo e do orgulho, 
quantas pessoas não estarão sofrendo por nossa cul-
pa? Reflitamos sobre tudo isso, olhemos para o lado e 
enxerguemos os outros como realmente eles são: seres 
humanos, pessoas dotadas de sentimento, todos que-
rendo viver em paz, tanto quanto nós.
   Pensemos nos outros, e façamos pelos outros o que 
eles esperam de nós: a construção da paz através de 
leis justas e respeito aos códigos de direitos humanos.
Paz! Ela depende de cada um, onde estivermos, com 
quem estivermos.

Que o ódio seja suplantado pelo amor.
Que a indiferença seja substituída pela solidariedade.
Que o preconceito seja trocado pela bondade.
Que as armas sejam substituídas pela cooperação.
Que o egoísmo seja substituído pela humildade.
Que a segurança pública ceda espaço para a educação 
moral.
Que o sonho de um mundo melhor seja realidade atra-
vés da não violência, da solidariedade, da fraternidade 
e da liberdade.
Que o sonho de um mundo melhor seja realidade atra-
vés da opção pela paz.

Assim, propomos 10 (dez) passos para a construção 
da paz no mundo, convidando-o a colocá-las em prá-
tica:
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1 – Procure amar os outros, como eles são, respeitan-
do seus direitos, sem fazer exigências.
2 – Respeite o ponto de vista dos outros, pois cada 
um tem seu entendimento, sua visão das coisas e suas 
perspectivas da vida.
3 – Seja compreensivo e tolerante para com os outros, 
do mesmo modo que deseja que os outros o sejam 
consigo.
4 – Busque sempre o perdão em todas as circunstân-
cias.
5 – Seja a mudança que você deseja ver no mundo.
6 – Na administração pública pense sempre no bem- 
estar coletivo.
7 – Substitua a agressividade pelo amor.
8 – Faça aos outros somente o que gostaria que os ou-
tros lhe fizessem.
9 – Combata os vícios morais, desenvolvendo as vir-
tudes, aplicando a si mesmo a educação moral.
10 – Eleja a não violência e a paz como roteiros exis-
tenciais.
Irmãos em Humanidade!

De todos os cantos planetários as pessoas clamam 
por paz, bondade, honestidade, justiça, solidarieda-
de. Criemos uma grande corrente pela não violência, 
agindo a benefício de um mundo melhor, mostrando 
aos governos das nações e às organizações internacio-
nais que não queremos mais as guerras, não queremos 
mais os jogos de interesses, não queremos mais a mi-
séria. Se cada um fizer a sua parte pela paz no mundo, 
com certeza a Humanidade entrará numa nova era, de 
entendimento e de ética, quando finalmente conhe-
ceremos em plenitude as consequências positivas da 
mensagem que ecoa desde tempos longínquos: ame-
mo-nos como irmãos! 

Parábola do Joio

Mateus, XIII; 24 - 30.
“O Reino dos Céus é semelhante a um homem que 
semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os 
homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou joio 
no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva 
cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. 
Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: 
Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? 
Pois donde vem o joio? 
Respondeu-lhes: Homem inimigo é quem fez isso. Os 
servos continuaram: Queres, então, que vamos arran-
cá-lo? Não, respondeu ele; para que não suceda, que, 
tirando o joio, arranqueis juntamente com ele tam-
bém o trigo. Deixai crescer ambos juntos até à ceifa; e 
no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro
o joio e atai-o em feixes para os queimar, mas recolhei 
o trigo no meu celeiro.”

O homem tem sido, em todos os tempos, o eterno 
inimigo da Verdade. A todos os jactas da Sua luz, 
opõe uma sombra para obscurecê-la ou desnaturá-la. 
O joio está para o trigo, assim como o juízo humano 
está para as manifestações superiores. Uma doutrina, 
por mais clara e pura que seja, no mesmo momento 
em que é concedida ao homem, suscita inimigos que 
a trucidam, interesseiros e interessados em manter a 
ignorância que a desvirtuam, revestindo-a de falsas 
interpretações e desnaturando completamente sua es-
sência puríssima! 
   São como o joio, que amesquinha, transforma, enve-
nena e até mata o trigo!

Trecho retirado do livro “Parábolas e Ensinos 
de Jesus, de Cairbar Schutel 
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Natal Sempre... Lucy Dias Ramos

Com a proximidade do Natal, sentimo-nos to-
cados pela emoção e reconhecimento diante 
das bênçãos da vida, recordando as excelsas li-

ções do Evangelho de Jesus que nos convidam a amar, 
incondicionalmente, ao nosso próximo e usar de to-
lerância e compreensão perante os que nos ofendem, 
criando dificuldades em nosso caminho. Como cris-
tãos, convictos de que o Mestre é o caminho de nos-
sa redenção espiritual, cresce nossa responsabilidade 
ante os desafios existenciais, principalmente, porque 
já estamos conscientes dos deveres que nos competem 
na construção de um mundo melhor.
   Há de se buscar com denodo e fé o equilíbrio emo-
cional nesta fase tão cruciante em que nosso planeta 
em transição para uma era de amor e fraternidade, 
possa, realmente, atingir os parâmetros necessários 
para a ascensão libertadora, atingindo outro nível em 
seu processo evolutivo. Infelizmente, muitos se demo-
ram, ainda, presos às cogitações materialistas, cuidan-
do apenas do que é impermanente em detrimento das 
conquistas espirituais necessárias para que se atinja o 
grau de moralidade indispensável à nova categoria de 
mundos regenerados.
   E nestes dias, de luzes e cânticos natalinos, ador-
nando nossas ruas e lojas, quando muitos se recordam 
mais demoradamente de Jesus e invocam sua proteção 
em rogativas constantes, busquemos orar com fé e gra-
tidão pela presença de Jesus em nossas vidas, sempre 
que agimos com amor e compaixão pelos que sofrem, 
buscando nosso apoio fraterno... Não nos deixemos 
enredar pelas teias do egoísmo nem pela descrença na 
qual muitos se debatem, diante da dor e das aflições 
terrestres, escurecendo o horizonte de luz que nos 
convida a seguir sempre, confiantes e otimistas para 
a realização de nossos sonhos e projetos existenciais. 
Que o Natal com sua magia que nos remete às recor-
dações da infância em sua pureza na simplicidade do 
lar, onde a fé era o sustentáculo da vida e o amor a 

diretriz segura para caminhar com a certeza de que 
Jesus - o bom pastor – prossegue com desvelo e ca-
rinho a cuidar de suas ovelhas, aguardando-nos com 
paciência em seu abençoado redil...
   E assim, possamos neste tempo que nos conclama ao 
amor, como a solução de nossos problemas vivenciais, 
agir conforme o Mestre nos ensinou, para que o Natal 
aconteça em nossos corações, despertando os melho-
res sentimentos e ações coerentes com os ensinamen-
tos cristãos assimilados... Possamos assim, agir com 
lealdade e justiça em nossos lares, para com nossos 
amigos e irmãos em Humanidade... Expressar nossos 
melhores sentimentos de fé, acreditando em nossos 
ideais mais nobres, respeitando aos nossos irmãos que 
ainda não nos aceitam ou discriminam... 
   Demonstrar em nossas ações a crença que nos sus-
tenta, sempre que a vida nos pedir testemunhos, nos 
momentos difíceis e na solidão das horas sombrias...
Renunciar aos bens materiais em favor de nossa dig-
nidade moral... Exercitar o desapego das coisas mate-
riais e das pessoas, deixando-as livres para seguirem 
suas opções e projetos de vida... Praticar as virtudes 
excelsas que nosso nível ético nos conclama, amando 
e compreendendo nosso próximo, sem imposições...
Usar a liberdade de agir e de pensar sem esquecer de 
defender os que estão algemados nos vícios e nas teias 
da ignorância...
   Defender a vida em todas as suas expressões, respei-
tando a Natureza e todos os seres criados por Deus, 
contribuindo para que possam viver em plenitude... 
Exteriorizar a paz que vige em nosso íntimo, benefi-
ciando aos que caminham ao nosso lado e emitir vi-
brações em preces sinceras para que a serenidade reine 
em todos os corações... Perdoar, incondicionalmente, 
eliminando de nosso íntimo a mágoa e o desencanto...
Acreditar que todos nós poderemos vencer as más in-
clinações, esquecendo as desilusões, mesmo aquelas 
que provem dos mais caros afetos... Sorrir, mesmo so-
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frendo, estendendo as mãos aos mais fracos que se 
deixam vencer pelas dores morais que já conseguimos 
superar... Usar proveitosamente nosso tempo, ampa-
rando e socorrendo aos que se encontram solitários e 
tristes pelos caminhos da Terra...
   Iluminar nosso olhar com as belezas da vida, da 
justiça e do amor, tendo gratidão pelas bênçãos que 
usufruímos, estendendo nossas mãos e ensinando as 
diretrizes do caminho a percorrer... São atos de ines-
timável valor que poderemos realizar todos os dias, se 
tivermos coragem, fé e gratidão! Agindo assim perce-
beremos, que um novo Natal acontecerá em nossos 
corações! Deixemos, portanto, que esse novo Natal 
nobre e belo permaneça conosco e prossigamos ensi-
nando aos nossos irmãos a seguir Jesus!...
   Vivamos este momento em toda a sua plenitude, tes-
temunhando que Deus existe e que Jesus nos aguarda 
por toda a eternidade!... Bom Natal! 
   Jesus nos ampare, renovando nossa fé com a luz de 
Seu olhar compassivo!
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Última Página

Natal do Coração

Abençoadas sejam as mãos que, em memória 
de Jesus, espalham no Natal a prata e o ouro, 
diminuindo a miséria e a necessidade, a fome 

e a nudez!... Entretanto, se não forem iluminadas pelo 
amor que ajuda sempre, esses flagelos voltarão ama-
nhã, como a erva daninha que espreita a ausência do 
lavrador. Deixa que a manjedoura de tua alma se abra, 
feliz, ao Soberano Celeste, para que a luz te banhe a 
vida.Com Ele, estenderás o coração onde estiveres, 
seja para trocar um pensamento compassivo com a 
palavra escura e áspera ou para adubar uma semente 
de esperança, onde a aflição mantém o deserto!

Com Ele, inflamaram de júbilo os olhos de algum me-
nino triste e desamparado e uma simples criança, ar-
rebatada hoje ao vendaval, pode amanhã ser o conso-
lo da multidão... com Ele, podes oferecer a bênção da 
tolerância aos que trabalham contigo, transformando 
o altar de teu coração em altar de Deus!... Natal no 
espírito é a comunhão com Ele próprio.
   Ainda que te encontres em plena solidão na man-
jedoura do infortúnio, sai de ti mesmo e reparte com 
alguém o dom inefável de tua fé.

Chico Xavier - Meimei
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