
Mulher Especial
Há mulheres que são especiais.

Em dadas circunstâncias, pa-
recem princesas ou mesmo rainhas, 
pois encantam, fascinam e mostram 
ter poderes de tal modo expressivos, 
diante dos quais dobramos a cerviz.

Há ocasiões em que são como 
administradoras ou economistas, 
quando se põem a organizar a vida 
do lar, seus movimentos e despesas, 
tudo aquilo que se compra e o que se 
põe na mesa, para a fruição de todos. 
Conseguem, muitas vezes, ajuntar 
alguma quantia que sobra para mo-
mentos mais difíceis.

Quantas vezes se mostram como 
agentes de disciplina? Alteiam a voz, 
como quem dá voz de comando, or-
denam, impactam com o tipo de in-
fl exão que utilizam, e põem, dessa 
maneira, tudo e todos em seus devi-
dos lugares, dentro de casa.

São quais colegas, quais cole-
giais, variadas vezes. Envolvem-se 
com os petizes, brincam, jogam com 
eles; riem-se deles e com eles, até o 
momento justo de estancar a brinca-
deira.

Mulheres há que se tornam mé-
dicas ou enfermeiras, diante das ne-
cessidades dos seus fi lhos. Acolhem-
-nos, preparam-lhes poções e chás 

diversos, e, muitas vezes 
contrariando as instruções 
formais, dão-lhes xaropes 
e pastilhas. Se enfermos, 
banham-nos, põem-nos em 
seus leitos, recobrem-nos, acalentam 
e vigiam, dias ou noites, dias e noi-
tes, até que retornem à saúde.

Mas, dentre essas mulheres in-
críveis, especiais de verdade, temos 
aquelas que reúnem todas essas ha-
bilidades: são mestras, são agentes 
disciplinares; são administradoras e 
economistas, enfermeiras, psicólo-
gas, são médicas. São cozinheiras, 
lavadeiras, artesãs e fi andeiras. Con-
seguem ser governantas, serviçais e 
chegam a ser santas.

Essas almas geniais de mulher 
são alimentadas pelo estranho ide-
al de sempre entender, de atender e 
de sempre servir. São companheiras 
próximas dos anjos, são servidoras 
de Deus e mensageiras da vida. São 
nossas fãs, amigas extremadas para 
quem nunca há nada impossível, 
quando se trata de atender-nos, de 
alegrar-nos, de ajudar-nos.

São mulheres sem igual. Per-
fumam como fl ores, são ardentes 
como a chama e brilham como es-
trelas. Nada obstante todos os en-

cômios que lhes possamos dirigir, o 
que é mais tocante, mais comovente, 
é saber que uma dessas mulheres, 
incumbidas por Deus para mudar o 
mundo, ajudando-o a ser melhor, a 
ser um campo bom de se viver, tem 
uma missão particular.

Há uma mulher para quem o 
Criador entregou a missão de cuidar-
-me, de fazer-me estudar para enten-
der, de ensinar-me a orar e a crescer, 
a respeitar a todos e a servir para o 
bem. Essa mulher é um encanto em 
minha vida, e não há ninguém que se 
lhe assemelhe. Ao vê-la, marejam-
-se-me os olhos e bate forte o meu 
coração. Ela é tal qual amálgama de 
ouro e brilhante. Ela é, por fi m, a luz 
que torna meu caminho cintilante. É 
aquela a quem chamo de minha mãe.

Ivan de Albuquerque 

Psicografi a de J Raul Teixeira.
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Ouça o programa momento do 
SENHOR! Todos os sábados das 

18 às 19 horas na Rádio 91,50 FM 
na apresentação

o seu irmão e servo do SENHOR, 
Geil de Souza,

o telefone da rádio é 
2775-7155 e o

do Gil de Souza é 3653-5077. 
Gil de Souza Divulgações.

PROGRAMA ZAIR CANÇADO

RÁDIO BANDEIRANTES - 1360 (AM)
VALE A PENA OUVIR!

• PÁGINAS PARA REFLEXÃO
• DE TUDO E DE TODOS
• UTILIDADE PÚBLICA
• CONSULTANDO O CALENDÁRIO
• ENTREVISTAS
• CURIOSIDADES
• BRINDES PARA OS OUVINTES

(DOMINGOS 9H DA MANHÃ)

TEL. 2543-1360

Doutrina consoladora
Ao dedicarmos algum tempo de 

nossa vida para ler e estudar 
a Obra de Allan Kardec, irá desco-
brir, logo de início, que a Doutrina 
Espírita por ele codifi cada é essen-
cialmente consoladora. Ao apresen-
tar o homem como um ser imortal, 
que volta a viver através do processo 
natural da reencarnação, ao provar, 
através de irrefutáveis argumentos 
que a morte é só uma mudança de 
faixa vibracional, provando que nós 
não somos um corpo de carne e sim 
um espírito ligado momentaneamen-
te em um corpo de carne, isso sim, 
nos dá o consolo que precisamos ter 
para enfrentar com a naturalidade 
possível, o desencarne de um ente 
querido. Através da mediunidade, 
esta abençoada ferramenta nos pre-
senteada por Deus, recebemos notí-
cias daqueles que nos antecederam 
na grande viagem de retorno à Pá-
tria Espiritual. De tudo isso conclui-
-se que somos visceralmente contra 
todo e qualquer ato que atente contra 
a vida. O Espírita sabe da importân-
cia da reencarnação, como nos en-
sinam os Espíritos Reveladores, na 
resposta a questão 132, de “O Livro 
dos Espíritos”, quando nos dizem da 

importância deste estágio num corpo 
de carne, pois é aqui e só aqui, com 
o esquecimento do passado, das vi-
vências de outras existências, é que 
iremos recomeçar relacionamentos, 
aprender a amar, a perdoar, a convi-
ver em harmonia, a ser um semeador 
da paz, ao invés de reviver comporta-
mentos contrários aos ensinos de Je-
sus. É consoladora esta Doutrina que 
abraçamos de tal forma que, passan-
do pelas provas e expiações que nós 
mesmos escolhemos, aprendemos 
verdadeiras lições e damos um novo 
rumo em nossas existências. Através 
do conhecimento espírita, entende-
mos que plantando o Bem, colhere-
mos o Bem. Aprendemos, às vezes 
com muita dor, que a omissão não é 
uma escolha saudável e que temos 
que estar sempre ao dispor da Obra 
do Bem, pois é o Bem que fi zermos 
na vida que voltará para nós. Nesta 
grande escola que é a Casa Espírita 
aprendemos lições imorredouras que 
o mundo lá fora não está capacitado 
para nos ensinar, como por exem-
plo de que a nossa família é o meio 
através do qual estamos conjugan-
do, na prática diária, vários verbos 
de difícil conjugação para a grande 

maioria dos homens, como “recome-
çar”, “construir”, “compartilhar” e 
por aí vai, até sentirmos aquela falta 
de nosso cantinho, quando estamos 
em viagem, ou na rua e sentimos um 
refrigério ao entrarmos em nosso 
lar que deve ser sempre um refúgio 
de paz e não um ringue. Só a Con-
soladora Doutrina dos Espíritos nos 
assegura isso. Daí, queridos leitores, 
aprendemos valiosas e preciosas li-
ções com os ensinos espíritas e neste 
ano em que comemoramos o sesqui-
centenário do livro “O Evangelho 
Segundo o Espiritismo”, lembramos 
que foi através deste livro que a in-
questionável parte moral dos ensinos 
do Cristo vieram até nós, acrescidos 
de várias mensagens ditadas por 
Espíritos Superiores e preciosos co-
mentários de Kardec, fazendo desta 
obra um verdadeiro facho de luz a 
nos iluminar os passos nesta vida. 
Por fi m, lembramos que é neste livro 
que consta o profundo ensinamento 
“temei permanecerdes indiferentes 
quando puderdes ser útil” ( Cap. 
XIII, item 17), que nos incentiva a 
praticar a caridade, pois, segundo 
nos ordena o Espiritismo, “Fora da 
Caridade Não Há Salvação”.

(Hélio Ribeiro Loureiro é Diretor de 

Relações Externas do Conselho Es-

pírita do Estado do Rio de Janeiro).
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O Livro dos Médiuns, Item 304, 
Allan Kardec

Alerta-nos Allan Kardec, em O 

Livro dos Médiuns, que os bons 
Espíritos se afastam de qualquer 
pessoa que pretenda fazer da me-
diunidade um degrau para alcançar 
o que quer que seja que não atenda 
aos desígnios divinos.

Diz ainda que Espíritos inferio-
res gostam de enganar, mas não de 
serem enganados. Têm vontade 
própria e agem como melhor lhes 
apraz.

Visando apenas seus interesses 
materiais, há pessoas que não va-
cilam em manipular encarnados e 
tentar enganar desencarnados. 

Do conto Doralice, de autoria 
de Marcelo Vitorino, que, por sua 
vez, se inspirou em clássico da 
bossa nova composto por Dorival 
Caymmi e Antônio Almeida, adap-
tamos o seguinte relato.

 

*****

Doralice queria porque queria 
conquistar João Pedro. Mas, como 
faria para separá-lo de Regina, 
uma beleza de fechar o comércio?

Apelou para um Espírito que 
se comunicava em um terreiro que 
fi cava na divisa de São Paulo com 
Diadema.

Contou uma história irreal e 
dramática, convencendo-o a aju-
dá-la. 

A verdade é que, ou pela insis-

tência de Doralice, ou pela ajuda 
do trabalho, a vida de Regina 
virou um inferno, até que o rapaz 
dela se separou. Em dois meses 
estava casado com Doralice.

Agora as coisas haviam entor-
nado. João Pedro caíra em si e 
queria a separação. Voltaria para 
pegar suas coisas quando voltasse 
de viagem.

O tempo estava correndo e 
Doralice precisava fazer alguma 
coisa. 

Procurou o terreiro novamente. 
Pegou um chá de espera de 

quatro horas. Quando fi nalmente 
foi atendida, percebeu que o Es-
pírito a tratava com certa frieza.

Mesmo assim, contou sua his-
tória, desta vez a verdade. 

Mas o Espírito bem se lembra-
va dela. Depois que a ajudou na 
primeira vez, sentiu-se explorado 
e disse para si mesmo:

 — Deixe estar. Dor de barriga 

não dói uma vez só. O seu está 

Explorando os espíritos
Como tudo pode tornar-se objeto de exploração, não há nada 

de surpreendente em se querer explorar os Espíritos; resta 

saber como eles receberiam isso, caso se tentasse fazê-lo.

Sidney Fernandes
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guardado.

Começou Doralice: – Lem-

bra-se do João Pedro? Então... 

Ele quer a separação. Estou de-

sesperada! Não sei o que fazer. 
Diga algo, por favor! Não quero 
perdê-lo.

— Min zi fi a, o caso tá muito 
complicado. – falou o Espírito. 
Parou um pouco, tragou o charuto 
que estava em sua mão e conti-
nuou. — Me deixe ter aqui com os 
meus para ver o que fazer.

Após jogar alguns búzios, o 
Espírito deu a sua resposta:

— Faça o seguinte: diga ao 
moço que está grávida.

A ideia era genial. Sabendo da 
gravidez, João Pedro teria que fi car 
por perto e acabaria fi cando para 
sempre. Doralice foi para casa e 
preparou um jantar para esperá-lo. 

— Mulher, que mesa linda! O 
que você aprontou aqui?

— O que nós aprontamos, diria 
você melhor.

— Como assim? – objetou João 

Pedro.
— Estou grávida.
— Que bom! E sem mais, nem 

menos, tratou de devorar o jantar 
e a beber a champanhe francesa 
que estavam maravilhosamente 
expostos à mesa.

Ao fi nal da lauta refeição, João 
Pedro disse:

— Muito obrigado. Tudo es-
tava muito bom. Agora cada um 
segue sua vida, certo?

— Como assim João Pedro, 
fi cou louco?

Com um indecifrável, porém, 
maroto sorriso ele disse, simples-
mente:

— Sou estéril!

*****

Será que o Espírito sabia de 
tudo?

*****
Não nos esqueçamos de que 

os Espíritos, seja qual for sua su-
perioridade ou sua inferioridade, 
são as almas dos mortos e, quando 
a moral e a religião prescrevem 
como um dever respeitar os seus 
restos mortais, a obrigação de 
respeitar o Espírito é ainda maior.

O Livro dos Médiuns, Item 310, 
Allan Kardec

 *****
 
É preciso ter muito cuidado e 

respeito no trato com os Espíritos. 
Diz Kardec que Espíritos levianos 
não têm escrúpulos e fi cam aguar-
dando o momento certo de nossa 
invigilância para se divertirem à 
nossa custa ou para se vingarem 
de nossos abusos. 

Explorar ou tentar enganar 
Espíritos é procurar confusão, 
pois se a mistifi cação não vem do 
falso médium, pode ser que venha 
do Espírito.

O Livro dos Médiuns, Item 305, 
Allan Kardec
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