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Editorial 160 anos de
O Livro dos EspíritosPor Luiz Assini

Uma obra não completa 160 anos, com tantas home-
nagens e com milhões de exemplares vendidos sem 
que tenha um fundo de verdade ou de bom conteúdo, 
principalmente tratando-se de livro filosófico. Muitos 
outros avatares da humanidade trouxeram suas con-
tribuições para o engrandecimento da humanidade, 
mas, no nosso ver, nada do que foi escrito se aproxima 
da dinâmica e da estrutura didática inserida por Kar-
dec, em o Livro dos Espíritos. Essa é a grande diferen-
ça basilar deste livro que filosoficamente conduz uma 
Doutrina de pura moral, traduzida aos encarnados 
como o “Consolador Prometido”, por Jesus.
   Nesse ponto, precisamos nos calar, pois a abrangên-
cia da matéria transcende os nossos conhecimentos e 
deixamos a cargo do Fundador da Doutrina dos Es-
píritos , Allan Kardec  e dos Seres superiores  a expli-
cação para tão grandiosa tarefa : “nas coisas que são 
ditas antes.”

Prolegômenos
“Fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão 
por toda parte, revelando na causa que os produz a 
ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz 
que um efeito inteligente há de ter como causa uma 
força inteligente e os fatos hão provado que essa for-
ça é capaz de entrar em comunicação com os homens 
por meio de sinais materiais. Interrogada acerca da 
sua natureza, essa força declarou pertencer ao mundo 
dos seres espirituais que se despojaram do invólucro 
corporal do homem. Assim é que foi revelada a Dou-
trina dos Espíritos. 
  As comunicações entre o mundo espírita e o mun-
do corpóreo estão na ordem natural das coisas e não 
constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comu-
nicações se acham vestígios entre todos os povos e em 
todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram 
patentes a todos. Os Espíritos anunciam que chega-
ram os tempos marcados pela Providência para uma 
manifestação universal e que, sendo eles os ministros 
de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão 
instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era 
para a regeneração da Humanidade. 
  Este livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito 
por ordem e mediante ditado de Espíritos Superiores, 
para estabelecer os fundamentos de uma filosofia ra-
cional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. 
Nada contém que não seja a expressão do pensamento 
deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a 
ordem e a distribuição metódica das matérias, assim 
como as notas e a forma de algumas partes da redação 
constituem obra daquele que recebeu a missão de os 
publicar. Em o número dos Espíritos que concorre-
ram para a execução desta obra, muitos se contam que 
viveram, em épocas diversas, na Terra, onde pregaram 
e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos 
seus nomes, não pertencem a nenhuma personagem, 
cuja lembrança a História guarde, mas cuja elevação 
é atestada pela pureza de seus ensinamentos e pela 
união em que se acham com os que usam de nomes 
venerados. Eis em que termos nos deram, por escrito

e por muitos médiuns, a missão de escrever este livro: 
“Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho 
que empreendeste com o nosso concurso, pois esse 
trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo 
edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos 
os homens num mesmo sentimento de amor e carida-
de. Mas, antes de o divulgares, revê-lo-emos juntos, a 
fim de lhe verificarmos todas as minúcias.
  “Estaremos contigo sempre que o pedires, para te 
ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta é ape-
nas uma parte da missão que te está confiada e que já 
um de nós te revelou.” “Entre os ensinos que te são da-
dos, alguns há que deves guardar para ti somente, até 
nova ordem. Quando chegar o momento de os publi-
cares, nós te diremos. Enquanto esperas, medita sobre 
eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. “Po-
rás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos 
(1), porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se 
acham reunidos todos os princípios materiais que me-
lhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo 
é a cepa; o espírito é o licor; a alma ou espírito ligado 
à matéria é o bago. O homem quintessencia o espírito 
pelo trabalho e tu sabes que só mediante o trabalho do 
corpo o Espírito adquire conhecimentos. 
  “Não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás 
contraditores encarniçados, sobretudo entre os que 
têm interesse nos abusos. Encontrá-los-ás mesmo en-
tre os Espíritos, por isso que os que ainda não estão 
completamente desmaterializados procuram frequen-
temente semear a dúvida por malícia ou ignorância. 
Prossegue sempre. Crê em Deus e caminha com con-
fiança: aqui estaremos para te amparar e vem próximo 
o tempo em que a Verdade brilhará de todos os lados. 
“A vaidade de certos homens, que julgam saber tudo 
e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento 
a opiniões dissidentes. Mas, todos os que tiverem em 
vista o grande princípio de Jesus se confundirão num 
só sentimento: o do amor do bem e se unirão por um 
laço fraterno, que prenderá o mundo inteiro. Estes 
deixarão de lado as miseráveis questões de palavras, 
para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutri-
na será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos 
os que receberem comunicações de Espíritos superio-
res. “Com a perseverança é que chegarás a colher os 
frutos de teus trabalhos. O prazer que experimenta-
rás, vendo a doutrina propagar-se e bem compreendi-
da, será uma recompensa, cujo valor integral conhe-
cerás, talvez mais no futuro do que no presente. Não 
te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os 
incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho.
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Conserva a confiança: com ela chegarás ao fim e me-
recerás ser sempre ajudado.
  “Lembra-te de que os Bons Espíritos só dispensam 
assistência aos que servem a Deus com humildade e 
desinteresse e que repudiam a todo aquele que busca 
na senda do Céu um degrau para conquistar as coisas 
da Terra; que se afastam do orgulhoso e do ambicio-
so. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira 
erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado 
sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se 
do cego para fazer perceptível a luz.” 
   São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente 
de Paulo, São Luís, O Espírito de Verdade, Sócrates, 
Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg e outros ...
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160 anos de “O Livro dos Espíritos”

  O materialismo dá seus últimos suspiros através de 
alguns cientistas que em vão tentam fazer vencer suas 
teorias simplistas. Os tempos são outros. A espiritua-
lidade vem ganhando espaço e despertando o ser hu-
mano para realidades imortais. Os tempos são outros; 
tempos que começaram a ser clareados sob a tutela de 
um notável educador, seareiro da realidade de além 
túmulo. Então, há 160 anos nova alvorada à huma-
nidade. Aquele célebre educador codificava de forma 
democrática, colhendo informações dadas por vários 
médiuns, nos mais diversos locais do globo, a Doutri-
na dos Espíritos, com o cunho da universalidade que 
serviria para dar ainda mais credibilidade à Doutrina 
que se iniciava.
  Foi ele o responsável por fazer a ponte de ligação entre 
ciência e religião, demonstrando com o rigor científi-
co que a vida rompe a noite da morte e ressurge triun-
fante em outros planos do infinito. A referência é ao 
notável educador francês -  Hippolite Léon Denizard 
Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, que acima 
de tudo era um homem de fibra e coragem, porquanto 
suportou retaliações, agressões gratuitas, ofensas e di-
ficuldades impostas pelos detratores das novas ideias. 
Era uma época complicada, em que a intransigência 
se fazia impiedosa no coração daqueles que não com-

preendiam sua sublime missão. No dia 09 de Outubro 
de 1861, ocorreu o Auto de Fé de Barcelona, em que 
foram queimados em praça pública 300 livros referen-
tes ao espiritismo, prova de que aquela Doutrina que 
se iniciava incomodava, porque remexia nas fibras 
mais íntimas da alma humana, trazendo uma nova 
forma de pensar, que se aplicada abalaria as estruturas 
do arcaico pensamento da época. 
  O codificador, diante do episódio, não se abalou, 
ao contrário, mostrou aos espíritas e ao mundo que 
aquela data deveria ser comemorada, porque ao tentar 
calar os ideais espíritas, seus detratores o colocaram 
em evidência, levando muitos ao desejo de conhecer 
o motivo de tanto preconceito. 
  Alma bondosa e livre, o valente educador prosseguiu 
em sua tarefa e trabalhou infatigavelmente para pro-
pagar os ideais esclarecedores provindos da espiritu-
alidade. Em 1857 publicou O Livro dos Espíritos. Em 
1861, O Livro dos Médiuns. Em 1864, O Evangelho 
Segundo o Espiritismo. Em 1865, O Céu e o Inferno e 
em 1868, A Gênese. Além de mais de 11 anos de pu-
blicação da Revista Espírita, que se constitui em fonte 
segura e inesgotável de pesquisa para aqueles que que-
rem se aprofundar nos estudos dos postulados espíri-
tas. Portanto, a doutrina da educação veio pelas mãos

de um legítimo educador, que desencarnou em 31 de 
março de 1869, após anos de profícuo trabalho em fa-
vor da educação humana.
   Com a base montada, o trabalho precisava continu-
ar, e muitos foram aqueles que dignamente deram se-
quência. Amélie-Gabrielle Boudet, Camille Flamma-
rion, Gabriel Dellane, Eurípedes Barsanulfo, Bezerra 
de Menezes, Cairbar Schutel, Anália Franco, Jerónimo 
Mendonça, Divaldo Franco, Chico Xavier, Herculano 
Pires e tantos outros não citados aqui, mas que deram 
relevante contribuição, sendo incansáveis mensagei-
ros da esperança, e responsáveis pela força que o espi-
ritismo goza nos dias de hoje. 
  E importante lembrar que nos dias atuais, a humani-
dade que anseia por saber e conhecer assuntos concer-
nentes a espiritualidade, vem pressionando a grande 
mídia a tratar de temas como: reencarnação, comu-
nicação com os Espíritos, lei de causa e efeito, vidas 
em outros planetas... Graças a esses vanguardeiros do 
bem, que não deixaram a intransigência calar as vozes 
da espiritualidade, temos hoje a oportunidade de co-
nhecer os conceitos libertadores da Doutrina Espírita. 
   Sim, porque seus conceitos libertam. Mais impor-
tante do que se intitular espírita, é praticar suas lições 
e propagar seus conceitos, porquanto seus ensinos 
beneficiarão adeptos de outras religiões e até mesmo 
aqueles que não têm religião, servindo de instrução e 
também de consolo. Melhor: sem cobranças descabi-
das que cerceiam a liberdade de pensar das pessoas.
   Uma história que começou há 160 anos, rejubilemo-
-nos, pois, por ter a chance de participar dessa festa 
do amor, que a depender de nossa iniciativa poderá 
transformar a Terra em recanto de paz e harmonia.
Urge então nosso esforço e ousadia para fazer os pos-
tulados da Doutrina Espírita ganharem força e se 
popularizarem, conquistando corações e iluminan-
do consciências, porque vieram para dialogar com o 
povo, pelo povo e para o povo.
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O Espiritismo veio ao mundo atra-
vés da Ciência. Kardec, ao se de-
bruçar sobre os fenômenos que lhe 
foram apresentados, não o fez com 
unção religiosa, prejudicada por 
qualquer visão sectária. Examinou 
os fenômenos como pesquisador, 
valendo-se de critério científico, 
aplicando o método experimental 
com clareza de raciocínio, a fim de 
não se perder no deslumbramento 
do novo mundo que se lhe revelava 
através dos diálogos extraordiná-
rios que mantinha com os Espíri-
tos. Entretanto, depois de constata-
da cientificamente a veracidade da 
existência e da comunicabilidade 
dos Espíritos, teve o Missionário 
o discernimento que lhe permitiu 
não se deter apenas no campo ex-
perimental.     
   Entendeu, desde logo, que a Reve-
lação Espírita tinha finalidade mais 
ampla e mais nobre do que a sim-
ples comprovação da imortalidade 
e a comunicabilidade dos Espíri-
tos. Deixando o campo científico 
para outros Espíritos que vieram 
em sua equipe, deteve-se no campo 
filosófico, onde dialogou com os 
Espíritos, propondo-lhes questões 
a respeito de Deus, da Criação, da 
Criatura, dos problemas do ser, do 
destino e da dor. 
 Poderia Kardec ter-se projeta-
do como teólogo e ter-se perdido, 
como tantos outros, nos sinuosos 
caminhos das intermináveis dis-
cussões a respeito de cosmogonia, 
cristologia, exegese bíblica e tantos 
outros temas tão a gosto de muitos 
filósofos e teólogos. Mas, o Missio-
nário não se reencarnara para en-
riquecer, dessa forma, a galeria dos 
filósofos, nem dos teólogos, limi-
tando sua atuação apenas ao cam-
po da teoria. Não. Antes mesmo de

os Espíritos lhe revelarem o cará-
ter da sua missão, ele já agia em 
função do compromisso assumido 
com Jesus, no sentido de trazer de 
volta o Evangelho, na sua feição de 
obra libertadora, logo educadora. 
Embora não filiado a nenhum gru-
po religioso, era profundamente 
cristão, repartindo com o próximo 
aquilo que tinha – o saber, minis-
trando, gratuitamente, aulas notur-
nas a grupos de jovens que se pre-
paravam para a universidade. 
  

cria o Espírito de seu filho; ele mais 
não faz do que fornecer-lhe o invó-
lucro corpóreo, cumprindo-lhe, no 
entanto, auxiliar o desenvolvimen-
to intelectual e moral do filho, para 
fazê-lo progredir.” Por essa citação, 
vê-se que o enfoque educacional da 
Doutrina Espírita é diferente, por 
considerar a criança não como um 
ser, cuja vida começou no ventre 
materno, mas um Espírito imortal, 
dotado de bagagem própria, in-
dividual, que se irá manifestando 
à medida que o corpo o permita.       
Por isso é que, conscientes de que 
o Espírito está com o seu passado 
amortecido, beneficiado pelo es-
quecimento, aqueles que procuram 
educar a criança à luz dos ensina-
mentos espíritas buscam não per-
der tempo, aproveitando essa fase 
de aceitação de novas informações, 
a fim de sensibilizá-lo em relação 
às verdades e à noção de valores 
trazida pelo Evangelho, para que, 
mais tarde, quando as tendências 
de sua bagagem aflorarem, o espa-
ço já esteja ocupado, pelo menos 
parcialmente, pelas  ideias reno-
vadoras, conforme nos ensinam os  
Espíritos  Superiores, em resposta 
a Kardec: 
 “Encarnando, com o objetivo de 
se aperfeiçoar, o Espírito, durante 
esse período, é mais sensível às im-
pressões que recebe, capazes de lhe 
auxiliarem o adiantamento,  para o 
que devem contribuir os incumbi-
dos de educá-lo.”  Educadores mo-
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É de se notar que o Espiritismo veio 
tirar o halo de misticismo inope-
rante, extático que fora imposto à 
mensagem cristã, devolvendo-lhe a 
simplicidade encantadora, o dina-
mismo profundamente atuante na 
vida diária da criatura humana. É 
de se notar que o Espiritismo veio 
tirar o halo de misticismo inope-
rante, extático que fora imposto à 
mensagem cristã, devolvendo-lhe 
a simplicidade encantadora, o di-
namismo profundamente atuante 
na vida diária da criatura humana.         
Considerando-se Jesus a maior ex-
pressão religiosa de todos os tem-
pos, e analisando-se a Sua atuação, 
diante daquilo que foi apresentado 
como religião  nos  séculos  subse-

quentes, chega-se a uma pergunta: 
o que é religião? Será um conjunto 
de práticas desenvolvidas no inte-
rior dos templos, ou uma prática 
de vida, capaz de fazer a criatura 
crescer espiritualmente, pela edu-
cação?
  Que é educação? Será algo a ser 
imposto ao Espírito? Ou será in-
centivo para que ele revele a luz 
que traz em si por herança divina?
O verbo educar, na sua origem, sig-
nifica tirar para fora. Jesus, dialo-
gando com seus contemporâneos, 
ensinando a origem divina comum 
a todos, perguntou-lhes: “Não está 
escrito na vossa lei: eu disse: sois 
deuses?” No Sermão do Monte, 
recomenda: “Assim resplandeça a 
vossa luz diante dos homens.”
  Toda a mensagem religiosa de 
Jesus se fundamenta no esforço 
da criatura no sentido de revelar 
essa herança divina que todos tra-
zemos. Nada de graças, além da 
graça da vida. Nada de privilégios. 
“.e então dará cada um segundo as 
suas obras.” A educação religiosa 
que Jesus propicia ao homem le-
va-o a conscientizar-se de que não 
será através de orações repetidas 
que agradaremos a Deus:E, oran-
do, não useis de vãs repetições, 
como os gentios, que pensam que 
por muito falarem serão ouvidos.”          
Nem através de oferendas ou ba-
julações: “Portanto, se trouxeres a 
tua oferta ao altar e aí te lembrares 
de que teu irmão tem alguma coisa 
contra ti, deixa ali diante do altar a 
tua oferta, e vai reconciliar-te pri-
meiro com teu irmão, e depois vem 
e apresenta a tua oferta.” “O corpo 
procede do corpo, mas o Espírito 
não procede do Espírito, porquan-
to o Espírito já existia antes da for-
mação do corpo. Não é o pai quem
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vê-se que o enfoque educacional da 
Doutrina Espírita é diferente, por 
considerar a criança não como um 
ser, cuja vida começou no ventre 
materno, mas um Espírito imortal, 
dotado de bagagem própria, in-
dividual, que se irá manifestando 
à medida que o corpo o permita.       
Por isso é que, conscientes de que 
o Espírito está com o seu passado 
amortecido, beneficiado pelo es-
quecimento, aqueles que procuram 
educar a criança à luz dos ensina-
mentos espíritas buscam não per-
der tempo, aproveitando essa fase 
de aceitação de novas informações, 
a fim de sensibilizá-lo em relação 
às verdades e à noção de valores 
trazida pelo Evangelho, para que, 
mais tarde, quando as tendências 
de sua bagagem aflorarem, o espa-
ço já esteja ocupado, pelo menos 
parcialmente, pelas  ideias reno-
vadoras, conforme nos ensinam os  
Espíritos  Superiores, em resposta 
a Kardec: 
 “Encarnando, com o objetivo de 
se aperfeiçoar, o Espírito, durante 
esse período, é mais sensível às im-
pressões que recebe, capazes de lhe 
auxiliarem o adiantamento,  para o 
que devem contribuir os incumbi-
dos de educá-lo.”  Educadores mo-

 dernos valorizam a educação des-
de o nascimento. 
   A educação, à luz do Espiritismo, 
reconhece isso e vai um passo além, 
lembrando à mãe que ela deve dia-
logar com o nascituro desde que se 
percebeu grávida, pois esse novo 
ser é, em verdade, um Espírito 
imortal, antigo aluno da escola da 
Terra, rematriculado agora, enver-
gando um novo uniforme. A noção 
de imortalidade que o Espiritismo 
faculta ao homem abre-lhe a possi 
bilidade de desenvolver um estado 
de consciência que se poderia cha-
mar de cidadania espiritual. Esse 
estado de consciência leva-o a 
aprender, desde cedo, que o túmu-
lo não representa, nem uma des-
graça, nem a solução de problemas 
internos do Espírito. 
  Representa apenas uma mudan-
ça de estado, de encarnado para o 
de desencarnado, uma mudança 
de residência, para onde o Espírito 
leva o produto dos seus trabalhos 
evolutivos, seus méritos e demé-
ritos. A educação espírita nos en-
sina que Deus é justo e, como tal, 
cria todos os seus filhos dotados da 
mesma capacidade de progredir. 
Não há privilégios. 
   Em princípio somos todos iguais. 
As diferenças individuais correm 
por conta do degrau evolutivo em 
que o Espírito se encontra. A edu-
cação espírita é voltada no sentido 
de derrubar as fronteiras milenares 
que separam o sagrado do profano

o celeste do terrestre, levando o 
homem à aplicação dos princípios 
ético-morais do Evangelho em to-
das as situações da vida, conforme 
Jesus ensinou e exemplificou. 
  Moralmente, não há diferença 
nem mesmo entre o material e o 
espiritual. A vida material e a es-
piritual são vistas apenas como 
oportunidades distintas, deferidas 
ao Espírito imortal, mas não como 
situações capazes de legitimar pos-
turas ético-morais diferentes.
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imposto ao Espírito? Ou será in-
centivo para que ele revele a luz 
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“.e então dará cada um segundo as 
suas obras.” A educação religiosa 
que Jesus propicia ao homem le-
va-o a conscientizar-se de que não 
será através de orações repetidas 
que agradaremos a Deus:E, oran-
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como os gentios, que pensam que 
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julações: “Portanto, se trouxeres a 
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O Espiritismo veio ao mundo atra-
vés da Ciência. Kardec, ao se de-
bruçar sobre os fenômenos que lhe 
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com clareza de raciocínio, a fim de 
não se perder no deslumbramento 
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rios que mantinha com os Espíri-
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destino e da dor. 
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como tantos outros, nos sinuosos 
caminhos das intermináveis dis-
cussões a respeito de cosmogonia, 
cristologia, exegese bíblica e tantos 
outros temas tão a gosto de muitos 
filósofos e teólogos. Mas, o Missio-
nário não se reencarnara para en-
riquecer, dessa forma, a galeria dos 
filósofos, nem dos teólogos, limi-
tando sua atuação apenas ao cam-
po da teoria. Não. Antes mesmo de

os Espíritos lhe revelarem o cará-
ter da sua missão, ele já agia em 
função do compromisso assumido 
com Jesus, no sentido de trazer de 
volta o Evangelho, na sua feição de 
obra libertadora, logo educadora. 
Embora não filiado a nenhum gru-
po religioso, era profundamente 
cristão, repartindo com o próximo 
aquilo que tinha – o saber, minis-
trando, gratuitamente, aulas notur-
nas a grupos de jovens que se pre-
paravam para a universidade. 
  

cria o Espírito de seu filho; ele mais 
não faz do que fornecer-lhe o invó-
lucro corpóreo, cumprindo-lhe, no 
entanto, auxiliar o desenvolvimen-
to intelectual e moral do filho, para 
fazê-lo progredir.” Por essa citação, 
vê-se que o enfoque educacional da 
Doutrina Espírita é diferente, por 
considerar a criança não como um 
ser, cuja vida começou no ventre 
materno, mas um Espírito imortal, 
dotado de bagagem própria, in-
dividual, que se irá manifestando 
à medida que o corpo o permita.       
Por isso é que, conscientes de que 
o Espírito está com o seu passado 
amortecido, beneficiado pelo es-
quecimento, aqueles que procuram 
educar a criança à luz dos ensina-
mentos espíritas buscam não per-
der tempo, aproveitando essa fase 
de aceitação de novas informações, 
a fim de sensibilizá-lo em relação 
às verdades e à noção de valores 
trazida pelo Evangelho, para que, 
mais tarde, quando as tendências 
de sua bagagem aflorarem, o espa-
ço já esteja ocupado, pelo menos 
parcialmente, pelas  ideias reno-
vadoras, conforme nos ensinam os  
Espíritos  Superiores, em resposta 
a Kardec: 
 “Encarnando, com o objetivo de 
se aperfeiçoar, o Espírito, durante 
esse período, é mais sensível às im-
pressões que recebe, capazes de lhe 
auxiliarem o adiantamento,  para o 
que devem contribuir os incumbi-
dos de educá-lo.”  Educadores mo-
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de vida, capaz de fazer a criatura 
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cação?
  Que é educação? Será algo a ser 
imposto ao Espírito? Ou será in-
centivo para que ele revele a luz 
que traz em si por herança divina?
O verbo educar, na sua origem, sig-
nifica tirar para fora. Jesus, dialo-
gando com seus contemporâneos, 
ensinando a origem divina comum 
a todos, perguntou-lhes: “Não está 
escrito na vossa lei: eu disse: sois 
deuses?” No Sermão do Monte, 
recomenda: “Assim resplandeça a 
vossa luz diante dos homens.”
  Toda a mensagem religiosa de 
Jesus se fundamenta no esforço 
da criatura no sentido de revelar 
essa herança divina que todos tra-
zemos. Nada de graças, além da 
graça da vida. Nada de privilégios. 
“.e então dará cada um segundo as 
suas obras.” A educação religiosa 
que Jesus propicia ao homem le-
va-o a conscientizar-se de que não 
será através de orações repetidas 
que agradaremos a Deus:E, oran-
do, não useis de vãs repetições, 
como os gentios, que pensam que 
por muito falarem serão ouvidos.”          
Nem através de oferendas ou ba-
julações: “Portanto, se trouxeres a 
tua oferta ao altar e aí te lembrares 
de que teu irmão tem alguma coisa 
contra ti, deixa ali diante do altar a 
tua oferta, e vai reconciliar-te pri-
meiro com teu irmão, e depois vem 
e apresenta a tua oferta.” “O corpo 
procede do corpo, mas o Espírito 
não procede do Espírito, porquan-
to o Espírito já existia antes da for-
mação do corpo. Não é o pai quem

Revista Aurora.indd   8 27/04/2017   09:24:30

Revista AURORA 9

cria o Espírito de seu filho; ele mais 
não faz do que fornecer-lhe o invó-
lucro corpóreo, cumprindo-lhe, no 
entanto, auxiliar o desenvolvimen-
to intelectual e moral do filho, para 
fazê-lo progredir.” Por essa citação, 
vê-se que o enfoque educacional da 
Doutrina Espírita é diferente, por 
considerar a criança não como um 
ser, cuja vida começou no ventre 
materno, mas um Espírito imortal, 
dotado de bagagem própria, in-
dividual, que se irá manifestando 
à medida que o corpo o permita.       
Por isso é que, conscientes de que 
o Espírito está com o seu passado 
amortecido, beneficiado pelo es-
quecimento, aqueles que procuram 
educar a criança à luz dos ensina-
mentos espíritas buscam não per-
der tempo, aproveitando essa fase 
de aceitação de novas informações, 
a fim de sensibilizá-lo em relação 
às verdades e à noção de valores 
trazida pelo Evangelho, para que, 
mais tarde, quando as tendências 
de sua bagagem aflorarem, o espa-
ço já esteja ocupado, pelo menos 
parcialmente, pelas  ideias reno-
vadoras, conforme nos ensinam os  
Espíritos  Superiores, em resposta 
a Kardec: 
 “Encarnando, com o objetivo de 
se aperfeiçoar, o Espírito, durante 
esse período, é mais sensível às im-
pressões que recebe, capazes de lhe 
auxiliarem o adiantamento,  para o 
que devem contribuir os incumbi-
dos de educá-lo.”  Educadores mo-

 dernos valorizam a educação des-
de o nascimento. 
   A educação, à luz do Espiritismo, 
reconhece isso e vai um passo além, 
lembrando à mãe que ela deve dia-
logar com o nascituro desde que se 
percebeu grávida, pois esse novo 
ser é, em verdade, um Espírito 
imortal, antigo aluno da escola da 
Terra, rematriculado agora, enver-
gando um novo uniforme. A noção 
de imortalidade que o Espiritismo 
faculta ao homem abre-lhe a possi 
bilidade de desenvolver um estado 
de consciência que se poderia cha-
mar de cidadania espiritual. Esse 
estado de consciência leva-o a 
aprender, desde cedo, que o túmu-
lo não representa, nem uma des-
graça, nem a solução de problemas 
internos do Espírito. 
  Representa apenas uma mudan-
ça de estado, de encarnado para o 
de desencarnado, uma mudança 
de residência, para onde o Espírito 
leva o produto dos seus trabalhos 
evolutivos, seus méritos e demé-
ritos. A educação espírita nos en-
sina que Deus é justo e, como tal, 
cria todos os seus filhos dotados da 
mesma capacidade de progredir. 
Não há privilégios. 
   Em princípio somos todos iguais. 
As diferenças individuais correm 
por conta do degrau evolutivo em 
que o Espírito se encontra. A edu-
cação espírita é voltada no sentido 
de derrubar as fronteiras milenares 
que separam o sagrado do profano

o celeste do terrestre, levando o 
homem à aplicação dos princípios 
ético-morais do Evangelho em to-
das as situações da vida, conforme 
Jesus ensinou e exemplificou. 
  Moralmente, não há diferença 
nem mesmo entre o material e o 
espiritual. A vida material e a es-
piritual são vistas apenas como 
oportunidades distintas, deferidas 
ao Espírito imortal, mas não como 
situações capazes de legitimar pos-
turas ético-morais diferentes.
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de vida, capaz de fazer a criatura 
crescer espiritualmente, pela edu-
cação?
  Que é educação? Será algo a ser 
imposto ao Espírito? Ou será in-
centivo para que ele revele a luz 
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nifica tirar para fora. Jesus, dialo-
gando com seus contemporâneos, 
ensinando a origem divina comum 
a todos, perguntou-lhes: “Não está 
escrito na vossa lei: eu disse: sois 
deuses?” No Sermão do Monte, 
recomenda: “Assim resplandeça a 
vossa luz diante dos homens.”
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da criatura no sentido de revelar 
essa herança divina que todos tra-
zemos. Nada de graças, além da 
graça da vida. Nada de privilégios. 
“.e então dará cada um segundo as 
suas obras.” A educação religiosa 
que Jesus propicia ao homem le-
va-o a conscientizar-se de que não 
será através de orações repetidas 
que agradaremos a Deus:E, oran-
do, não useis de vãs repetições, 
como os gentios, que pensam que 
por muito falarem serão ouvidos.”          
Nem através de oferendas ou ba-
julações: “Portanto, se trouxeres a 
tua oferta ao altar e aí te lembrares 
de que teu irmão tem alguma coisa 
contra ti, deixa ali diante do altar a 
tua oferta, e vai reconciliar-te pri-
meiro com teu irmão, e depois vem 
e apresenta a tua oferta.” “O corpo 
procede do corpo, mas o Espírito 
não procede do Espírito, porquan-
to o Espírito já existia antes da for-
mação do corpo. Não é o pai quem
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A REVOLUÇÃO DE KARDEC
No aperfeiçoamento de um elo entre a pesquisa do 
espírito e o conhecimento científi-co, Kardec surge 
como o justo e indispensável meio-termo. Libertar do 
âmbito religioso e dogmático a análise do que concer-
ne ao espírito, tra-tando-a com metodologia própria 
da ciência, para disso tirar consequências éticas é o 
objetivo de sua obra. Por muito tempo, e até por des-
conhecimento de princípios básicos como o do dua-
lis-mo, a ignorância humana e a submissão ao dogma 
separaram a pesquisa do espírito e suas características 
da esfera do conhecimento científico.
  O espírito era do domínio exclusivo das religiões. 
Seus atributos seriam revelados, e não pesquisados.
Aí residiu a enorme dificuldade do cristianismo junto 
aos povos gregos. Enquanto para os gregos o conhe-
cimento era algo a ser buscado pelo caminho da in-
-dagação, entendiam os cristãos que o conhecimento 
do espírito seria revelado por um ser su-premo, dis-
pensando a investigação e, o que é pior, proibindo o 
exame das questões a ele pertinentes. Seria uma falta 
gravíssima questionar informações transmitidas pelo 
Absoluto. Kardec admite e estuda a comunicação dos 
espíritos, mas não a reveste de caráter de verdade ab-
soluta. O revelado, o informado, deve passar pelo cri-
vo da razão. As filosofias orientais, por outro lado, não

examinam racionalmente seus postulados. Em seu 
pensar, crer seria uma questão de sensibilidade a um 
mundo mais sutil e verdadeiro. 
   O mundo físico é maya, ilusão, logo não há maior 
interesse em pesquisar suas leis.
Kardec inova ao aplicar o método científico vigente na 
época para a investigação do espiritual.
Para tanto, parte de um raciocínio lógico muito im-
portante: Se a essência do homem, o espírito, sobrevi-
ve ao transe da morte física, pode se co-municar.
Como a evolução é permanente e há sempre muito a 
aprender, a simples condição de morto não dá ao es-
pírito a onisciência.
  Daí porque Allan Kardec, o bom-senso encarnado, 
no dizer de Camille Flamarion, aconselha que se fil-
trem as informações espirituais, sem exceção, com o 
bom senso. No dizer do codificador do espiritismo, é 
preferível rejeitar verdades a aceitar mentiras. Na in-
vestigação dos fenômenos do espírito, Kardec propõe 
uma metodologia baseada no método científico de 
Galileu Galilei. A observação cuidadosa dos fenôme-
nos permitirá a corroboração ou não de hipótese a eles 
relativas. Por esse tipo de investigação científica, e não 
dogmática, cientistas da estirpe de Wil-liam Crookes 
e Charles Richet, ambos ganhadores de prêmio Nobel, 

se aproximaram do espiritismo para pesquisar seus fe-
nômenos. Kardec estabelece respeitosa relação com o 
avanço científico. Sabendo que a ciência evoluiria por 
suas próprias forças, não tenta estabelecer o primado 
da fé sobre a razão. Não faz dogmatismos aos moldes 
das religiões tradicionais, que tentavam submeter a 
pesquisa científica a seus cânones, muitas vezes per-
seguindo e até matando aqueles que concluíssem a 
existência de leis à revelia de seus dogmas. Galileu e 
Giordano Bruno são exemplos de casos de persegui-
ção e morte. Respeitando e incentivando o progresso 
científico, Kardec afirma:
   -Se a ciência provar o erro do espiritismo em deter-
minado ponto, ele se reformulará sobre esse ponto.
Aí identificamos o caráter progressista, renovador e 
não dogmático da Doutrina dos Espíritos.
   Nascia a Ciência do espírito, acompanhada de ade-
quado método de investigação de sua fenomenologia.
Nesse sentido há que identificar um pioneirismo de 
Kardec, que sem dar nome, utili-zou um dos méto-
dos mais estudados na Linguística contemporânea: O 
método abdutivo. Esse método postula a existência de 
um ente e analisa o comportamento do universo em 
função dessa postulação para verificar se faz ou não 
sentido. A Teoria das Cordas é um exemplo.
  Admite-se a existência de uma inteligência criadora 
superior, Deus, a partir da per-gunta: “Que é Deus?”
Como consequência, o espírito e as leis da evolução.
A partir da proposição Deus e da postulação do espíri-
to, passa Kardec a investigar os fenômenos espirituais 
e humanos, em geral, estabelecendo como acontecem 
e como deveriam acontecer a partir da ideia de Deus. 
A congruência é inegável. O Universo é logicamente 
in-consistente sem a ideia de uma Inteligência Supre-
ma.Trata-se de uma aplicação do método abdutivo.
Estabelecidos princípios gerais, como o da justiça di-
vina, daí decorrem, por exemplo, como corolário, a lei 
da reencarnação. Devemos elucidar que essa ideia, da 
reencarnação, não é criação do espiritismo. Este ape-
nas a difundiu mais fortemente no mundo ocidental, 
com a preocupação lógica de escoi-má-la de imperfei-
ções, como a possibilidade da metempsicose.
  Assim, por admitir o progresso como lei, a reencar-
nação, tal como entende Kardec, não contempla a 
possibilidade da transmigração da alma humana para 
animais, no mecanismo das vidas sucessivas. Também 
fiel ao bom senso, a filosofia espírita não vê na reen-
carnação apenas aspectos de resgate e punição, pen-
samento que decorre, mor das vezes, de um entendi-
mento equivocado da doutrina oriental do karma. Se 
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   O mundo físico é maya, ilusão, logo não há maior 
interesse em pesquisar suas leis.
Kardec inova ao aplicar o método científico vigente na 
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trem as informações espirituais, sem exceção, com o 
bom senso. No dizer do codificador do espiritismo, é 
preferível rejeitar verdades a aceitar mentiras. Na in-
vestigação dos fenômenos do espírito, Kardec propõe 
uma metodologia baseada no método científico de 
Galileu Galilei. A observação cuidadosa dos fenôme-
nos permitirá a corroboração ou não de hipótese a eles 
relativas. Por esse tipo de investigação científica, e não 
dogmática, cientistas da estirpe de Wil-liam Crookes 
e Charles Richet, ambos ganhadores de prêmio Nobel, 
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existência de leis à revelia de seus dogmas. Galileu e 
Giordano Bruno são exemplos de casos de persegui-
ção e morte. Respeitando e incentivando o progresso 
científico, Kardec afirma:
   -Se a ciência provar o erro do espiritismo em deter-
minado ponto, ele se reformulará sobre esse ponto.
Aí identificamos o caráter progressista, renovador e 
não dogmático da Doutrina dos Espíritos.
   Nascia a Ciência do espírito, acompanhada de ade-
quado método de investigação de sua fenomenologia.
Nesse sentido há que identificar um pioneirismo de 
Kardec, que sem dar nome, utili-zou um dos méto-
dos mais estudados na Linguística contemporânea: O 
método abdutivo. Esse método postula a existência de 
um ente e analisa o comportamento do universo em 
função dessa postulação para verificar se faz ou não 
sentido. A Teoria das Cordas é um exemplo.
  Admite-se a existência de uma inteligência criadora 
superior, Deus, a partir da per-gunta: “Que é Deus?”
Como consequência, o espírito e as leis da evolução.
A partir da proposição Deus e da postulação do espíri-
to, passa Kardec a investigar os fenômenos espirituais 
e humanos, em geral, estabelecendo como acontecem 
e como deveriam acontecer a partir da ideia de Deus. 
A congruência é inegável. O Universo é logicamente 
in-consistente sem a ideia de uma Inteligência Supre-
ma.Trata-se de uma aplicação do método abdutivo.
Estabelecidos princípios gerais, como o da justiça di-
vina, daí decorrem, por exemplo, como corolário, a lei 
da reencarnação. Devemos elucidar que essa ideia, da 
reencarnação, não é criação do espiritismo. Este ape-
nas a difundiu mais fortemente no mundo ocidental, 
com a preocupação lógica de escoi-má-la de imperfei-
ções, como a possibilidade da metempsicose.
  Assim, por admitir o progresso como lei, a reencar-
nação, tal como entende Kardec, não contempla a 
possibilidade da transmigração da alma humana para 
animais, no mecanismo das vidas sucessivas. Também 
fiel ao bom senso, a filosofia espírita não vê na reen-
carnação apenas aspectos de resgate e punição, pen-
samento que decorre, mor das vezes, de um entendi-
mento equivocado da doutrina oriental do karma. Se 

o homem é um ser em evolução, em busca da aproxi-
mação da fonte de todo o bem, não se pode encarar 
o mecanismo das vidas sucessivas apenas como uma 
forma de resgatar débitos, o que nos aproximaria pe-
rigosamente das ideias de castigo divino. A aproxima-
ção da fonte de todo o bem só pode acontecer com 
a felicidade, que inclui a capacidade de compreender 
determinados percalços. A um ser em evolução desa-
grada o marasmo. Um céu eterno, sem nada a apren-
der nem conquistar, seria um sofrimento.
  A reencarnação é um apelo ao progresso e à felici-
dade. E, facilmente, poderemos concluir que estamos 
aqui essencialmente para aprendermos a amar e ser 
felizes, num progredir sem cessar, pois esta é a lei.
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No aperfeiçoamento de um elo entre a pesquisa do 
espírito e o conhecimento científi-co, Kardec surge 
como o justo e indispensável meio-termo. Libertar do 
âmbito religioso e dogmático a análise do que concer-
ne ao espírito, tra-tando-a com metodologia própria 
da ciência, para disso tirar consequências éticas é o 
objetivo de sua obra. Por muito tempo, e até por des-
conhecimento de princípios básicos como o do dua-
lis-mo, a ignorância humana e a submissão ao dogma 
separaram a pesquisa do espírito e suas características 
da esfera do conhecimento científico.
  O espírito era do domínio exclusivo das religiões. 
Seus atributos seriam revelados, e não pesquisados.
Aí residiu a enorme dificuldade do cristianismo junto 
aos povos gregos. Enquanto para os gregos o conhe-
cimento era algo a ser buscado pelo caminho da in-
-dagação, entendiam os cristãos que o conhecimento 
do espírito seria revelado por um ser su-premo, dis-
pensando a investigação e, o que é pior, proibindo o 
exame das questões a ele pertinentes. Seria uma falta 
gravíssima questionar informações transmitidas pelo 
Absoluto. Kardec admite e estuda a comunicação dos 
espíritos, mas não a reveste de caráter de verdade ab-
soluta. O revelado, o informado, deve passar pelo cri-
vo da razão. As filosofias orientais, por outro lado, não

examinam racionalmente seus postulados. Em seu 
pensar, crer seria uma questão de sensibilidade a um 
mundo mais sutil e verdadeiro. 
   O mundo físico é maya, ilusão, logo não há maior 
interesse em pesquisar suas leis.
Kardec inova ao aplicar o método científico vigente na 
época para a investigação do espiritual.
Para tanto, parte de um raciocínio lógico muito im-
portante: Se a essência do homem, o espírito, sobrevi-
ve ao transe da morte física, pode se co-municar.
Como a evolução é permanente e há sempre muito a 
aprender, a simples condição de morto não dá ao es-
pírito a onisciência.
  Daí porque Allan Kardec, o bom-senso encarnado, 
no dizer de Camille Flamarion, aconselha que se fil-
trem as informações espirituais, sem exceção, com o 
bom senso. No dizer do codificador do espiritismo, é 
preferível rejeitar verdades a aceitar mentiras. Na in-
vestigação dos fenômenos do espírito, Kardec propõe 
uma metodologia baseada no método científico de 
Galileu Galilei. A observação cuidadosa dos fenôme-
nos permitirá a corroboração ou não de hipótese a eles 
relativas. Por esse tipo de investigação científica, e não 
dogmática, cientistas da estirpe de Wil-liam Crookes 
e Charles Richet, ambos ganhadores de prêmio Nobel, 

se aproximaram do espiritismo para pesquisar seus fe-
nômenos. Kardec estabelece respeitosa relação com o 
avanço científico. Sabendo que a ciência evoluiria por 
suas próprias forças, não tenta estabelecer o primado 
da fé sobre a razão. Não faz dogmatismos aos moldes 
das religiões tradicionais, que tentavam submeter a 
pesquisa científica a seus cânones, muitas vezes per-
seguindo e até matando aqueles que concluíssem a 
existência de leis à revelia de seus dogmas. Galileu e 
Giordano Bruno são exemplos de casos de persegui-
ção e morte. Respeitando e incentivando o progresso 
científico, Kardec afirma:
   -Se a ciência provar o erro do espiritismo em deter-
minado ponto, ele se reformulará sobre esse ponto.
Aí identificamos o caráter progressista, renovador e 
não dogmático da Doutrina dos Espíritos.
   Nascia a Ciência do espírito, acompanhada de ade-
quado método de investigação de sua fenomenologia.
Nesse sentido há que identificar um pioneirismo de 
Kardec, que sem dar nome, utili-zou um dos méto-
dos mais estudados na Linguística contemporânea: O 
método abdutivo. Esse método postula a existência de 
um ente e analisa o comportamento do universo em 
função dessa postulação para verificar se faz ou não 
sentido. A Teoria das Cordas é um exemplo.
  Admite-se a existência de uma inteligência criadora 
superior, Deus, a partir da per-gunta: “Que é Deus?”
Como consequência, o espírito e as leis da evolução.
A partir da proposição Deus e da postulação do espíri-
to, passa Kardec a investigar os fenômenos espirituais 
e humanos, em geral, estabelecendo como acontecem 
e como deveriam acontecer a partir da ideia de Deus. 
A congruência é inegável. O Universo é logicamente 
in-consistente sem a ideia de uma Inteligência Supre-
ma.Trata-se de uma aplicação do método abdutivo.
Estabelecidos princípios gerais, como o da justiça di-
vina, daí decorrem, por exemplo, como corolário, a lei 
da reencarnação. Devemos elucidar que essa ideia, da 
reencarnação, não é criação do espiritismo. Este ape-
nas a difundiu mais fortemente no mundo ocidental, 
com a preocupação lógica de escoi-má-la de imperfei-
ções, como a possibilidade da metempsicose.
  Assim, por admitir o progresso como lei, a reencar-
nação, tal como entende Kardec, não contempla a 
possibilidade da transmigração da alma humana para 
animais, no mecanismo das vidas sucessivas. Também 
fiel ao bom senso, a filosofia espírita não vê na reen-
carnação apenas aspectos de resgate e punição, pen-
samento que decorre, mor das vezes, de um entendi-
mento equivocado da doutrina oriental do karma. Se 
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e humanos, em geral, estabelecendo como acontecem 
e como deveriam acontecer a partir da ideia de Deus. 
A congruência é inegável. O Universo é logicamente 
in-consistente sem a ideia de uma Inteligência Supre-
ma.Trata-se de uma aplicação do método abdutivo.
Estabelecidos princípios gerais, como o da justiça di-
vina, daí decorrem, por exemplo, como corolário, a lei 
da reencarnação. Devemos elucidar que essa ideia, da 
reencarnação, não é criação do espiritismo. Este ape-
nas a difundiu mais fortemente no mundo ocidental, 
com a preocupação lógica de escoi-má-la de imperfei-
ções, como a possibilidade da metempsicose.
  Assim, por admitir o progresso como lei, a reencar-
nação, tal como entende Kardec, não contempla a 
possibilidade da transmigração da alma humana para 
animais, no mecanismo das vidas sucessivas. Também 
fiel ao bom senso, a filosofia espírita não vê na reen-
carnação apenas aspectos de resgate e punição, pen-
samento que decorre, mor das vezes, de um entendi-
mento equivocado da doutrina oriental do karma. Se 

o homem é um ser em evolução, em busca da aproxi-
mação da fonte de todo o bem, não se pode encarar 
o mecanismo das vidas sucessivas apenas como uma 
forma de resgatar débitos, o que nos aproximaria pe-
rigosamente das ideias de castigo divino. A aproxima-
ção da fonte de todo o bem só pode acontecer com 
a felicidade, que inclui a capacidade de compreender 
determinados percalços. A um ser em evolução desa-
grada o marasmo. Um céu eterno, sem nada a apren-
der nem conquistar, seria um sofrimento.
  A reencarnação é um apelo ao progresso e à felici-
dade. E, facilmente, poderemos concluir que estamos 
aqui essencialmente para aprendermos a amar e ser 
felizes, num progredir sem cessar, pois esta é a lei.
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Centro Espírita tanto, , encontrareis que, por muito ínfimo que seja, 
não se tenha julgado, nos primeiros tempos da sua 
mediunidade, fadado a obter coisas superiores e pre-
destinado a grandes missões. Os que sucumbem a 
essa vaidosa esperança, e grande é o número deles, se 
tornam inevitavelmente presas de Espíritos obsesso-
res, que não tardam a subjugá-los, lisonjeando-lhes 
o orgulho e apanhando-os pelo seu fraco. Quanto 
mais pretenderem eles elevar-se, tanto mais ridícula 
lhes será a queda, quando não desastrosa. As grandes 
missões só aos homens de escol são confiadas e Deus 
mesmo os coloca, sem que eles o procurem, no meio 
e na posição em que possam prestar concurso eficaz. 
Nunca será demais eu recomende aos médiuns inex-
perientes que desconfiem do que lhes podem certos 
Espíritos dizer, com relação ao suposto papel que eles 
são chamados a desempenhar, porquanto, se o toma-
rem a sério, só desapontamentos colherão nesse mun-
do, e, no outro, severo castigo. Persuadam-se bem de 
que, na esfera modesta e obscura onde se acham colo-
cados, podem prestar grandes serviços, auxiliando a 
conversão dos incrédulos, prodigalizando consolação 
aos aflitos. Se daí deverem sair, serão conduzidos por 
mão invisível, que lhes preparará os caminhos, e se-
rão postos em evidência, por assim dizer, a seu mau 
grado. Lembrem-se sempre destas palavras: “Aquele 
que se exalçar será humilhado e o que se humilhar 
será exalçado.” O Espírito de Verdade. 

Livros dos Médiuns – Dissertações Espíritas.

Esta pequena imagem, colada de uma mensagem do 
Facebook, representa muito do que acontece no Mo-
vimento Espírita, onde se estuda de tudo menos a 
Doutrina Espírita. 
Basta, para se ter uma ideia do que estamos tentan-
do expor, analisar as programações das Casas Espíri-
tas.  Pelestras que focam seus temas em: André Luiz 
falou…..Joanna de Angeles falou…, Emmanuel falou 
…. Mas Kardec enfim nada falou, ficado em segun-
do plano. Como e por que ocorre isso? Simplesmente 
preferimos açambarcar para os centros ou associações 
as pessoas interessadas na leitura de romances, de 
contos, mas nunca de estudo sério da Doutrina Espíri-
ta. cujo objetivo primário não é salvar ninguém e sim 
reeducar-nos para uma vida plena de espiritualidade. 
Também não tem como objetivo, a Doutrina Espírita, 
tratar dos males corporais, mas sim curar os doentes 
do Espírito, que ao encontrar o equilíbrio para suas 
Almas (Espirito Encarnados), encontraram também a 
cura de seus corpos físicos: “mens sana in corpo sano”. 
No livro do Projeto Philomeno de Miranda, “Trilhas

da Libertação” o autor trata, para nosso entendimento, 
o quanto esses modismos deixam vulneráveis os mé-
diuns e as instituições que criam  diversas oferendas 
de salvação para sua clientela em detrimento ao estu-
do sério da Doutrina dos Espíritos.
O número de frequentadores deveria ser o menos im-
portante, o importante seria que os que frequentam a 
Casa Espírita saiam de lá com a convicção dos postu-
lados deixados por Kardec. 
Duro falar isso, mas para concluir deixamos a cargo 
fundador e elaborador dos trabalhos junto a espiritua-
lidade superior, senhor Allan Kardec e de seu espírito 
familiar a lição abaixo:

          Orientação aos Médiuns e aos Espíritas
Todos os médiuns são, incontestavelmente, chama-
dos a servir à causa do Espiritismo, na medida de suas 
faculdades, mas bem poucos há que não se deixem 
prender nas armadilhas do amor-próprio.
  É uma pedra de toque, que raramente deixa de pro-
duzir efeito. Assim é que, sobre cem médiuns, um, se
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Espíritos dizer, com relação ao suposto papel que eles 
são chamados a desempenhar, porquanto, se o toma-
rem a sério, só desapontamentos colherão nesse mun-
do, e, no outro, severo castigo. Persuadam-se bem de 
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aos aflitos. Se daí deverem sair, serão conduzidos por 
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rão postos em evidência, por assim dizer, a seu mau 
grado. Lembrem-se sempre destas palavras: “Aquele 
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Duro falar isso, mas para concluir deixamos a cargo 
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lidade superior, senhor Allan Kardec e de seu espírito 
familiar a lição abaixo:

          Orientação aos Médiuns e aos Espíritas
Todos os médiuns são, incontestavelmente, chama-
dos a servir à causa do Espiritismo, na medida de suas 
faculdades, mas bem poucos há que não se deixem 
prender nas armadilhas do amor-próprio.
  É uma pedra de toque, que raramente deixa de pro-
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Perfumando o jardim do Amor e da Beleza.

É uma flor aromal.Uma Ave pequenina,
Que nos recorda a luz puríssima, inicial
Da morada divina!

Mas a alma infantil, como leiva de terra.
Guarda, cria e produz aquilo que ela encerra!

Coração original, terra pura e inocente
Que desenvolve em si a boa e má semente.

Se lhe deres o Amor que salva e regenera,
A esperança no Céu que se resigna e espera,
Os exemplos do Bem que esclarece e ilumina,
Os archotes da Fé que sonha e raciocina.
 
A lição do Evangelho em atos de bondade,
Os perfumes liriais da flor da Caridade.
 
A verdade, a Luz e o Amor - a trilogia
Que compõe no Universo os hinos da Harmonia
Vê-la-eis produzir dessas espigas d’ouro
De um dos trigais de abril imensamente louro.

Se lhe derdes, porém, as sementes do vício
Tereis o pantanal, a chaga, o meretrício,
A ferida social que sangra, que supura, 
Os venenos letais da Dor e da Amargura!

Em vez do sol que aclara uma vida sublime,
Vereis a lava hostil que favorece o crime.

Educai, educai o coração da infância,
Roubai-o da torpeza do mal e da ignorância.

Plantai no coração dos pobres pequeninos
As árvores do Bem cheias de dons divinos...

Elevai-os na Terra aos píncaros da Luz,
Com os exemplos de Amor da vida de Jesus!
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É um sacrário de amor, de inocência e esperança.

Ponde nesse sacrário a hóstia que transude
A chama da Verdade e a chama da Virtude
E tereis praticado o ensino do Senhor
Que fará deste mundo um roseiral de Amor! 
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Casa Espírita saiam de lá com a convicção dos postu-
lados deixados por Kardec. 
Duro falar isso, mas para concluir deixamos a cargo 
fundador e elaborador dos trabalhos junto a espiritua-
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O Livro dos Espíritos:
Iluminando consciências

As comemorações dos 150 anos 
do lançamento de O Livro dos Es-
píritos, em Brasília, em 2007, sus-
citaram em meu espírito muitas 
recordações. No comparecimento 
à instalação do 2º Congresso Es-
pírita Brasileiro recordei cenas vi-
venciadas ao longo de minha vida 
atual, principalmente minha parti-
cipação no 1º Congresso de Moci-
dades Espíritas do Brasil realizado 
na cidade do Rio de Janeiro no mês 
de julho de 1948. Fui representan-
do a Mocidade Espírita Humberto 
de Campos de Barra do Piraí, RJ, 
onde morávamos. 
  Naquela manhã em Brasília, com 
muita emoção, percebi a presença 
de inúmeros espíritas, irmãos já 
desencarnados, alguns muito gra-
tos ao meu coração, que participa-
ram daquele Congresso de jovens 
espíritas. Sebastião Lasneau, Atlas 
de Castro, Deolindo Amorim, Ja-
ques Aboab, Leopoldo Machado e 
tantos outros líderes do movimen-
to espírita na década de quarenta 
que prestigiaram o significativo 
evento, orientando-nos e exortan-
do-nos a seguir com fé e perseve-
rança as diretrizes do Espiritismo.
  Eram muitos participantes de 
todo o Brasil e não compreendia 
como hoje, o significado daquele 
Congresso para todos os partici-
pantes. Agora, ligando os fatos e, 
principalmente, fazendo uma pon-
te entre minha primeira participa-
ção no movimento espírita nacio-
nal e o 2º Congresso realizado nas 
comemorações dos 150 anos do 
lançamento de O Livro dos Espíri-
tos, percebi a importância daquele

encontro, para todos os jovens que 
iriam no futuro desenvolver ati-
vidades nos diversos estados do 
Brasil, em várias áreas do labor es-
pírita. Hoje, decorridos 10 anos, o 
Movimento espírita comemora os 
160 anos de lançamento de O Livro 
dos Espíritos, obra monumental 
que despertou muitas consciências 
para a implantação de uma nova 
civilização em nosso planeta, a Era 

do Espírito. Em O Livro dos Espíri-
tos, encontramos respostas à todas 
as inquirições da alma, sequiosa de 
compreensão dos desafios existen-
ciais, das dores da alma sem causa 
aparente, de um entendimento lú-
cido da vida terrena e seus objeti-
vos. Sejamos gratos a Allan Kardec 
pela renúncia, pelo destemor e ab-
negação à causa dos Espíritos, pro-
piciando a todos nós este conheci-
mento e o roteiro inigualável para 
nossas vidas. Por ser o Consolador 
Prometido por Jesus, o Espiritismo 
vence o tempo, as lutas e persegui-
ções das primeiras horas, os desa-
fios do comodismo e da inércia e 
chega ao século XXI enriquecido 
pela contribuição da Ciência e da 

tecnologia que nos permite comu-
nicar aos mais distantes rincões do 
globo, as notícias, o conteúdo das 
lições edificantes que os benfeito-
res espirituais remetem até nossos 
dias para toda a Humanidade...
  Todos nós espíritas que participa-
mos das atividades espíritas desde 
a década de quarenta, vimos gran-
des acontecimentos e mudanças 
que aceleraram a divulgação do 
Espiritismo. Somos beneficiados 
pela certeza que tudo é dinâmico 
na Doutrina Espírita, mas a es-
trutura não muda porque foi ela-
borada pelos Espíritos Superiores 
encarregados da implantação do 
Cristianismo redivivo em nosso 
globo, restaurando os ensinamen-
tos que estavam carcomidos pelo 
orgulho e a presunção dos detento-
res da verdade, dos líderes religio-
sos, distanciados da racionalidade, 
propiciando o crescimento do ma-
terialismo. 
  No século das luzes, onde o co-
nhecimento humano apresentava 
um terreno propício à implantação 
do Consolador Prometido, surge O 
Livro dos Espíritos como um farol 
rompendo as brumas da descrença 
e do desamor apontando o rumo 
aos navegantes do todo o mundo 
para a implantação do reino dos 
céus nos corações de toda a Huma-
nidade! Gratidão à Allan Kardec, 
o insigne Codificador do Espiri-
tismo que concedeu as luzes que 
orientam o pensamento humano 
em sua trajetória evolutiva, o rotei-
ro seguro para a compreensão dos 
enigmas do Universo e a fé racioci-
nada que não nos deixa relegados 

ao dogmatismo frio e sem lógi-
ca que poderia confundir nossas 
mentes e relegar nossa conduta à 
frieza do materialismo e da des-
crença. Muitos livros em prosa 
e verso enaltecem a grandeza da 
missão de Allan Kardec frente aos 
problemas vivenciais, sociais e es-
pirituais, dando-nos oportunida-
des de compreender com lucidez os 
ensinamentos de Jesus, “o ser mais 
perfeito que Deus ofereceu aos ho-
mens para servir-lhes de modelo e 
guia”, colocando no estudo das leis 
morais, a Lei Natural ou Divina, 
alicerçada no Amor, descrevendo 
com lógica a justiça social, enfa-
tizando a igualdade dos direitos e 
deveres humanos, abrindo as por-
tas da investigação dos fenômenos 
paranormais, de forma didática e 
compreensível, enfim, oferecendo 
aos cientistas e estudiosos da alma 
humana  vasto material de pesqui-
sas, provando a comunicabilidade 
dos espíritos e a continuidade da 
vida além da morte.
  Posteriormente, sob a égide dos 
Espíritos Superiores que orienta-
vam sua missão grandiosa, tornou 
realidade a promessa do Consola-
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ca que poderia confundir nossas 
mentes e relegar nossa conduta à 
frieza do materialismo e da des-
crença. Muitos livros em prosa 
e verso enaltecem a grandeza da 
missão de Allan Kardec frente aos 
problemas vivenciais, sociais e es-
pirituais, dando-nos oportunida-
des de compreender com lucidez os 
ensinamentos de Jesus, “o ser mais 
perfeito que Deus ofereceu aos ho-
mens para servir-lhes de modelo e 
guia”, colocando no estudo das leis 
morais, a Lei Natural ou Divina, 
alicerçada no Amor, descrevendo 
com lógica a justiça social, enfa-
tizando a igualdade dos direitos e 
deveres humanos, abrindo as por-
tas da investigação dos fenômenos 
paranormais, de forma didática e 
compreensível, enfim, oferecendo 
aos cientistas e estudiosos da alma 
humana  vasto material de pesqui-
sas, provando a comunicabilidade 
dos espíritos e a continuidade da 
vida além da morte.
  Posteriormente, sob a égide dos 
Espíritos Superiores que orienta-
vam sua missão grandiosa, tornou 
realidade a promessa do Consola-

dor Prometido, com o surgimento 
das outras obras básicas que for-
mam o Pentateuco Espírita.
 “O Livro dos Espíritos, desse modo, 
não é apenas a pedra angular sobre 
a qual se ergue a Doutrina Espírita, 
mas também, é o tratado de robus-
ta estrutura para orientar a Econo-
mia, a Sociologia, a Psicologia, a 
Embriologia, a Ética, então desvai-
radas, elucidando a Antropologia, 
a Biologia, a Fé, cujos fundamentos 
necessitavam da preexistência e so-
brevivência do ser inteligente, que 
o Espiritismo comprovou e tornou 
acessível a todo examinador cons-
ciente e responsável.
  Assim, sem o Livro dos Espíritos, 
com seus parâmetros soberanos e 
esclarecedores, não existe Doutrina 
Espírita, tanto quanto sem Allan 
Kardec não existiria esse colosso 
granítico demarcador da Humani-
dade, que é O Livro dos Espíritos, 
que o porvir bendirá, tornando-se 
manual iluminativo para as consci-
ências do presente e do futuro. ” 

Lucy Dias Ramos

Gratidão ao Mestre Allan Kardec! 
Abençoada Doutrina Espírita
Obrigada meu Deus pela compreensão maior de Suas leis, 
da Justiça de Seu Amor e da grandiosidade do Universo onde 
caminharemos, em vidas sucessivas, até alcançar a perfeição!

FRANCO, Divaldo. CARVALHO, Vianna de. Reflexões Espíritas. Cap. 3
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O Livro dos Espíritos:
Iluminando consciências

As comemorações dos 150 anos 
do lançamento de O Livro dos Es-
píritos, em Brasília, em 2007, sus-
citaram em meu espírito muitas 
recordações. No comparecimento 
à instalação do 2º Congresso Es-
pírita Brasileiro recordei cenas vi-
venciadas ao longo de minha vida 
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dades Espíritas do Brasil realizado 
na cidade do Rio de Janeiro no mês 
de julho de 1948. Fui representan-
do a Mocidade Espírita Humberto 
de Campos de Barra do Piraí, RJ, 
onde morávamos. 
  Naquela manhã em Brasília, com 
muita emoção, percebi a presença 
de inúmeros espíritas, irmãos já 
desencarnados, alguns muito gra-
tos ao meu coração, que participa-
ram daquele Congresso de jovens 
espíritas. Sebastião Lasneau, Atlas 
de Castro, Deolindo Amorim, Ja-
ques Aboab, Leopoldo Machado e 
tantos outros líderes do movimen-
to espírita na década de quarenta 
que prestigiaram o significativo 
evento, orientando-nos e exortan-
do-nos a seguir com fé e perseve-
rança as diretrizes do Espiritismo.
  Eram muitos participantes de 
todo o Brasil e não compreendia 
como hoje, o significado daquele 
Congresso para todos os partici-
pantes. Agora, ligando os fatos e, 
principalmente, fazendo uma pon-
te entre minha primeira participa-
ção no movimento espírita nacio-
nal e o 2º Congresso realizado nas 
comemorações dos 150 anos do 
lançamento de O Livro dos Espíri-
tos, percebi a importância daquele

encontro, para todos os jovens que 
iriam no futuro desenvolver ati-
vidades nos diversos estados do 
Brasil, em várias áreas do labor es-
pírita. Hoje, decorridos 10 anos, o 
Movimento espírita comemora os 
160 anos de lançamento de O Livro 
dos Espíritos, obra monumental 
que despertou muitas consciências 
para a implantação de uma nova 
civilização em nosso planeta, a Era 

do Espírito. Em O Livro dos Espíri-
tos, encontramos respostas à todas 
as inquirições da alma, sequiosa de 
compreensão dos desafios existen-
ciais, das dores da alma sem causa 
aparente, de um entendimento lú-
cido da vida terrena e seus objeti-
vos. Sejamos gratos a Allan Kardec 
pela renúncia, pelo destemor e ab-
negação à causa dos Espíritos, pro-
piciando a todos nós este conheci-
mento e o roteiro inigualável para 
nossas vidas. Por ser o Consolador 
Prometido por Jesus, o Espiritismo 
vence o tempo, as lutas e persegui-
ções das primeiras horas, os desa-
fios do comodismo e da inércia e 
chega ao século XXI enriquecido 
pela contribuição da Ciência e da 

tecnologia que nos permite comu-
nicar aos mais distantes rincões do 
globo, as notícias, o conteúdo das 
lições edificantes que os benfeito-
res espirituais remetem até nossos 
dias para toda a Humanidade...
  Todos nós espíritas que participa-
mos das atividades espíritas desde 
a década de quarenta, vimos gran-
des acontecimentos e mudanças 
que aceleraram a divulgação do 
Espiritismo. Somos beneficiados 
pela certeza que tudo é dinâmico 
na Doutrina Espírita, mas a es-
trutura não muda porque foi ela-
borada pelos Espíritos Superiores 
encarregados da implantação do 
Cristianismo redivivo em nosso 
globo, restaurando os ensinamen-
tos que estavam carcomidos pelo 
orgulho e a presunção dos detento-
res da verdade, dos líderes religio-
sos, distanciados da racionalidade, 
propiciando o crescimento do ma-
terialismo. 
  No século das luzes, onde o co-
nhecimento humano apresentava 
um terreno propício à implantação 
do Consolador Prometido, surge O 
Livro dos Espíritos como um farol 
rompendo as brumas da descrença 
e do desamor apontando o rumo 
aos navegantes do todo o mundo 
para a implantação do reino dos 
céus nos corações de toda a Huma-
nidade! Gratidão à Allan Kardec, 
o insigne Codificador do Espiri-
tismo que concedeu as luzes que 
orientam o pensamento humano 
em sua trajetória evolutiva, o rotei-
ro seguro para a compreensão dos 
enigmas do Universo e a fé racioci-
nada que não nos deixa relegados 

ao dogmatismo frio e sem lógi-
ca que poderia confundir nossas 
mentes e relegar nossa conduta à 
frieza do materialismo e da des-
crença. Muitos livros em prosa 
e verso enaltecem a grandeza da 
missão de Allan Kardec frente aos 
problemas vivenciais, sociais e es-
pirituais, dando-nos oportunida-
des de compreender com lucidez os 
ensinamentos de Jesus, “o ser mais 
perfeito que Deus ofereceu aos ho-
mens para servir-lhes de modelo e 
guia”, colocando no estudo das leis 
morais, a Lei Natural ou Divina, 
alicerçada no Amor, descrevendo 
com lógica a justiça social, enfa-
tizando a igualdade dos direitos e 
deveres humanos, abrindo as por-
tas da investigação dos fenômenos 
paranormais, de forma didática e 
compreensível, enfim, oferecendo 
aos cientistas e estudiosos da alma 
humana  vasto material de pesqui-
sas, provando a comunicabilidade 
dos espíritos e a continuidade da 
vida além da morte.
  Posteriormente, sob a égide dos 
Espíritos Superiores que orienta-
vam sua missão grandiosa, tornou 
realidade a promessa do Consola-

Lucy Dias Ramos
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  Posteriormente, sob a égide dos 
Espíritos Superiores que orienta-
vam sua missão grandiosa, tornou 
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dor Prometido, com o surgimento 
das outras obras básicas que for-
mam o Pentateuco Espírita.
 “O Livro dos Espíritos, desse modo, 
não é apenas a pedra angular sobre 
a qual se ergue a Doutrina Espírita, 
mas também, é o tratado de robus-
ta estrutura para orientar a Econo-
mia, a Sociologia, a Psicologia, a 
Embriologia, a Ética, então desvai-
radas, elucidando a Antropologia, 
a Biologia, a Fé, cujos fundamentos 
necessitavam da preexistência e so-
brevivência do ser inteligente, que 
o Espiritismo comprovou e tornou 
acessível a todo examinador cons-
ciente e responsável.
  Assim, sem o Livro dos Espíritos, 
com seus parâmetros soberanos e 
esclarecedores, não existe Doutrina 
Espírita, tanto quanto sem Allan 
Kardec não existiria esse colosso 
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dade, que é O Livro dos Espíritos, 
que o porvir bendirá, tornando-se 
manual iluminativo para as consci-
ências do presente e do futuro. ” 

Lucy Dias Ramos

Gratidão ao Mestre Allan Kardec! 
Abençoada Doutrina Espírita
Obrigada meu Deus pela compreensão maior de Suas leis, 
da Justiça de Seu Amor e da grandiosidade do Universo onde 
caminharemos, em vidas sucessivas, até alcançar a perfeição!

FRANCO, Divaldo. CARVALHO, Vianna de. Reflexões Espíritas. Cap. 3
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Mãe é uma oração!
Mãe é uma estrela na vida dos filhos.
Mãe é uma lua para brilhar na noite dos filhos.
Mãe é um favônio que refresca as estradas dos filhos.
Mãe é um bálsamo para a vivência dos filhos.
Mãe é uma sinfonia que festeja as bodas dos filhos.
Isso se transforma num rito para os filhos,
Que vão olhando os passos da mãe,
Os passos que ela dá sobre os caminhos da fé em Deus;
Ela quer que os seus herdeiros andem
Pelos mesmos caminhos do Pai Celestial.
Mãe é mulher.
Mãe chora, mãe sofre, mãe adoece, mãe magoa-se,
Mãe ri, mãe fica zangada.
Mãe é Mulher!
Quem é minha mãe?
Eu sei que ela é uma estrela, uma lua,
Um favônio, um bálsamo e uma sinfonia.
Minha mãe é uma oração de amor
Pronunciada por Jesus.

 
Ivan de Albuquerque.

Psicografia de Raul Teixeira, em 3.4.2014, em Niterói, RJ.

Amor e Humildade
Nós viveremos, universo em fora,
Trazendo dentro d’alma a vida acesa
No ritmo da luz da Natureza, 
Que é a eterna vibração da eterna aurora. 

A dor, somente a dor nos aprimora, 
Nos caminhos da prova e da aspereza, 
Elevando a nossa alma na grandeza
Da grande claridade redentora. 

Somos os lutadores peregrinos, 
Sonhando pela estrada dos destinos, 
Um castelo de paz, ventura e glórias. 

Sabemos do passado envolto em ruínas
Que a luz do amor e as rudes disciplinas, 
São as chaves das últimas vitórias. 

Raul de Leoni (Soneto psicografado em 1936) 

Nunca esmoreças
Alma fraterna, recorda:
Os momentos infelizes
parecem noites de crises
Em que o céu lembra um vulcão;
Ribombam travões no espaço,
Coriscos falam da morte,
Passa irado o vento forte,
Tombando troncos no chão...
Os animais pequeninos
Gritam pedindo socorro
Descendo de morro em morro,
Cai a enxurrada a correr...
Mas finda a borrasca enorme,
No escuro da madrugada, Em riscas de luz dourada,
Vem o novo amanhecer.
Assim também na vida,
Se atravessas grandes provas,
Na estrada em que te renovas,
Guarda a calma ativa e sã;
Sofre, mas serve e caminha,
Vence a sombra que te invade,
Se a hora é de tempestade,
Há novo dia amanhã...

Emmanuel (Poema psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, 

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

José, o suicida
Suicídio é loucura,de quem perdeu a fé, foi o que 
aconteceu,
c’o meu vizinho José.

Andava ele na terra,
lavrando-a p’rá colheita,
quando, de repente,
sentiu-se pior da maleita.

Carregava problema
grave no coração,
mesmo avisado p’lo médico,
ele não tinha paração…

De tanto trabalhar,
sem o médico ouvir,
piorou da doença,
e ficou a “dormir”.

Ainda não morreu,
foi logo socorrido,
mas, na sua ideia,
mais valia ter morrido.

Acamado, mês após mês,
entrou em revolta,
ao ver um amigo,
com sua esposa à volta.

Que vergonha ser cornudo,
sem me poder defender,
não suporto tal humilhação,
vou mas é morrer…

E, foi assim,
com falta de fé,
que, com veneno,
desencarnou o José.

Em grande aflição,
depois de muito penar,
encontrou ser bondoso,
que o convidou a orar.

Apaziguado um pouco,
percebeu o erro efectuado,
pois, estava previsto
morrer em breve, enfartado.
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encontrou ser bondoso,
que o convidou a orar.

Apaziguado um pouco,
percebeu o erro efectuado,
pois, estava previsto
morrer em breve, enfartado.

Quando soube da história
do José, o suicida,
pedi licença pr’a divulgar
a mesma, na vossa vida.

Um pouco recuperado,
pediu para vos informar,
que não há erro pior,
do que alguém se matar…

Termino aqui
a minha missão,
ao deixar-vos,
esta triste lição.

Doa o que doer,
custe o que custar,
nunca desanimes na Vida,
Deus sempre vai amparar.

Poeta alegre
Psicografia de JC, recebida na reunião mediúnica do Centro de Cultura 

Espírita de Caldas da Rainha, Portugal, em 31 de Janeiro de 2017
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KARDEC, SEMPRE ATUAL!Como Kardec Recomendou 
“Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, 

pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão!” (E.S.E. XX; 5)

A Revista Espírita (RE), publicada por 136 meses 
por Allan Kardec a partir de janeiro de 1858, conti-
nua sendo uma ilustre desconhecida do movimento 
espírita. Quando nos avizinhamos da comemoração 
dos 160 anos da Doutrina Espírita, o meio encontrado 
por nós para agradecermos ao missionário responsá-
vel por esse grandioso trabalho entre nós, é ressaltar 
a importância do estudo desse magnífico veículo de 
divulgação por ele criado. Esse periódico tornou-se 
uma tribuna aberta onde o codificador conversava 
com o mundo, apresentava ideias, debatia, descrevia 
sua metodologia para lidar com os Espíritos e mui-
to mais. Nos deparamos na RE com preciosos ensi-
namentos, sendo oportuna ocasião de conhecermos 
o professor Rivail, pois que lá, ao contrário das obras 
básicas, ele deixava sua personalidade a mostra de jei-
to mais transparente. A teoria espírita está firmada na 
codificação, mas com a RE os princípios ficam mais 
evidentes, ratificados pelos ricos exemplos práticos. 
  O artigo da RE de setembro de 1859 intitulado “Pro-
cessos para afastar os maus espíritos”, é uma amos-
tra do dito acima, quando, de forma grave, o mestre 
de Lyon aconselha-nos a, no trato com os espíritos, 
submeter ao implacável controle da razão todas as 
comunicações. Orienta-nos assim: “Julguemo-los se-
veramente, pois os bons Espíritos de modo algum se 
sentirão ofendidos com esta escrupulosa investigação, 
porque são eles próprios que a recomendam (...) nos-
so primeiro sentimento deve ser o de desconfiança.”
   Em seguida elenca um rol de características que de-
notam a origem das comunicações, constituindo as-
sim um verdadeiro manual para as reuniões de inter-
câmbio com o mundo espiritual. Kardec deixava clara 
sua preocupação em aconselhar-nos de maneira a não 
cairmos nas armadilhas dos espíritos enganadores. 
Indo mais além, relata um caso pessoal, quando é vi-
sitado por um caso pessoal, quando é visitado por um 
médium que dizia receber instruções de um Espírito 
“muito elevado” que tinha uma revelação a fazer. Após 
um preâmbulo, permite ao médium dar a comunica-
ção e logo nas primeiras frases o interrompe afirman-
do que “não vale a pena continuar”. Demonstra passo 
a passo tratar-se de um Espírito que o mistificava. 
  Já imaginaram quantos escolhos seriam evitados em 
nosso movimento espírita se seguíssemos as seguras

Orson Peter Carrara

Como se sabe, Allan Kardec, na Codificação da Dou-
trina Espírita, procedeu com espírito investigativo, 
utilizando método científico de observação, compa-
ração, para expor suas conclusões e os resultados com 
base na lógica, no bom senso, e na universalidade 
dos ensinos, isto é, na coerência e concordância das 
informações recebidas em diversos lugares, simulta-
neamente por médiuns desconhecidos entre si.  Isto 
garantiu a solidez das revelações e sempre expondo 
tudo à luz do raciocínio. 
   Esse sábio critério utilizado pelo Codificador, que 
igualmente afirmou que quando alguma informação 
contrariasse as conquistas da ciência, deveríamos 
abandonar esse ponto e ficar com a ciência, ao mesmo 
tempo que deveremos incorporar ao conhecimento as 
mesmas conquistas científicas, é insuperável, pois que 
a ciência, ao longo do tempo, somente tem confirma-
do o que a Doutrina Espírita contém em seus funda-
mentos. Eis que o pesquisador Dermeval Carinhana 
Jr., de Campinas, integrante da ADE – Associação dos 
Divulgadores do Espiritismo e do portal www.radio-
espirita.org.br , fez como recomendou Kardec. 
   No belo livro Confrontado a Razão, assinado por 
Cairbar Schutel e atualmente esgotado na editora, na

psicografia de Alaor Borges Jr., Carinhana comentou 
capítulo por capítulo (são capítulos bem compactos 
no conhecido estilo daquele autor que, quando encar-
nado, publicou obras de alto nível doutrinário), anali-
sando o conteúdo psicografado e formando uma obra 
de referência para estudo e pesquisa do Espiritismo.
   Buscando na fonte da Codificação e da Revista Espí-
rita, nos argumentos apresentados para comentar os 
capítulos psicografados, Dermeval faz um autêntico 
curso de Espiritismo, em seu caráter doutrinário de 
buscar as causas de determinadas afirmações e sua co-
erência com a realidade do espírito imortal, nas consi-
derações apresentadas pelo espírito autor.
   Ficou mesmo uma obra empolgante.  Toda a grande-
za dos textos do Codificador, tanto na visão do espírito 
autor, como na análise doutrinária de Carinhana, for-
mou uma obra de referência, pelas indicações, pelas 
pequenas transcrições que embasam os argumentos e 
comentários, como igualmente pela oportunidade de 
compreender ainda mais os fundamentos doutriná-
rios e os critérios do Codificador. Isso tudo sem falar, 
é lógico, na consistência do texto psicografado que 
forma o livro. Esperamos que breve esteja novamente 
disponível.

Os mortos verdadeiros

Vós que guardais dos mortos a lembrança,
Sois também, nos espaços, recordados,
Nos eternos caminhos aureolados
Pelos clarões da Bem-aventurança!

No país da Verdade e da Bonança,
Nós ouvimos as súplicas e os brados
De pobres corações despedaçados,
No cadinho da mágoa ou da esperança.

Das vibrações ignotas das esferas
Nós que fomos os homens de outras eras,
queremos mitigar a vossa dor!...

Sois os mortos nos círculos da Vida,
Nos sepulcros de carne apodrecida,
Desejosos de paz. De luz e amor!..

João de Deus (Soneto psicografado em 1937) 

Soneto

O homem da Terra, mísero e precito,
No máximo de dor de que há memória,
Vai penetrar a noite merencóriado seu caminho 
desvairado e aflito.

No mundo, em toda a parte, ouve-se o grito
Da mentira em seus dias de vitória!
Ostentação, miséria, falsa glória
Afrontando as verdades do Infinito!

Mas ao coro sinistro das batalhas
Hão de cair as rígidas muralhas
Que guardam a ilusão do mundo velho!..

E após a dor, a treva e a derrocada,
O homem renascerá para a alvorada
Da luz divina e eterna do Evangelho!Olavo Bilac 

(Soneto recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier, na sede da União Espíri-
ta Mineira, em 6 de agosto de 1939) 
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KARDEC, SEMPRE ATUAL!Como Kardec Recomendou 
“Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, 

pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão!” (E.S.E. XX; 5)

A Revista Espírita (RE), publicada por 136 meses 
por Allan Kardec a partir de janeiro de 1858, conti-
nua sendo uma ilustre desconhecida do movimento 
espírita. Quando nos avizinhamos da comemoração 
dos 160 anos da Doutrina Espírita, o meio encontrado 
por nós para agradecermos ao missionário responsá-
vel por esse grandioso trabalho entre nós, é ressaltar 
a importância do estudo desse magnífico veículo de 
divulgação por ele criado. Esse periódico tornou-se 
uma tribuna aberta onde o codificador conversava 
com o mundo, apresentava ideias, debatia, descrevia 
sua metodologia para lidar com os Espíritos e mui-
to mais. Nos deparamos na RE com preciosos ensi-
namentos, sendo oportuna ocasião de conhecermos 
o professor Rivail, pois que lá, ao contrário das obras 
básicas, ele deixava sua personalidade a mostra de jei-
to mais transparente. A teoria espírita está firmada na 
codificação, mas com a RE os princípios ficam mais 
evidentes, ratificados pelos ricos exemplos práticos. 
  O artigo da RE de setembro de 1859 intitulado “Pro-
cessos para afastar os maus espíritos”, é uma amos-
tra do dito acima, quando, de forma grave, o mestre 
de Lyon aconselha-nos a, no trato com os espíritos, 
submeter ao implacável controle da razão todas as 
comunicações. Orienta-nos assim: “Julguemo-los se-
veramente, pois os bons Espíritos de modo algum se 
sentirão ofendidos com esta escrupulosa investigação, 
porque são eles próprios que a recomendam (...) nos-
so primeiro sentimento deve ser o de desconfiança.”
   Em seguida elenca um rol de características que de-
notam a origem das comunicações, constituindo as-
sim um verdadeiro manual para as reuniões de inter-
câmbio com o mundo espiritual. Kardec deixava clara 
sua preocupação em aconselhar-nos de maneira a não 
cairmos nas armadilhas dos espíritos enganadores. 
Indo mais além, relata um caso pessoal, quando é vi-
sitado por um caso pessoal, quando é visitado por um 
médium que dizia receber instruções de um Espírito 
“muito elevado” que tinha uma revelação a fazer. Após 
um preâmbulo, permite ao médium dar a comunica-
ção e logo nas primeiras frases o interrompe afirman-
do que “não vale a pena continuar”. Demonstra passo 
a passo tratar-se de um Espírito que o mistificava. 
  Já imaginaram quantos escolhos seriam evitados em 
nosso movimento espírita se seguíssemos as seguras

proposições dadas por Allan Kardec? Muito material 
está ao dispor na RE, didaticamente organizada por 
quem sabia que o alcance dos ensinos demandaria 
muitos anos para serem absorvidos. Talvez por isso 
tenha Herculano Pires declarado, em “O mistério do 
ser ante a dor e a morte”, que “Kardec (...) percebeu a 
profundidade e a extensão dessa renovação de con-
ceitos de seu tempo, mas viu-se obrigado a restringir-
-se às condições culturais médias de sua época para, 
como professor e didata exímio, preparar com sua 
obra os caminhos do futuro.” E o futuro chegou... Daí 
a necessidade urgente de pesquisarmos e estudarmos 
o sempre atual Allan Kardec. Muitos grupos de es-
tudos de diversos títulos de renomado valor são for-
mados em nossas Casas Espíritas, mas raríssimas são 
as instituições que examinam a RE. Fica a sugestão. 
Portanto, nesse ano de comemorações, estimulemos a 
apreciação do riquíssimo conteúdo ofertado nos doze 
volumes da RE, consistindo de uma simples leitura 
comentada em grupo, onde cada um dará a contribui-
ção com suas reflexões. Estejamos atentos, pois que a 
hora da colheita se aproxima e o chamamento exarado 
pelo Espírito de Verdade em epígrafe é relevante.

Alberto Leitão Rosa 
(albleiros@yahoo.com.br)

Orson Peter Carrara

psicografia de Alaor Borges Jr., Carinhana comentou 
capítulo por capítulo (são capítulos bem compactos 
no conhecido estilo daquele autor que, quando encar-
nado, publicou obras de alto nível doutrinário), anali-
sando o conteúdo psicografado e formando uma obra 
de referência para estudo e pesquisa do Espiritismo.
   Buscando na fonte da Codificação e da Revista Espí-
rita, nos argumentos apresentados para comentar os 
capítulos psicografados, Dermeval faz um autêntico 
curso de Espiritismo, em seu caráter doutrinário de 
buscar as causas de determinadas afirmações e sua co-
erência com a realidade do espírito imortal, nas consi-
derações apresentadas pelo espírito autor.
   Ficou mesmo uma obra empolgante.  Toda a grande-
za dos textos do Codificador, tanto na visão do espírito 
autor, como na análise doutrinária de Carinhana, for-
mou uma obra de referência, pelas indicações, pelas 
pequenas transcrições que embasam os argumentos e 
comentários, como igualmente pela oportunidade de 
compreender ainda mais os fundamentos doutriná-
rios e os critérios do Codificador. Isso tudo sem falar, 
é lógico, na consistência do texto psicografado que 
forma o livro. Esperamos que breve esteja novamente 
disponível.

Os mortos verdadeiros

Vós que guardais dos mortos a lembrança,
Sois também, nos espaços, recordados,
Nos eternos caminhos aureolados
Pelos clarões da Bem-aventurança!

No país da Verdade e da Bonança,
Nós ouvimos as súplicas e os brados
De pobres corações despedaçados,
No cadinho da mágoa ou da esperança.

Das vibrações ignotas das esferas
Nós que fomos os homens de outras eras,
queremos mitigar a vossa dor!...

Sois os mortos nos círculos da Vida,
Nos sepulcros de carne apodrecida,
Desejosos de paz. De luz e amor!..

João de Deus (Soneto psicografado em 1937) 
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KARDEC, SEMPRE ATUAL!Como Kardec Recomendou 
“Mas, ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, 

pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão!” (E.S.E. XX; 5)

A Revista Espírita (RE), publicada por 136 meses 
por Allan Kardec a partir de janeiro de 1858, conti-
nua sendo uma ilustre desconhecida do movimento 
espírita. Quando nos avizinhamos da comemoração 
dos 160 anos da Doutrina Espírita, o meio encontrado 
por nós para agradecermos ao missionário responsá-
vel por esse grandioso trabalho entre nós, é ressaltar 
a importância do estudo desse magnífico veículo de 
divulgação por ele criado. Esse periódico tornou-se 
uma tribuna aberta onde o codificador conversava 
com o mundo, apresentava ideias, debatia, descrevia 
sua metodologia para lidar com os Espíritos e mui-
to mais. Nos deparamos na RE com preciosos ensi-
namentos, sendo oportuna ocasião de conhecermos 
o professor Rivail, pois que lá, ao contrário das obras 
básicas, ele deixava sua personalidade a mostra de jei-
to mais transparente. A teoria espírita está firmada na 
codificação, mas com a RE os princípios ficam mais 
evidentes, ratificados pelos ricos exemplos práticos. 
  O artigo da RE de setembro de 1859 intitulado “Pro-
cessos para afastar os maus espíritos”, é uma amos-
tra do dito acima, quando, de forma grave, o mestre 
de Lyon aconselha-nos a, no trato com os espíritos, 
submeter ao implacável controle da razão todas as 
comunicações. Orienta-nos assim: “Julguemo-los se-
veramente, pois os bons Espíritos de modo algum se 
sentirão ofendidos com esta escrupulosa investigação, 
porque são eles próprios que a recomendam (...) nos-
so primeiro sentimento deve ser o de desconfiança.”
   Em seguida elenca um rol de características que de-
notam a origem das comunicações, constituindo as-
sim um verdadeiro manual para as reuniões de inter-
câmbio com o mundo espiritual. Kardec deixava clara 
sua preocupação em aconselhar-nos de maneira a não 
cairmos nas armadilhas dos espíritos enganadores. 
Indo mais além, relata um caso pessoal, quando é vi-
sitado por um caso pessoal, quando é visitado por um 
médium que dizia receber instruções de um Espírito 
“muito elevado” que tinha uma revelação a fazer. Após 
um preâmbulo, permite ao médium dar a comunica-
ção e logo nas primeiras frases o interrompe afirman-
do que “não vale a pena continuar”. Demonstra passo 
a passo tratar-se de um Espírito que o mistificava. 
  Já imaginaram quantos escolhos seriam evitados em 
nosso movimento espírita se seguíssemos as seguras

Orson Peter Carrara

Como se sabe, Allan Kardec, na Codificação da Dou-
trina Espírita, procedeu com espírito investigativo, 
utilizando método científico de observação, compa-
ração, para expor suas conclusões e os resultados com 
base na lógica, no bom senso, e na universalidade 
dos ensinos, isto é, na coerência e concordância das 
informações recebidas em diversos lugares, simulta-
neamente por médiuns desconhecidos entre si.  Isto 
garantiu a solidez das revelações e sempre expondo 
tudo à luz do raciocínio. 
   Esse sábio critério utilizado pelo Codificador, que 
igualmente afirmou que quando alguma informação 
contrariasse as conquistas da ciência, deveríamos 
abandonar esse ponto e ficar com a ciência, ao mesmo 
tempo que deveremos incorporar ao conhecimento as 
mesmas conquistas científicas, é insuperável, pois que 
a ciência, ao longo do tempo, somente tem confirma-
do o que a Doutrina Espírita contém em seus funda-
mentos. Eis que o pesquisador Dermeval Carinhana 
Jr., de Campinas, integrante da ADE – Associação dos 
Divulgadores do Espiritismo e do portal www.radio-
espirita.org.br , fez como recomendou Kardec. 
   No belo livro Confrontado a Razão, assinado por 
Cairbar Schutel e atualmente esgotado na editora, na

psicografia de Alaor Borges Jr., Carinhana comentou 
capítulo por capítulo (são capítulos bem compactos 
no conhecido estilo daquele autor que, quando encar-
nado, publicou obras de alto nível doutrinário), anali-
sando o conteúdo psicografado e formando uma obra 
de referência para estudo e pesquisa do Espiritismo.
   Buscando na fonte da Codificação e da Revista Espí-
rita, nos argumentos apresentados para comentar os 
capítulos psicografados, Dermeval faz um autêntico 
curso de Espiritismo, em seu caráter doutrinário de 
buscar as causas de determinadas afirmações e sua co-
erência com a realidade do espírito imortal, nas consi-
derações apresentadas pelo espírito autor.
   Ficou mesmo uma obra empolgante.  Toda a grande-
za dos textos do Codificador, tanto na visão do espírito 
autor, como na análise doutrinária de Carinhana, for-
mou uma obra de referência, pelas indicações, pelas 
pequenas transcrições que embasam os argumentos e 
comentários, como igualmente pela oportunidade de 
compreender ainda mais os fundamentos doutriná-
rios e os critérios do Codificador. Isso tudo sem falar, 
é lógico, na consistência do texto psicografado que 
forma o livro. Esperamos que breve esteja novamente 
disponível.

Os mortos verdadeiros

Vós que guardais dos mortos a lembrança,
Sois também, nos espaços, recordados,
Nos eternos caminhos aureolados
Pelos clarões da Bem-aventurança!

No país da Verdade e da Bonança,
Nós ouvimos as súplicas e os brados
De pobres corações despedaçados,
No cadinho da mágoa ou da esperança.

Das vibrações ignotas das esferas
Nós que fomos os homens de outras eras,
queremos mitigar a vossa dor!...

Sois os mortos nos círculos da Vida,
Nos sepulcros de carne apodrecida,
Desejosos de paz. De luz e amor!..

João de Deus (Soneto psicografado em 1937) 

Soneto

O homem da Terra, mísero e precito,
No máximo de dor de que há memória,
Vai penetrar a noite merencóriado seu caminho 
desvairado e aflito.

No mundo, em toda a parte, ouve-se o grito
Da mentira em seus dias de vitória!
Ostentação, miséria, falsa glória
Afrontando as verdades do Infinito!

Mas ao coro sinistro das batalhas
Hão de cair as rígidas muralhas
Que guardam a ilusão do mundo velho!..

E após a dor, a treva e a derrocada,
O homem renascerá para a alvorada
Da luz divina e eterna do Evangelho!Olavo Bilac 

(Soneto recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier, na sede da União Espíri-
ta Mineira, em 6 de agosto de 1939) 
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A Revista Espírita (RE), publicada por 136 meses 
por Allan Kardec a partir de janeiro de 1858, conti-
nua sendo uma ilustre desconhecida do movimento 
espírita. Quando nos avizinhamos da comemoração 
dos 160 anos da Doutrina Espírita, o meio encontrado 
por nós para agradecermos ao missionário responsá-
vel por esse grandioso trabalho entre nós, é ressaltar 
a importância do estudo desse magnífico veículo de 
divulgação por ele criado. Esse periódico tornou-se 
uma tribuna aberta onde o codificador conversava 
com o mundo, apresentava ideias, debatia, descrevia 
sua metodologia para lidar com os Espíritos e mui-
to mais. Nos deparamos na RE com preciosos ensi-
namentos, sendo oportuna ocasião de conhecermos 
o professor Rivail, pois que lá, ao contrário das obras 
básicas, ele deixava sua personalidade a mostra de jei-
to mais transparente. A teoria espírita está firmada na 
codificação, mas com a RE os princípios ficam mais 
evidentes, ratificados pelos ricos exemplos práticos. 
  O artigo da RE de setembro de 1859 intitulado “Pro-
cessos para afastar os maus espíritos”, é uma amos-
tra do dito acima, quando, de forma grave, o mestre 
de Lyon aconselha-nos a, no trato com os espíritos, 
submeter ao implacável controle da razão todas as 
comunicações. Orienta-nos assim: “Julguemo-los se-
veramente, pois os bons Espíritos de modo algum se 
sentirão ofendidos com esta escrupulosa investigação, 
porque são eles próprios que a recomendam (...) nos-
so primeiro sentimento deve ser o de desconfiança.”
   Em seguida elenca um rol de características que de-
notam a origem das comunicações, constituindo as-
sim um verdadeiro manual para as reuniões de inter-
câmbio com o mundo espiritual. Kardec deixava clara 
sua preocupação em aconselhar-nos de maneira a não 
cairmos nas armadilhas dos espíritos enganadores. 
Indo mais além, relata um caso pessoal, quando é vi-
sitado por um caso pessoal, quando é visitado por um 
médium que dizia receber instruções de um Espírito 
“muito elevado” que tinha uma revelação a fazer. Após 
um preâmbulo, permite ao médium dar a comunica-
ção e logo nas primeiras frases o interrompe afirman-
do que “não vale a pena continuar”. Demonstra passo 
a passo tratar-se de um Espírito que o mistificava. 
  Já imaginaram quantos escolhos seriam evitados em 
nosso movimento espírita se seguíssemos as seguras

proposições dadas por Allan Kardec? Muito material 
está ao dispor na RE, didaticamente organizada por 
quem sabia que o alcance dos ensinos demandaria 
muitos anos para serem absorvidos. Talvez por isso 
tenha Herculano Pires declarado, em “O mistério do 
ser ante a dor e a morte”, que “Kardec (...) percebeu a 
profundidade e a extensão dessa renovação de con-
ceitos de seu tempo, mas viu-se obrigado a restringir-
-se às condições culturais médias de sua época para, 
como professor e didata exímio, preparar com sua 
obra os caminhos do futuro.” E o futuro chegou... Daí 
a necessidade urgente de pesquisarmos e estudarmos 
o sempre atual Allan Kardec. Muitos grupos de es-
tudos de diversos títulos de renomado valor são for-
mados em nossas Casas Espíritas, mas raríssimas são 
as instituições que examinam a RE. Fica a sugestão. 
Portanto, nesse ano de comemorações, estimulemos a 
apreciação do riquíssimo conteúdo ofertado nos doze 
volumes da RE, consistindo de uma simples leitura 
comentada em grupo, onde cada um dará a contribui-
ção com suas reflexões. Estejamos atentos, pois que a 
hora da colheita se aproxima e o chamamento exarado 
pelo Espírito de Verdade em epígrafe é relevante.

Alberto Leitão Rosa 
(albleiros@yahoo.com.br)

Orson Peter Carrara

psicografia de Alaor Borges Jr., Carinhana comentou 
capítulo por capítulo (são capítulos bem compactos 
no conhecido estilo daquele autor que, quando encar-
nado, publicou obras de alto nível doutrinário), anali-
sando o conteúdo psicografado e formando uma obra 
de referência para estudo e pesquisa do Espiritismo.
   Buscando na fonte da Codificação e da Revista Espí-
rita, nos argumentos apresentados para comentar os 
capítulos psicografados, Dermeval faz um autêntico 
curso de Espiritismo, em seu caráter doutrinário de 
buscar as causas de determinadas afirmações e sua co-
erência com a realidade do espírito imortal, nas consi-
derações apresentadas pelo espírito autor.
   Ficou mesmo uma obra empolgante.  Toda a grande-
za dos textos do Codificador, tanto na visão do espírito 
autor, como na análise doutrinária de Carinhana, for-
mou uma obra de referência, pelas indicações, pelas 
pequenas transcrições que embasam os argumentos e 
comentários, como igualmente pela oportunidade de 
compreender ainda mais os fundamentos doutriná-
rios e os critérios do Codificador. Isso tudo sem falar, 
é lógico, na consistência do texto psicografado que 
forma o livro. Esperamos que breve esteja novamente 
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Os mortos verdadeiros

Vós que guardais dos mortos a lembrança,
Sois também, nos espaços, recordados,
Nos eternos caminhos aureolados
Pelos clarões da Bem-aventurança!

No país da Verdade e da Bonança,
Nós ouvimos as súplicas e os brados
De pobres corações despedaçados,
No cadinho da mágoa ou da esperança.

Das vibrações ignotas das esferas
Nós que fomos os homens de outras eras,
queremos mitigar a vossa dor!...

Sois os mortos nos círculos da Vida,
Nos sepulcros de carne apodrecida,
Desejosos de paz. De luz e amor!..

João de Deus (Soneto psicografado em 1937) 
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No Velório
Richard Simonetti (richardsimonetti.com.br)

“A morte não mais do que o regresso à verdadeira 
vida”  (Scipião)
Amigo.
     Se cultivas um princípio religioso, sabes que a mor-
te não é o fim. O Espírito imortal, com os potenciais 
de inteligência e sentimento que lhe definem a indi-
vidualidade, simplesmente deixa o cárcere de carne, 
qual borboleta livre do casulo, rumo à amplidão.
     Raros, entretanto, estão preparados para a gran-
diosa jornada. Raros exercitam asas de virtude e des-
prendimento. Natural, portanto, que o “morto” expe-
rimente dificuldades no desligamento do corpo inerte 
e na adaptação à realidade espiritual.
        Isso ocorre principalmente quando não conta com 
a cooperação daqueles que permanecem no velório, 
ao arrastar das horas que precedem o sepultamento. 
O burburinho das conversas vazias e dos comentários 
menos edificantes, bem como os desvarios da incon-
formação e o desequilíbrio da emoção, repercutem em 
sua consciência, impondo-lhe penosas impressões.

Se é alguém muito querido ao teu coração, conside-
ra que ele precisa de tua coragem e de tua confiança 
em Deus. Se não aceitas a separação, questionando os 
desígnios divinos, teu desespero o atinge, inclemente, 
qual devastador vendaval de angústias.
   Se é o amigo que admiras, por quem nutres especial 
consideração, rende-lhe a homenagem do silêncio, 
respeitando a solene transição que lhe define novos 
rumos. Se a tua presença inspira-se em deveres de so-
lidariedade, oferece-lhe, na intimidade do coração, a 
caridade da prece singela e espontânea, sustentando-
-lhe o ânimo.
       Lembra-te de que um dia também estarás de pés 
juntos, estendido na urna mortuária. Ainda preso às 
impressões da vida física, desejarás, ardentemente, 
que te respeitem a memória e não conturbem teu des-
ligamento, amparando-te com os valores da serenida-
de e da oração, a fim de que atravesses com segurança 
os umbrais da Vida Espiritual.
Livro “Quem Tem Medo da Morte”

A Doutrina do Bom Senso
A Filosofia Espírita prima sempre pelo equilíbrio, e 
não pelos extremismos alienantes da rebeldia arro-
gante, que insulta e violenta a todos com o disparatar 
do verbalismo inflamado, a incendiar com a discórdia 
o campo da paz. O Movimento Espírita Brasileiro está 
sendo agitado por abusos cometidos pelos pseudo-sá-
bios espíritas, que disseminam absurdos à mancheias. 
Os fluidistas são estudiosos da obra de Roustaing e 
os laicistas adversários dos roustainguistas. Lamenta-
velmente, com esse bate-boca, Kardec é colocado em 
segundo plano, ou, o que é pior, esquecido. Fazer do 
espiritismo meio de dissensão é, sem dúvida nenhu-
ma, um absurdo dos mais grosseiros. Allan Kardec, 
o mestre por excelência, mostrou que a educação es-
pírita se faz de forma integral com Jesus, aliás, esse é 
o pensamento que dá base a toda Doutrina Espírita. 
Então por que toda essa algaravia em torno de Jesus?
 A religião Espírita é natural, está na Natureza, por-
que é onde encontramos as leis de Deus, que também 
estão em nossa consciência. Não vão levar a nada os 
formalismos farasaístas, e nem a indiferença daque-
les que propagam um Espiritismo sem Jesus. Na in-
trodução de “O Evangelho segundo o Espiritismo”, 
Kardec em suas primeiras palavras, declara com sabe-
doria: “Podem dividir-se em cinco partes as matérias 
nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo; os 
milagres; as predições; as palavras que foram toma-
das pela Igreja para fundamento de seus dogmas; e o 
ENSINO MORAL. As quatro primeiras têm sido ob-
jeto de CONTROVÉRSIAS: a última, porém, con-
servou-se constantemente INATACÁVEL. Diante 
desse código divino, a própria incredulidade se 
curva. É terreno onde todos os cultos podem reu-
nir-se, estandarte sobre o qual podem todos colo-
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Se é alguém muito querido ao teu coração, conside-
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que te respeitem a memória e não conturbem teu des-
ligamento, amparando-te com os valores da serenida-
de e da oração, a fim de que atravesses com segurança 
os umbrais da Vida Espiritual.
Livro “Quem Tem Medo da Morte”

A Doutrina do Bom Senso
A Filosofia Espírita prima sempre pelo equilíbrio, e 
não pelos extremismos alienantes da rebeldia arro-
gante, que insulta e violenta a todos com o disparatar 
do verbalismo inflamado, a incendiar com a discórdia 
o campo da paz. O Movimento Espírita Brasileiro está 
sendo agitado por abusos cometidos pelos pseudo-sá-
bios espíritas, que disseminam absurdos à mancheias. 
Os fluidistas são estudiosos da obra de Roustaing e 
os laicistas adversários dos roustainguistas. Lamenta-
velmente, com esse bate-boca, Kardec é colocado em 
segundo plano, ou, o que é pior, esquecido. Fazer do 
espiritismo meio de dissensão é, sem dúvida nenhu-
ma, um absurdo dos mais grosseiros. Allan Kardec, 
o mestre por excelência, mostrou que a educação es-
pírita se faz de forma integral com Jesus, aliás, esse é 
o pensamento que dá base a toda Doutrina Espírita. 
Então por que toda essa algaravia em torno de Jesus?
 A religião Espírita é natural, está na Natureza, por-
que é onde encontramos as leis de Deus, que também 
estão em nossa consciência. Não vão levar a nada os 
formalismos farasaístas, e nem a indiferença daque-
les que propagam um Espiritismo sem Jesus. Na in-
trodução de “O Evangelho segundo o Espiritismo”, 
Kardec em suas primeiras palavras, declara com sabe-
doria: “Podem dividir-se em cinco partes as matérias 
nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo; os 
milagres; as predições; as palavras que foram toma-
das pela Igreja para fundamento de seus dogmas; e o 
ENSINO MORAL. As quatro primeiras têm sido ob-
jeto de CONTROVÉRSIAS: a última, porém, con-
servou-se constantemente INATACÁVEL. Diante 
desse código divino, a própria incredulidade se 
curva. É terreno onde todos os cultos podem reu-
nir-se, estandarte sobre o qual podem todos colo-

car-se, quaisquer que sejam suas crenças, por-
quanto jamais constituiu Matéria das disputas 
Religiosas, que sempre e por toda parte se ori-
ginam das questões dogmáticas. Aliás, se dis-
cutissem, nele teriam as seitas encontrado a sua 
própria Condenação, visto que, na Maioria, elas 
se agarram mais à parte Mística do que à parte 
Moral, Que Exige de Cada Um a Reforma de 
Si Mesmo.” Sublinhamos algumas palavras que, 
é bem possível, tenham passado despercebidas 
daqueles que pretendem fazer da Doutrina Espí-
rita um angu de caroço. Nem oito, nem oitenta, 
o Espiritismo deve ser o fiel da balança das leis 
morais e deixar as carolices ou impertinências dos 
ideólogos quixotescos que pensam revolucionar o 
mundo, no disparatar acidulante da verborragia 
desvairada no matraquear desnecessário dos pro-
pagadores da discórdia. Vamos botar a mão na 
consciência e lembrar que as leis de Deus estão 
escritas em nossa consciência, e não esquecer que 
Jesus continua sendo “o tipo mais perfeito” que 
ele é para toda humanidade, o guia e modelo que 
todos devemos seguir. E para encerrar: “Reconhe-
ce-se o verdadeiro espírita pela sua transformação 
moral e pelos esforços que emprega para domar 
suas inclinações más.”

Bernardino da Silva Moreira
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Sublime Alvorada Científica
A doutrina palingenésica não foi apenas alvo das len-
tes vetustas dos sábios antigos, nos dias atuais é obser-
vada à luz da Filosofia e da Ciência. Aos poucos, le-
vanta-se o véu de sobre o mistério, tal como a esfinge 
que desafiou os sábios do passado. As pesquisas con-
tinuam abrindo horizontes, com novas possibilidades 
investigativas, nos campos da Neurologia, Psicologia, 
Psiquiatria e da Filosofia. 
  O principal desbravador do caminho de observa-
ção do fenômeno reencarnatório foi Eugène Augus-
te Albert de Rochas d’Aiglun (1837-1914), emérito 
magnetizador e hipnotizador. Tudo começou quando 
trabalhava com um paciente e, ao invés de induzi-lo 
ao sono, fê-lo regredir involuntariamente à vivência 
de fatos de sua infância, processo conhecido como re-
gressão da memória. Com muita perspicácia, aumen-
tou a indução, ficando extasiado ante o relato de seu 
comandado, ao recordar e descrever sua situação de 
espírito em processo inicial de reencarnação, jungido 
ao corpinho que já se formava no cadinho uterino.
   A partir daí, Albert de Rochas incrementou suas 
pesquisas, aprofundando suas intervenções, fazen-
do com que todos os pacientes regredissem além do 
ventre materno e relatassem suas encarnações preté-
ritas, sendo algumas delas comprovadas como reais. 
Em seu livro, intitulado As Vidas Sucessivas, Albert 
de Rochas, como pioneiro na área da regressão, dei-
xou gravados os fundamentos dessa novel abordagem 
científica, descrevendo, igualmente, casos interessan-
tíssimos.No fluir inexorável do tempo, seguindo o tra-
balho de diversos cientistas de diferentes países, o pro-
cesso regressivo recebeu várias denominações, como 
Terapia de Regressão a Vivências Passadas (TRVP), 
Terapia de Regressão a Vidas Passadas (TRVP), Te-
rapia de Regressão (TR), Regressão Terapêutica (RT). 
Na Parapsicologia é chamada Retrocognição.
  O professor Hemendra Nath Banerjee (1929-1985), 
indiano, radicado em San Diego (EUA), dedicou-se, 
com denodo, à pesquisa da reencarnação, tendo sido 
um dos grandes cientistas a dar prova irrefutável da 
realidade do “nascer de novo”.  Na direção do Depar-
tamento de Parapsicologia da Universidade de Ra-
jasthan, na Índia, realizou grande parte das suas pes-
quisas. Por 25 anos, estudou mais de 1.100 casos de 
crianças que se lembravam de suas vidas anteriores. 

Grande parte de sua pesquisa foi realizada na Índia, 
Turquia, Líbano, Myanmar (Burma) e outros. Além 
do trabalho realizado, utilizando a indução regressiva 
por hipnose, o ínclito pesquisador também analisou 
crianças que espontaneamente lembraram encar-
nações, cujas personalidades impressionaram pela 
abundância de detalhes, principalmente referindo no-
mes de pessoas e lugares inteiramente constatados a 
seguir. Na obra Vida Pretérita e Futura afirmou que 
“os casos descritos neste livro não se baseiam no ouvir 
dizer nem em estórias de jornais; baseiam-se em pes-
quisas que fiz através de rigorosos métodos científi-
cos”. Publicou vários trabalhos sobre o assunto e con-
cluiu que “as afirmações dos sujeitos de que possuíam 
lembranças de vidas anteriores parecem ser indepen-
dentes do cérebro, principal repositório da memória. 
É fato científico que ninguém é capaz de lembrar o 
que não aprendeu anteriormente”. 
   Disse, igualmente: “Meu estudo sobre a reencarnação 
foi concebido à luz de várias hipóteses, como a fraude, 
a captação de lembranças através de meios normais e 
a percepção extrassensorial”. Banerjee conseguiu, na 
época, uma façanha, porquanto, nos Estados Unidos, 
onde o tema reencarnação despertava muita antipatia, 
acentuada aversão, o bravo cientista se dedicou a mui-
tas pesquisas, destacando-se o caso de George Field, o 
qual, submetido à hipnose profunda, regrediu à época 
de 1860, assumindo outra personalidade e apresen-
tando judiciosamente muitos dados, todos ratificados, 
após exaustivas pesquisas.
  O sensitivo foi conduzido à localidade onde relatou 
ter vivido, e, mantido em transe hipnótico, contou tan-
tas minudências que deixou atônitos os seus pesquisa-
dores. Inclusive, fez alusão a um rio chamado South 
Fork (Garfo do Sul), cuja comprovação demorou a ser 
realizada, desde que a sua existência não era do co-
nhecimento dos investigadores e nem sequer constava 
no mapa.  Banerjee, igualmente, fez menção ao meni-
no turco, de 4 anos de idade, Ismail Altinklish, o qual 
narrou com detalhes, depois comprovados, de uma 
vivência anterior, quando foi Abeit Suzulmus, falecido 
por agressão na cabeça. O menino tinha uma cicatriz 
de nascimento na cabeça, a qual, segundo afirmação 
da mãe, persistiu até 1962. Suzulmus havia sido morto 
por uma pancada no crânio. Em seu livro, Banerjee

expõe os relatos do menino, os quais foram confirma-
dos pelos parentes e amigos de Abeit Suzulmus. Em 
duas conferências que realizou, na cidade do Rio de 
Janeiro, o insigne cientista indiano trouxe inúmeros 
casos patenteados de pessoas que foram curadas atra-
vés do método de regressão hipnótica da memória, a 
Terapia de Vidas Passada, ou Paranálise, como assim 
preferia.  Em um de seus relatos, uma senhora de Pitt-
sburg (Geórgia, EUA) dizia sentir fortes dores de ca-
beça, havia alguns anos, sem que ninguém conseguis-
se debelar, tendo utilizado infrutíferos tratamentos. 
Por meios de sessões TVP, descobriu-se que ela havia 
sido bailarina de Saloon, desencarnada por meio de 
um tiro na cabeça. Tão logo se deu conta do aconteci-
do, deixou de sentir a tormentosa cefaleia.
Banerjee apresentou, também, o caso da senhora Dia-
ne Storn, com constantes sensações de sufocamento e 
total insegurança em relação a sua vida. A regressão 
mostrou que, numa existência pretérita, havia se sui-
cidado após perder tudo o que tinha no crack da Bolsa 
de Valores. A cura se processou tão logo a paciente 
teve conhecimento do fato.
   Muitos terapeutas, através de uma técnica de inves-
tigação, utilizando a psicologia de profundidade, têm 
acesso a razões, que se apresentam ocultas, respon-
sáveis por disfunções orgânicas do presente (fobias, 
depressão, insônia, alergias, enxaqueca, nervosismo 
e outras).Na realidade, em grande parte, suas causas 
remontam além da vida intrauterina, confirmando os 
registros extracerebrais de uma memória sobreexis-
tente e imperecível, faculdade da consciência imortal, 
com uma realidade própria, modeladora do corpo so-
mático e sobrevivente ao seu desfalecimento. Inclusi-
ve, podendo sair da dimensão extrafísica e retornar, 
nas paragens terrenas, em outro corpo. Hodierna-
mente, muitos cientistas do psiquismo confirmam as 
pesquisas de antanho e a mancheias divulgam e ates-
tam a realidade da presença do espírito imortal e do 
seu ressurgimento na arena física.
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Sublime Alvorada Científica
Grande parte de sua pesquisa foi realizada na Índia, 
Turquia, Líbano, Myanmar (Burma) e outros. Além 
do trabalho realizado, utilizando a indução regressiva 
por hipnose, o ínclito pesquisador também analisou 
crianças que espontaneamente lembraram encar-
nações, cujas personalidades impressionaram pela 
abundância de detalhes, principalmente referindo no-
mes de pessoas e lugares inteiramente constatados a 
seguir. Na obra Vida Pretérita e Futura afirmou que 
“os casos descritos neste livro não se baseiam no ouvir 
dizer nem em estórias de jornais; baseiam-se em pes-
quisas que fiz através de rigorosos métodos científi-
cos”. Publicou vários trabalhos sobre o assunto e con-
cluiu que “as afirmações dos sujeitos de que possuíam 
lembranças de vidas anteriores parecem ser indepen-
dentes do cérebro, principal repositório da memória. 
É fato científico que ninguém é capaz de lembrar o 
que não aprendeu anteriormente”. 
   Disse, igualmente: “Meu estudo sobre a reencarnação 
foi concebido à luz de várias hipóteses, como a fraude, 
a captação de lembranças através de meios normais e 
a percepção extrassensorial”. Banerjee conseguiu, na 
época, uma façanha, porquanto, nos Estados Unidos, 
onde o tema reencarnação despertava muita antipatia, 
acentuada aversão, o bravo cientista se dedicou a mui-
tas pesquisas, destacando-se o caso de George Field, o 
qual, submetido à hipnose profunda, regrediu à época 
de 1860, assumindo outra personalidade e apresen-
tando judiciosamente muitos dados, todos ratificados, 
após exaustivas pesquisas.
  O sensitivo foi conduzido à localidade onde relatou 
ter vivido, e, mantido em transe hipnótico, contou tan-
tas minudências que deixou atônitos os seus pesquisa-
dores. Inclusive, fez alusão a um rio chamado South 
Fork (Garfo do Sul), cuja comprovação demorou a ser 
realizada, desde que a sua existência não era do co-
nhecimento dos investigadores e nem sequer constava 
no mapa.  Banerjee, igualmente, fez menção ao meni-
no turco, de 4 anos de idade, Ismail Altinklish, o qual 
narrou com detalhes, depois comprovados, de uma 
vivência anterior, quando foi Abeit Suzulmus, falecido 
por agressão na cabeça. O menino tinha uma cicatriz 
de nascimento na cabeça, a qual, segundo afirmação 
da mãe, persistiu até 1962. Suzulmus havia sido morto 
por uma pancada no crânio. Em seu livro, Banerjee

expõe os relatos do menino, os quais foram confirma-
dos pelos parentes e amigos de Abeit Suzulmus. Em 
duas conferências que realizou, na cidade do Rio de 
Janeiro, o insigne cientista indiano trouxe inúmeros 
casos patenteados de pessoas que foram curadas atra-
vés do método de regressão hipnótica da memória, a 
Terapia de Vidas Passada, ou Paranálise, como assim 
preferia.  Em um de seus relatos, uma senhora de Pitt-
sburg (Geórgia, EUA) dizia sentir fortes dores de ca-
beça, havia alguns anos, sem que ninguém conseguis-
se debelar, tendo utilizado infrutíferos tratamentos. 
Por meios de sessões TVP, descobriu-se que ela havia 
sido bailarina de Saloon, desencarnada por meio de 
um tiro na cabeça. Tão logo se deu conta do aconteci-
do, deixou de sentir a tormentosa cefaleia.
Banerjee apresentou, também, o caso da senhora Dia-
ne Storn, com constantes sensações de sufocamento e 
total insegurança em relação a sua vida. A regressão 
mostrou que, numa existência pretérita, havia se sui-
cidado após perder tudo o que tinha no crack da Bolsa 
de Valores. A cura se processou tão logo a paciente 
teve conhecimento do fato.
   Muitos terapeutas, através de uma técnica de inves-
tigação, utilizando a psicologia de profundidade, têm 
acesso a razões, que se apresentam ocultas, respon-
sáveis por disfunções orgânicas do presente (fobias, 
depressão, insônia, alergias, enxaqueca, nervosismo 
e outras).Na realidade, em grande parte, suas causas 
remontam além da vida intrauterina, confirmando os 
registros extracerebrais de uma memória sobreexis-
tente e imperecível, faculdade da consciência imortal, 
com uma realidade própria, modeladora do corpo so-
mático e sobrevivente ao seu desfalecimento. Inclusi-
ve, podendo sair da dimensão extrafísica e retornar, 
nas paragens terrenas, em outro corpo. Hodierna-
mente, muitos cientistas do psiquismo confirmam as 
pesquisas de antanho e a mancheias divulgam e ates-
tam a realidade da presença do espírito imortal e do 
seu ressurgimento na arena física.
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Sublime Alvorada Científica
A doutrina palingenésica não foi apenas alvo das len-
tes vetustas dos sábios antigos, nos dias atuais é obser-
vada à luz da Filosofia e da Ciência. Aos poucos, le-
vanta-se o véu de sobre o mistério, tal como a esfinge 
que desafiou os sábios do passado. As pesquisas con-
tinuam abrindo horizontes, com novas possibilidades 
investigativas, nos campos da Neurologia, Psicologia, 
Psiquiatria e da Filosofia. 
  O principal desbravador do caminho de observa-
ção do fenômeno reencarnatório foi Eugène Augus-
te Albert de Rochas d’Aiglun (1837-1914), emérito 
magnetizador e hipnotizador. Tudo começou quando 
trabalhava com um paciente e, ao invés de induzi-lo 
ao sono, fê-lo regredir involuntariamente à vivência 
de fatos de sua infância, processo conhecido como re-
gressão da memória. Com muita perspicácia, aumen-
tou a indução, ficando extasiado ante o relato de seu 
comandado, ao recordar e descrever sua situação de 
espírito em processo inicial de reencarnação, jungido 
ao corpinho que já se formava no cadinho uterino.
   A partir daí, Albert de Rochas incrementou suas 
pesquisas, aprofundando suas intervenções, fazen-
do com que todos os pacientes regredissem além do 
ventre materno e relatassem suas encarnações preté-
ritas, sendo algumas delas comprovadas como reais. 
Em seu livro, intitulado As Vidas Sucessivas, Albert 
de Rochas, como pioneiro na área da regressão, dei-
xou gravados os fundamentos dessa novel abordagem 
científica, descrevendo, igualmente, casos interessan-
tíssimos.No fluir inexorável do tempo, seguindo o tra-
balho de diversos cientistas de diferentes países, o pro-
cesso regressivo recebeu várias denominações, como 
Terapia de Regressão a Vivências Passadas (TRVP), 
Terapia de Regressão a Vidas Passadas (TRVP), Te-
rapia de Regressão (TR), Regressão Terapêutica (RT). 
Na Parapsicologia é chamada Retrocognição.
  O professor Hemendra Nath Banerjee (1929-1985), 
indiano, radicado em San Diego (EUA), dedicou-se, 
com denodo, à pesquisa da reencarnação, tendo sido 
um dos grandes cientistas a dar prova irrefutável da 
realidade do “nascer de novo”.  Na direção do Depar-
tamento de Parapsicologia da Universidade de Ra-
jasthan, na Índia, realizou grande parte das suas pes-
quisas. Por 25 anos, estudou mais de 1.100 casos de 
crianças que se lembravam de suas vidas anteriores. 

Grande parte de sua pesquisa foi realizada na Índia, 
Turquia, Líbano, Myanmar (Burma) e outros. Além 
do trabalho realizado, utilizando a indução regressiva 
por hipnose, o ínclito pesquisador também analisou 
crianças que espontaneamente lembraram encar-
nações, cujas personalidades impressionaram pela 
abundância de detalhes, principalmente referindo no-
mes de pessoas e lugares inteiramente constatados a 
seguir. Na obra Vida Pretérita e Futura afirmou que 
“os casos descritos neste livro não se baseiam no ouvir 
dizer nem em estórias de jornais; baseiam-se em pes-
quisas que fiz através de rigorosos métodos científi-
cos”. Publicou vários trabalhos sobre o assunto e con-
cluiu que “as afirmações dos sujeitos de que possuíam 
lembranças de vidas anteriores parecem ser indepen-
dentes do cérebro, principal repositório da memória. 
É fato científico que ninguém é capaz de lembrar o 
que não aprendeu anteriormente”. 
   Disse, igualmente: “Meu estudo sobre a reencarnação 
foi concebido à luz de várias hipóteses, como a fraude, 
a captação de lembranças através de meios normais e 
a percepção extrassensorial”. Banerjee conseguiu, na 
época, uma façanha, porquanto, nos Estados Unidos, 
onde o tema reencarnação despertava muita antipatia, 
acentuada aversão, o bravo cientista se dedicou a mui-
tas pesquisas, destacando-se o caso de George Field, o 
qual, submetido à hipnose profunda, regrediu à época 
de 1860, assumindo outra personalidade e apresen-
tando judiciosamente muitos dados, todos ratificados, 
após exaustivas pesquisas.
  O sensitivo foi conduzido à localidade onde relatou 
ter vivido, e, mantido em transe hipnótico, contou tan-
tas minudências que deixou atônitos os seus pesquisa-
dores. Inclusive, fez alusão a um rio chamado South 
Fork (Garfo do Sul), cuja comprovação demorou a ser 
realizada, desde que a sua existência não era do co-
nhecimento dos investigadores e nem sequer constava 
no mapa.  Banerjee, igualmente, fez menção ao meni-
no turco, de 4 anos de idade, Ismail Altinklish, o qual 
narrou com detalhes, depois comprovados, de uma 
vivência anterior, quando foi Abeit Suzulmus, falecido 
por agressão na cabeça. O menino tinha uma cicatriz 
de nascimento na cabeça, a qual, segundo afirmação 
da mãe, persistiu até 1962. Suzulmus havia sido morto 
por uma pancada no crânio. Em seu livro, Banerjee

expõe os relatos do menino, os quais foram confirma-
dos pelos parentes e amigos de Abeit Suzulmus. Em 
duas conferências que realizou, na cidade do Rio de 
Janeiro, o insigne cientista indiano trouxe inúmeros 
casos patenteados de pessoas que foram curadas atra-
vés do método de regressão hipnótica da memória, a 
Terapia de Vidas Passada, ou Paranálise, como assim 
preferia.  Em um de seus relatos, uma senhora de Pitt-
sburg (Geórgia, EUA) dizia sentir fortes dores de ca-
beça, havia alguns anos, sem que ninguém conseguis-
se debelar, tendo utilizado infrutíferos tratamentos. 
Por meios de sessões TVP, descobriu-se que ela havia 
sido bailarina de Saloon, desencarnada por meio de 
um tiro na cabeça. Tão logo se deu conta do aconteci-
do, deixou de sentir a tormentosa cefaleia.
Banerjee apresentou, também, o caso da senhora Dia-
ne Storn, com constantes sensações de sufocamento e 
total insegurança em relação a sua vida. A regressão 
mostrou que, numa existência pretérita, havia se sui-
cidado após perder tudo o que tinha no crack da Bolsa 
de Valores. A cura se processou tão logo a paciente 
teve conhecimento do fato.
   Muitos terapeutas, através de uma técnica de inves-
tigação, utilizando a psicologia de profundidade, têm 
acesso a razões, que se apresentam ocultas, respon-
sáveis por disfunções orgânicas do presente (fobias, 
depressão, insônia, alergias, enxaqueca, nervosismo 
e outras).Na realidade, em grande parte, suas causas 
remontam além da vida intrauterina, confirmando os 
registros extracerebrais de uma memória sobreexis-
tente e imperecível, faculdade da consciência imortal, 
com uma realidade própria, modeladora do corpo so-
mático e sobrevivente ao seu desfalecimento. Inclusi-
ve, podendo sair da dimensão extrafísica e retornar, 
nas paragens terrenas, em outro corpo. Hodierna-
mente, muitos cientistas do psiquismo confirmam as 
pesquisas de antanho e a mancheias divulgam e ates-
tam a realidade da presença do espírito imortal e do 
seu ressurgimento na arena física.
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Sublime Alvorada Científica
Grande parte de sua pesquisa foi realizada na Índia, 
Turquia, Líbano, Myanmar (Burma) e outros. Além 
do trabalho realizado, utilizando a indução regressiva 
por hipnose, o ínclito pesquisador também analisou 
crianças que espontaneamente lembraram encar-
nações, cujas personalidades impressionaram pela 
abundância de detalhes, principalmente referindo no-
mes de pessoas e lugares inteiramente constatados a 
seguir. Na obra Vida Pretérita e Futura afirmou que 
“os casos descritos neste livro não se baseiam no ouvir 
dizer nem em estórias de jornais; baseiam-se em pes-
quisas que fiz através de rigorosos métodos científi-
cos”. Publicou vários trabalhos sobre o assunto e con-
cluiu que “as afirmações dos sujeitos de que possuíam 
lembranças de vidas anteriores parecem ser indepen-
dentes do cérebro, principal repositório da memória. 
É fato científico que ninguém é capaz de lembrar o 
que não aprendeu anteriormente”. 
   Disse, igualmente: “Meu estudo sobre a reencarnação 
foi concebido à luz de várias hipóteses, como a fraude, 
a captação de lembranças através de meios normais e 
a percepção extrassensorial”. Banerjee conseguiu, na 
época, uma façanha, porquanto, nos Estados Unidos, 
onde o tema reencarnação despertava muita antipatia, 
acentuada aversão, o bravo cientista se dedicou a mui-
tas pesquisas, destacando-se o caso de George Field, o 
qual, submetido à hipnose profunda, regrediu à época 
de 1860, assumindo outra personalidade e apresen-
tando judiciosamente muitos dados, todos ratificados, 
após exaustivas pesquisas.
  O sensitivo foi conduzido à localidade onde relatou 
ter vivido, e, mantido em transe hipnótico, contou tan-
tas minudências que deixou atônitos os seus pesquisa-
dores. Inclusive, fez alusão a um rio chamado South 
Fork (Garfo do Sul), cuja comprovação demorou a ser 
realizada, desde que a sua existência não era do co-
nhecimento dos investigadores e nem sequer constava 
no mapa.  Banerjee, igualmente, fez menção ao meni-
no turco, de 4 anos de idade, Ismail Altinklish, o qual 
narrou com detalhes, depois comprovados, de uma 
vivência anterior, quando foi Abeit Suzulmus, falecido 
por agressão na cabeça. O menino tinha uma cicatriz 
de nascimento na cabeça, a qual, segundo afirmação 
da mãe, persistiu até 1962. Suzulmus havia sido morto 
por uma pancada no crânio. Em seu livro, Banerjee

expõe os relatos do menino, os quais foram confirma-
dos pelos parentes e amigos de Abeit Suzulmus. Em 
duas conferências que realizou, na cidade do Rio de 
Janeiro, o insigne cientista indiano trouxe inúmeros 
casos patenteados de pessoas que foram curadas atra-
vés do método de regressão hipnótica da memória, a 
Terapia de Vidas Passada, ou Paranálise, como assim 
preferia.  Em um de seus relatos, uma senhora de Pitt-
sburg (Geórgia, EUA) dizia sentir fortes dores de ca-
beça, havia alguns anos, sem que ninguém conseguis-
se debelar, tendo utilizado infrutíferos tratamentos. 
Por meios de sessões TVP, descobriu-se que ela havia 
sido bailarina de Saloon, desencarnada por meio de 
um tiro na cabeça. Tão logo se deu conta do aconteci-
do, deixou de sentir a tormentosa cefaleia.
Banerjee apresentou, também, o caso da senhora Dia-
ne Storn, com constantes sensações de sufocamento e 
total insegurança em relação a sua vida. A regressão 
mostrou que, numa existência pretérita, havia se sui-
cidado após perder tudo o que tinha no crack da Bolsa 
de Valores. A cura se processou tão logo a paciente 
teve conhecimento do fato.
   Muitos terapeutas, através de uma técnica de inves-
tigação, utilizando a psicologia de profundidade, têm 
acesso a razões, que se apresentam ocultas, respon-
sáveis por disfunções orgânicas do presente (fobias, 
depressão, insônia, alergias, enxaqueca, nervosismo 
e outras).Na realidade, em grande parte, suas causas 
remontam além da vida intrauterina, confirmando os 
registros extracerebrais de uma memória sobreexis-
tente e imperecível, faculdade da consciência imortal, 
com uma realidade própria, modeladora do corpo so-
mático e sobrevivente ao seu desfalecimento. Inclusi-
ve, podendo sair da dimensão extrafísica e retornar, 
nas paragens terrenas, em outro corpo. Hodierna-
mente, muitos cientistas do psiquismo confirmam as 
pesquisas de antanho e a mancheias divulgam e ates-
tam a realidade da presença do espírito imortal e do 
seu ressurgimento na arena física.
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Alicerce Doutrinário
“O Livro dos Espíritos”, nascido aos 18 de abril de 
1857, representa a base da construção do edifício 
doutrinário do Espiritismo. Sustentáculo de toda a 
Doutrina Espírita, nele temos a Introdução os Pro-
legômenos, as partes: Primeira, Segunda, Terceira e 
Quarta e a Conclusão.
  Na introdução, Kardec, em 17 colocações, inicia os 
fundamentos da obra: explica os neologismos espírita 
e espiritismo (I); esclarece o sentido da palavra alma 
na visão espírita (II); fala das mesas girantes ou dança 
das mesas (III); menciona as primeiras manifestações 
inteligentes (IV); avança no histórico e desenvolvi-
mento dessas manifestações (V); apresenta um re-
sumo dos pontos principais da doutrina transmitida 
pelos Espíritos (VI); escreve sobre objeções feitas a 
esses pontos principais (VII); fala sobre a importân-
cia do estudo sério da doutrina espírita (VIII); destaca 
o mecanismo da manifestação escrita (IX); acentua a 
necessidade do bom senso na análise das comunica-
ções (X); destaca a manifestação de Espíritos elevados 
e de Espíritos inferiores (XI); fala sobre a questão da 
identidade dos Espíritos (XII); aborda a divergência 
e a contradição na linguagem dos Espíritos (XIII); 
discorre sobre erros ortográficos em comunicações 
(XIV); demonstra como o Espiritismo, bem compre-
endido, é um preservativo contra a loucura (XV); afir-
ma que no Espírito que se manifesta há uma individu-
alidade evidente e uma vontade independente (XVI); 
enfatiza que a verdadeira Doutrina Espírita está no 
ensino que os Espíritos deram, e os conhecimentos 
que esse ensino comporta são por demais profundos 
e externos para serem adquiridos de qualquer modo 
que não por um estudo perseverante, feito no silêncio 
e no recolhimento (XVII). 
   Nos prolegômenos, Kardec (Espíritos Superiores) 
discorre sobre os princípios da Doutrina no seu as-
pecto científico, com base nos fenômenos e na lei de 
causa e efeito, ao final, esclarece os homens abrindo 
uma nova era para a regeneração da Humanidade, 
com predomínio do amor e da caridade. Na Parte pri-
meira, estuda Deus, os elementos gerais do Univer-
so, a Criação e o princípio vital, temas que ampliará 
e aprofundará no livro “A Gênese”; na Parte segunda, 
trata dos Espíritos, da encarnação dos Espíritos, da 
volta do Espírito à vida espiritual extinta a vida cor-
pórea, da pluralidade das existências, da Vida Espírita, 
da volta do Espírito à vida corporal, da emancipação

Estando há anos na obra, inauguramos a primeira parte em 1989 
e acabamos agora o prédio de três andares que denominamos de 
Novo Lar, onde os idosos residem, na grande maioria, em suítes 
individuais. Obra grande, com 11 suítes por andar. Pelo ano de 
2007, começamos a habitar em definitivo o espaço. Houve antes 
muitas tentativas, mas não se concretizaram. A partir dessa nova 
diretriz, o espaço passou a ser habitado no seu primeiro piso, 
com 11 suítes, em que podem morar até 17 pessoas, pela norma 
da ANVISA. Completa a ocupação do primeiro piso, começa-
mos então a finalizar o segundo, que já tinha
partes prontas desde os tempos de Ademar Constant.    Como ele 
mesmo dizia: “Isso é para o Futuro!”.
 Conforme a previsão do elevado espírito a ideia é fundamen-
tada, pois com os andares ocupados, a instituição alcançará a 
almejada sustentabilidade. No entanto, não é simples a tarefa, 
mas nos dois últimos anos conseguimos grandes avanços, com 
a participação de amigos simpáticos ao projeto. Entre esses, o 
senhor Carlos Souza, que é fisioterapeuta de um grande condo-
mínio de moradores da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, 
o Quartier Carioca, de onde, com ajuda dos moradores, temos 
conseguido grande ajuda financeira, de materiais e em especial 
de fraldas descartáveis, o que desafoga as finanças da instituição 
e com esses recursos canalizamos para a finalização das obras.   
O segundo piso, praticamente pronto, conta com mais 11 suí-
tes, onde poderão morar até 17 pessoas em condições excelentes 
de habitabilidade. Ambiente limpo, moderno, bem acabado. O 
tratamento é muito bom, que os profissionais da Mansão da Es-
perança sabem fazer. Neste momento, temos vagas abertas para 
idosos independentes, pois o espaço é praticamente um hotel, 
com custo muito aquém dos praticados em instituições com a 
mesma finalidade. Os recursos hauridos das mensalidades são 
aplicados no financiamento do Projeto “Acolhimento, Amor e 
Vida”, registrado na ANVISA e CNAS, para atendimento de ido-
sos nesta modalidade e no bem-estar dos idosos.
  Para ser aceito como morador da Mansão da Esperança, tan-
to na parte feminina quanto na parte mista, é necessário passar 
pelo crivo da Equipe Técnica. Depois de aceitos, ficarão conosco
até o final de suas existências terrenas ou quando quiserem dei-
xar de morar por livre e espontânea vontade. 
Venham morar na Mansão da Esperança, idosos que queiram 
paz, sossego e muito cuidado.

Os sonhos acontecem!
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Alicerce Doutrinário
“O Livro dos Espíritos”, nascido aos 18 de abril de 
1857, representa a base da construção do edifício 
doutrinário do Espiritismo. Sustentáculo de toda a 
Doutrina Espírita, nele temos a Introdução os Pro-
legômenos, as partes: Primeira, Segunda, Terceira e 
Quarta e a Conclusão.
  Na introdução, Kardec, em 17 colocações, inicia os 
fundamentos da obra: explica os neologismos espírita 
e espiritismo (I); esclarece o sentido da palavra alma 
na visão espírita (II); fala das mesas girantes ou dança 
das mesas (III); menciona as primeiras manifestações 
inteligentes (IV); avança no histórico e desenvolvi-
mento dessas manifestações (V); apresenta um re-
sumo dos pontos principais da doutrina transmitida 
pelos Espíritos (VI); escreve sobre objeções feitas a 
esses pontos principais (VII); fala sobre a importân-
cia do estudo sério da doutrina espírita (VIII); destaca 
o mecanismo da manifestação escrita (IX); acentua a 
necessidade do bom senso na análise das comunica-
ções (X); destaca a manifestação de Espíritos elevados 
e de Espíritos inferiores (XI); fala sobre a questão da 
identidade dos Espíritos (XII); aborda a divergência 
e a contradição na linguagem dos Espíritos (XIII); 
discorre sobre erros ortográficos em comunicações 
(XIV); demonstra como o Espiritismo, bem compre-
endido, é um preservativo contra a loucura (XV); afir-
ma que no Espírito que se manifesta há uma individu-
alidade evidente e uma vontade independente (XVI); 
enfatiza que a verdadeira Doutrina Espírita está no 
ensino que os Espíritos deram, e os conhecimentos 
que esse ensino comporta são por demais profundos 
e externos para serem adquiridos de qualquer modo 
que não por um estudo perseverante, feito no silêncio 
e no recolhimento (XVII). 
   Nos prolegômenos, Kardec (Espíritos Superiores) 
discorre sobre os princípios da Doutrina no seu as-
pecto científico, com base nos fenômenos e na lei de 
causa e efeito, ao final, esclarece os homens abrindo 
uma nova era para a regeneração da Humanidade, 
com predomínio do amor e da caridade. Na Parte pri-
meira, estuda Deus, os elementos gerais do Univer-
so, a Criação e o princípio vital, temas que ampliará 
e aprofundará no livro “A Gênese”; na Parte segunda, 
trata dos Espíritos, da encarnação dos Espíritos, da 
volta do Espírito à vida espiritual extinta a vida cor-
pórea, da pluralidade das existências, da Vida Espírita, 
da volta do Espírito à vida corporal, da emancipação

da emancipação da alma, da intervenção dos Espí-
ritos no mundo corporal, das ocupações e missões 
dos Espíritos, e dos três reinos, temas que ampliará 
e aprofundará em “O Livro dos Médiuns; Na parte 
terceira, aprofunda o tema das leis morais; Lei divi-
na ou natural, Lei de adoração, Lei do trabalho, Lei 
de reprodução, Lei de conservação, Lei de destruição, 
Lei de sociedade, Lei de progresso, Lei de igualdade, 
Lei de liberdade, Lei de justiça, de amor e de caridade, 
da perfeição moral, temas que ampliará e aprofundará 
no livro “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, ma-
ciço representativo dos ensinamentos de Jesus, com-
preendidos à luz do Espiritismo, consubstanciando o 
aspecto religioso do Espiritismo, conforme demons-
trado em “Obras Póstumas”; na Parte quarta, enfoca 
as esperanças e consolações, as penas e gozos terres-
tres, as penas e gozos futuros, temas que ampliará e 
aprofundará no livro “O Céu e o Inferno”.
  Na conclusão, Kardec, em nove colocações, finali-
za a obra, tratando do magnetismo, do materialismo, 
da incredulidade, do progresso da Humanidade, do 
caráter universal do Espiritismo, da força da filosofia 
espírita – dirigida à razão e ao bom senso, dos três as-
pectos da Doutrina Espírita, da moral espírita, dos ad-
versários do Espiritismo e das dissidências. Ao com-
pletar “O Livro dos Espíritos” 151 anos de existência, 
a melhor e maior homenagem que podemos prestar-
-lhe é estudá-lo com profundidade, para que sólidos 
se tornem nossos conhecimentos a respeito da obra, e 
divulgá-lo por todos os meios ao nosso alcance. 
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Alicerce Doutrinário
“O Livro dos Espíritos”, nascido aos 18 de abril de 
1857, representa a base da construção do edifício 
doutrinário do Espiritismo. Sustentáculo de toda a 
Doutrina Espírita, nele temos a Introdução os Pro-
legômenos, as partes: Primeira, Segunda, Terceira e 
Quarta e a Conclusão.
  Na introdução, Kardec, em 17 colocações, inicia os 
fundamentos da obra: explica os neologismos espírita 
e espiritismo (I); esclarece o sentido da palavra alma 
na visão espírita (II); fala das mesas girantes ou dança 
das mesas (III); menciona as primeiras manifestações 
inteligentes (IV); avança no histórico e desenvolvi-
mento dessas manifestações (V); apresenta um re-
sumo dos pontos principais da doutrina transmitida 
pelos Espíritos (VI); escreve sobre objeções feitas a 
esses pontos principais (VII); fala sobre a importân-
cia do estudo sério da doutrina espírita (VIII); destaca 
o mecanismo da manifestação escrita (IX); acentua a 
necessidade do bom senso na análise das comunica-
ções (X); destaca a manifestação de Espíritos elevados 
e de Espíritos inferiores (XI); fala sobre a questão da 
identidade dos Espíritos (XII); aborda a divergência 
e a contradição na linguagem dos Espíritos (XIII); 
discorre sobre erros ortográficos em comunicações 
(XIV); demonstra como o Espiritismo, bem compre-
endido, é um preservativo contra a loucura (XV); afir-
ma que no Espírito que se manifesta há uma individu-
alidade evidente e uma vontade independente (XVI); 
enfatiza que a verdadeira Doutrina Espírita está no 
ensino que os Espíritos deram, e os conhecimentos 
que esse ensino comporta são por demais profundos 
e externos para serem adquiridos de qualquer modo 
que não por um estudo perseverante, feito no silêncio 
e no recolhimento (XVII). 
   Nos prolegômenos, Kardec (Espíritos Superiores) 
discorre sobre os princípios da Doutrina no seu as-
pecto científico, com base nos fenômenos e na lei de 
causa e efeito, ao final, esclarece os homens abrindo 
uma nova era para a regeneração da Humanidade, 
com predomínio do amor e da caridade. Na Parte pri-
meira, estuda Deus, os elementos gerais do Univer-
so, a Criação e o princípio vital, temas que ampliará 
e aprofundará no livro “A Gênese”; na Parte segunda, 
trata dos Espíritos, da encarnação dos Espíritos, da 
volta do Espírito à vida espiritual extinta a vida cor-
pórea, da pluralidade das existências, da Vida Espírita, 
da volta do Espírito à vida corporal, da emancipação

Estando há anos na obra, inauguramos a primeira parte em 1989 
e acabamos agora o prédio de três andares que denominamos de 
Novo Lar, onde os idosos residem, na grande maioria, em suítes 
individuais. Obra grande, com 11 suítes por andar. Pelo ano de 
2007, começamos a habitar em definitivo o espaço. Houve antes 
muitas tentativas, mas não se concretizaram. A partir dessa nova 
diretriz, o espaço passou a ser habitado no seu primeiro piso, 
com 11 suítes, em que podem morar até 17 pessoas, pela norma 
da ANVISA. Completa a ocupação do primeiro piso, começa-
mos então a finalizar o segundo, que já tinha
partes prontas desde os tempos de Ademar Constant.    Como ele 
mesmo dizia: “Isso é para o Futuro!”.
 Conforme a previsão do elevado espírito a ideia é fundamen-
tada, pois com os andares ocupados, a instituição alcançará a 
almejada sustentabilidade. No entanto, não é simples a tarefa, 
mas nos dois últimos anos conseguimos grandes avanços, com 
a participação de amigos simpáticos ao projeto. Entre esses, o 
senhor Carlos Souza, que é fisioterapeuta de um grande condo-
mínio de moradores da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, 
o Quartier Carioca, de onde, com ajuda dos moradores, temos 
conseguido grande ajuda financeira, de materiais e em especial 
de fraldas descartáveis, o que desafoga as finanças da instituição 
e com esses recursos canalizamos para a finalização das obras.   
O segundo piso, praticamente pronto, conta com mais 11 suí-
tes, onde poderão morar até 17 pessoas em condições excelentes 
de habitabilidade. Ambiente limpo, moderno, bem acabado. O 
tratamento é muito bom, que os profissionais da Mansão da Es-
perança sabem fazer. Neste momento, temos vagas abertas para 
idosos independentes, pois o espaço é praticamente um hotel, 
com custo muito aquém dos praticados em instituições com a 
mesma finalidade. Os recursos hauridos das mensalidades são 
aplicados no financiamento do Projeto “Acolhimento, Amor e 
Vida”, registrado na ANVISA e CNAS, para atendimento de ido-
sos nesta modalidade e no bem-estar dos idosos.
  Para ser aceito como morador da Mansão da Esperança, tan-
to na parte feminina quanto na parte mista, é necessário passar 
pelo crivo da Equipe Técnica. Depois de aceitos, ficarão conosco
até o final de suas existências terrenas ou quando quiserem dei-
xar de morar por livre e espontânea vontade. 
Venham morar na Mansão da Esperança, idosos que queiram 
paz, sossego e muito cuidado.
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Alicerce Doutrinário
“O Livro dos Espíritos”, nascido aos 18 de abril de 
1857, representa a base da construção do edifício 
doutrinário do Espiritismo. Sustentáculo de toda a 
Doutrina Espírita, nele temos a Introdução os Pro-
legômenos, as partes: Primeira, Segunda, Terceira e 
Quarta e a Conclusão.
  Na introdução, Kardec, em 17 colocações, inicia os 
fundamentos da obra: explica os neologismos espírita 
e espiritismo (I); esclarece o sentido da palavra alma 
na visão espírita (II); fala das mesas girantes ou dança 
das mesas (III); menciona as primeiras manifestações 
inteligentes (IV); avança no histórico e desenvolvi-
mento dessas manifestações (V); apresenta um re-
sumo dos pontos principais da doutrina transmitida 
pelos Espíritos (VI); escreve sobre objeções feitas a 
esses pontos principais (VII); fala sobre a importân-
cia do estudo sério da doutrina espírita (VIII); destaca 
o mecanismo da manifestação escrita (IX); acentua a 
necessidade do bom senso na análise das comunica-
ções (X); destaca a manifestação de Espíritos elevados 
e de Espíritos inferiores (XI); fala sobre a questão da 
identidade dos Espíritos (XII); aborda a divergência 
e a contradição na linguagem dos Espíritos (XIII); 
discorre sobre erros ortográficos em comunicações 
(XIV); demonstra como o Espiritismo, bem compre-
endido, é um preservativo contra a loucura (XV); afir-
ma que no Espírito que se manifesta há uma individu-
alidade evidente e uma vontade independente (XVI); 
enfatiza que a verdadeira Doutrina Espírita está no 
ensino que os Espíritos deram, e os conhecimentos 
que esse ensino comporta são por demais profundos 
e externos para serem adquiridos de qualquer modo 
que não por um estudo perseverante, feito no silêncio 
e no recolhimento (XVII). 
   Nos prolegômenos, Kardec (Espíritos Superiores) 
discorre sobre os princípios da Doutrina no seu as-
pecto científico, com base nos fenômenos e na lei de 
causa e efeito, ao final, esclarece os homens abrindo 
uma nova era para a regeneração da Humanidade, 
com predomínio do amor e da caridade. Na Parte pri-
meira, estuda Deus, os elementos gerais do Univer-
so, a Criação e o princípio vital, temas que ampliará 
e aprofundará no livro “A Gênese”; na Parte segunda, 
trata dos Espíritos, da encarnação dos Espíritos, da 
volta do Espírito à vida espiritual extinta a vida cor-
pórea, da pluralidade das existências, da Vida Espírita, 
da volta do Espírito à vida corporal, da emancipação

da emancipação da alma, da intervenção dos Espí-
ritos no mundo corporal, das ocupações e missões 
dos Espíritos, e dos três reinos, temas que ampliará 
e aprofundará em “O Livro dos Médiuns; Na parte 
terceira, aprofunda o tema das leis morais; Lei divi-
na ou natural, Lei de adoração, Lei do trabalho, Lei 
de reprodução, Lei de conservação, Lei de destruição, 
Lei de sociedade, Lei de progresso, Lei de igualdade, 
Lei de liberdade, Lei de justiça, de amor e de caridade, 
da perfeição moral, temas que ampliará e aprofundará 
no livro “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, ma-
ciço representativo dos ensinamentos de Jesus, com-
preendidos à luz do Espiritismo, consubstanciando o 
aspecto religioso do Espiritismo, conforme demons-
trado em “Obras Póstumas”; na Parte quarta, enfoca 
as esperanças e consolações, as penas e gozos terres-
tres, as penas e gozos futuros, temas que ampliará e 
aprofundará no livro “O Céu e o Inferno”.
  Na conclusão, Kardec, em nove colocações, finali-
za a obra, tratando do magnetismo, do materialismo, 
da incredulidade, do progresso da Humanidade, do 
caráter universal do Espiritismo, da força da filosofia 
espírita – dirigida à razão e ao bom senso, dos três as-
pectos da Doutrina Espírita, da moral espírita, dos ad-
versários do Espiritismo e das dissidências. Ao com-
pletar “O Livro dos Espíritos” 151 anos de existência, 
a melhor e maior homenagem que podemos prestar-
-lhe é estudá-lo com profundidade, para que sólidos 
se tornem nossos conhecimentos a respeito da obra, e 
divulgá-lo por todos os meios ao nosso alcance. 
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Casamentos Provacionais
Dois espíritos que na romagem terrena se unem vi-
sando conviver sexualmente, o fazem, normalmente, 
buscando uma complementação física, emocional e 
sentimental... No entanto, a história de cada casal é 
muito mais antiga. O planeta que habitamos é defini-
do ou classificado pelos espíritos superiores como um 
mundo de provas e expiações. O percentual maior de 
seres humanos que aqui na Terra renascem, estão sob 
o regime de testes para verificação de aprendizado, 
isto é, provas. Muitos outros ainda renascem para re-
equilíbrio de desarmonias em sua estrutura psíquica, 
necessitando eliminá-las ou expiá-las: são as reencar-
nações expiatórias.
  Importante lembrar que nossas vidas apresentam 
mais de um conteúdo em relação à programação re-
encarnatória. Todos nós deparamo-nos com aspectos 
provacionais, expiatórios e até missionários sobre a 
família e o trabalho. Da mesma forma, os casamentos 
também apresentam diversos conteúdos, porém, de 
forma didática, classificaremos conforme a caracte-
rística mais significativa do programa reencarnatório.

 Seguindo a concepção clássica, sobejamente conheci-
da dos estudiosos da vida espiritual, as uniões estáveis 
ou casamentos podem ser classificados em: provacio-
nais, sacrificiais, acidentais, afins e transcendentais.
 Os Casamentos provacionais ainda constituem a 
maioria dos reencontros programados para os que 
renascem em nosso planeta. São duas criaturas que 
trazem em seu inconsciente um registro comum ou 
histórico de vivências anteriores. A questão do amor 
sexual já esteve presente entre ambos. Como somos, 
todos nós, seres em aprendizado na escola da vida, já 
erramos muito e fizemos sofrer aos companheiros de 
jornada, gerando em nós mesmos núcleos energéticos 
em desarmonia e esses se registraram em nosso “com-
putador de dados” chamado de perispírito, psicosso-
ma ou corpo astral. 
  Os dados computados e registrados em nosso corpo 
astral ocasionam um campo de energia que terá uma 
luminosidade específica, brilho, frequência de onda, 
coloração e outras peculiaridades que determinam 
uma irradiação peculiar e toda nossa. O antigo parcei-

ro, com quem convivemos uma ou mais vidas, traz em 
sua estrutura íntima os mesmos registros, alusivos à 
vida pretérita em comum conosco.
   Uma questão frequentemente mencionada em se-
minários que efetuamos sobre Amor, Sexo e Vidas 
Passadas: “Como é possível que duas pessoas se sin-
tam atraídas profundamente a ponto de se unirem de 
forma estável, já que não seriam almas afins e qual 
“química” os atraiu, dado que se trataria de um ca-
samento provacional?” Trata-se da autoprogramação 
inconsciente que nossas estruturas extrafísicas deter-
minaram. Quando aqueles que conviveram de forma 
tumultuada no passado se reencontram e se veem na 
vida atual, se estabelece um fluxo de energia entre 
ambos, motivado pela similaridade de seus registros 
energéticos. Uma sintonia automática ocorre, moti-
vando um envolvimento ou encantamento no qual 
ambos imaginam estar diante do Ser mais especial 
que poderiam encontrar.
  De fato, é o Ser que precisam reencontrar e o auto-
matismo perfeito das leis da natureza assim o progra-
mou. Sem dúvida, a espiritualidade superior acompa-
nha cada caso, no entanto, é importante que saibamos 
ser a “Natureza”, o livro divino onde Deus escreve a 
história de sua sabedoria… Qual seria a finalidade de 
um casamento provacional? Sofrer? Estariam ambos 
destinados a um convívio desagradável? O “paga-
mento“ das dívidas de um ou de ambos dar-se-ia pelo 
sofrimento?Não, de forma alguma. A ideia de que 
sofrer “paga” dívidas é resquício da idade medieval e 
dos conceitos de penitência. As provas sejam em ca-
samentos ou não, existem para serem vencidas, supe-
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Casamentos Provacionais
 Seguindo a concepção clássica, sobejamente conheci-
da dos estudiosos da vida espiritual, as uniões estáveis 
ou casamentos podem ser classificados em: provacio-
nais, sacrificiais, acidentais, afins e transcendentais.
 Os Casamentos provacionais ainda constituem a 
maioria dos reencontros programados para os que 
renascem em nosso planeta. São duas criaturas que 
trazem em seu inconsciente um registro comum ou 
histórico de vivências anteriores. A questão do amor 
sexual já esteve presente entre ambos. Como somos, 
todos nós, seres em aprendizado na escola da vida, já 
erramos muito e fizemos sofrer aos companheiros de 
jornada, gerando em nós mesmos núcleos energéticos 
em desarmonia e esses se registraram em nosso “com-
putador de dados” chamado de perispírito, psicosso-
ma ou corpo astral. 
  Os dados computados e registrados em nosso corpo 
astral ocasionam um campo de energia que terá uma 
luminosidade específica, brilho, frequência de onda, 
coloração e outras peculiaridades que determinam 
uma irradiação peculiar e toda nossa. O antigo parcei-

ro, com quem convivemos uma ou mais vidas, traz em 
sua estrutura íntima os mesmos registros, alusivos à 
vida pretérita em comum conosco.
   Uma questão frequentemente mencionada em se-
minários que efetuamos sobre Amor, Sexo e Vidas 
Passadas: “Como é possível que duas pessoas se sin-
tam atraídas profundamente a ponto de se unirem de 
forma estável, já que não seriam almas afins e qual 
“química” os atraiu, dado que se trataria de um ca-
samento provacional?” Trata-se da autoprogramação 
inconsciente que nossas estruturas extrafísicas deter-
minaram. Quando aqueles que conviveram de forma 
tumultuada no passado se reencontram e se veem na 
vida atual, se estabelece um fluxo de energia entre 
ambos, motivado pela similaridade de seus registros 
energéticos. Uma sintonia automática ocorre, moti-
vando um envolvimento ou encantamento no qual 
ambos imaginam estar diante do Ser mais especial 
que poderiam encontrar.
  De fato, é o Ser que precisam reencontrar e o auto-
matismo perfeito das leis da natureza assim o progra-
mou. Sem dúvida, a espiritualidade superior acompa-
nha cada caso, no entanto, é importante que saibamos 
ser a “Natureza”, o livro divino onde Deus escreve a 
história de sua sabedoria… Qual seria a finalidade de 
um casamento provacional? Sofrer? Estariam ambos 
destinados a um convívio desagradável? O “paga-
mento“ das dívidas de um ou de ambos dar-se-ia pelo 
sofrimento?Não, de forma alguma. A ideia de que 
sofrer “paga” dívidas é resquício da idade medieval e 
dos conceitos de penitência. As provas sejam em ca-
samentos ou não, existem para serem vencidas, supe-

radas abrindo-se caminhos para horizontes de feli-
cidade. Casamentos provacionais com o esforço dos 
parceiros poderão se transformar em casamentos 
afins, se não nesta vida, em uma próxima encarnação 
se o convívio atual criar estímulos novos e produtivos. 
Não se reencarna com finalidade de sofrer, mas para 
crescer, mudar, evoluir e amar. Por outro lado, não se 
está fazendo apologia da aceitação de convívios agres-
sivos ou francamente nocivos e improdutivos nos 
quais a separação seria o caminho inexorável.
  Temos notícia que, em determinados casos, a su-
peração dos problemas determinará no final da vida 
presente um convívio fraterno e respeitoso. A supe-
ração das dificuldades mútuas ocasionará a liberação 
de ambos que, ao se sentirem livres na espiritualidade, 
poderão renascer em outro contexto, isto é, junto de 
suas almas afins.

Dr. Ricardo Di Bernardi – Homeopata 
(rhdb11@gmail.com)
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Casamentos Provacionais
Dois espíritos que na romagem terrena se unem vi-
sando conviver sexualmente, o fazem, normalmente, 
buscando uma complementação física, emocional e 
sentimental... No entanto, a história de cada casal é 
muito mais antiga. O planeta que habitamos é defini-
do ou classificado pelos espíritos superiores como um 
mundo de provas e expiações. O percentual maior de 
seres humanos que aqui na Terra renascem, estão sob 
o regime de testes para verificação de aprendizado, 
isto é, provas. Muitos outros ainda renascem para re-
equilíbrio de desarmonias em sua estrutura psíquica, 
necessitando eliminá-las ou expiá-las: são as reencar-
nações expiatórias.
  Importante lembrar que nossas vidas apresentam 
mais de um conteúdo em relação à programação re-
encarnatória. Todos nós deparamo-nos com aspectos 
provacionais, expiatórios e até missionários sobre a 
família e o trabalho. Da mesma forma, os casamentos 
também apresentam diversos conteúdos, porém, de 
forma didática, classificaremos conforme a caracte-
rística mais significativa do programa reencarnatório.

 Seguindo a concepção clássica, sobejamente conheci-
da dos estudiosos da vida espiritual, as uniões estáveis 
ou casamentos podem ser classificados em: provacio-
nais, sacrificiais, acidentais, afins e transcendentais.
 Os Casamentos provacionais ainda constituem a 
maioria dos reencontros programados para os que 
renascem em nosso planeta. São duas criaturas que 
trazem em seu inconsciente um registro comum ou 
histórico de vivências anteriores. A questão do amor 
sexual já esteve presente entre ambos. Como somos, 
todos nós, seres em aprendizado na escola da vida, já 
erramos muito e fizemos sofrer aos companheiros de 
jornada, gerando em nós mesmos núcleos energéticos 
em desarmonia e esses se registraram em nosso “com-
putador de dados” chamado de perispírito, psicosso-
ma ou corpo astral. 
  Os dados computados e registrados em nosso corpo 
astral ocasionam um campo de energia que terá uma 
luminosidade específica, brilho, frequência de onda, 
coloração e outras peculiaridades que determinam 
uma irradiação peculiar e toda nossa. O antigo parcei-

ro, com quem convivemos uma ou mais vidas, traz em 
sua estrutura íntima os mesmos registros, alusivos à 
vida pretérita em comum conosco.
   Uma questão frequentemente mencionada em se-
minários que efetuamos sobre Amor, Sexo e Vidas 
Passadas: “Como é possível que duas pessoas se sin-
tam atraídas profundamente a ponto de se unirem de 
forma estável, já que não seriam almas afins e qual 
“química” os atraiu, dado que se trataria de um ca-
samento provacional?” Trata-se da autoprogramação 
inconsciente que nossas estruturas extrafísicas deter-
minaram. Quando aqueles que conviveram de forma 
tumultuada no passado se reencontram e se veem na 
vida atual, se estabelece um fluxo de energia entre 
ambos, motivado pela similaridade de seus registros 
energéticos. Uma sintonia automática ocorre, moti-
vando um envolvimento ou encantamento no qual 
ambos imaginam estar diante do Ser mais especial 
que poderiam encontrar.
  De fato, é o Ser que precisam reencontrar e o auto-
matismo perfeito das leis da natureza assim o progra-
mou. Sem dúvida, a espiritualidade superior acompa-
nha cada caso, no entanto, é importante que saibamos 
ser a “Natureza”, o livro divino onde Deus escreve a 
história de sua sabedoria… Qual seria a finalidade de 
um casamento provacional? Sofrer? Estariam ambos 
destinados a um convívio desagradável? O “paga-
mento“ das dívidas de um ou de ambos dar-se-ia pelo 
sofrimento?Não, de forma alguma. A ideia de que 
sofrer “paga” dívidas é resquício da idade medieval e 
dos conceitos de penitência. As provas sejam em ca-
samentos ou não, existem para serem vencidas, supe-
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Casamentos Provacionais
 Seguindo a concepção clássica, sobejamente conheci-
da dos estudiosos da vida espiritual, as uniões estáveis 
ou casamentos podem ser classificados em: provacio-
nais, sacrificiais, acidentais, afins e transcendentais.
 Os Casamentos provacionais ainda constituem a 
maioria dos reencontros programados para os que 
renascem em nosso planeta. São duas criaturas que 
trazem em seu inconsciente um registro comum ou 
histórico de vivências anteriores. A questão do amor 
sexual já esteve presente entre ambos. Como somos, 
todos nós, seres em aprendizado na escola da vida, já 
erramos muito e fizemos sofrer aos companheiros de 
jornada, gerando em nós mesmos núcleos energéticos 
em desarmonia e esses se registraram em nosso “com-
putador de dados” chamado de perispírito, psicosso-
ma ou corpo astral. 
  Os dados computados e registrados em nosso corpo 
astral ocasionam um campo de energia que terá uma 
luminosidade específica, brilho, frequência de onda, 
coloração e outras peculiaridades que determinam 
uma irradiação peculiar e toda nossa. O antigo parcei-

ro, com quem convivemos uma ou mais vidas, traz em 
sua estrutura íntima os mesmos registros, alusivos à 
vida pretérita em comum conosco.
   Uma questão frequentemente mencionada em se-
minários que efetuamos sobre Amor, Sexo e Vidas 
Passadas: “Como é possível que duas pessoas se sin-
tam atraídas profundamente a ponto de se unirem de 
forma estável, já que não seriam almas afins e qual 
“química” os atraiu, dado que se trataria de um ca-
samento provacional?” Trata-se da autoprogramação 
inconsciente que nossas estruturas extrafísicas deter-
minaram. Quando aqueles que conviveram de forma 
tumultuada no passado se reencontram e se veem na 
vida atual, se estabelece um fluxo de energia entre 
ambos, motivado pela similaridade de seus registros 
energéticos. Uma sintonia automática ocorre, moti-
vando um envolvimento ou encantamento no qual 
ambos imaginam estar diante do Ser mais especial 
que poderiam encontrar.
  De fato, é o Ser que precisam reencontrar e o auto-
matismo perfeito das leis da natureza assim o progra-
mou. Sem dúvida, a espiritualidade superior acompa-
nha cada caso, no entanto, é importante que saibamos 
ser a “Natureza”, o livro divino onde Deus escreve a 
história de sua sabedoria… Qual seria a finalidade de 
um casamento provacional? Sofrer? Estariam ambos 
destinados a um convívio desagradável? O “paga-
mento“ das dívidas de um ou de ambos dar-se-ia pelo 
sofrimento?Não, de forma alguma. A ideia de que 
sofrer “paga” dívidas é resquício da idade medieval e 
dos conceitos de penitência. As provas sejam em ca-
samentos ou não, existem para serem vencidas, supe-

radas abrindo-se caminhos para horizontes de feli-
cidade. Casamentos provacionais com o esforço dos 
parceiros poderão se transformar em casamentos 
afins, se não nesta vida, em uma próxima encarnação 
se o convívio atual criar estímulos novos e produtivos. 
Não se reencarna com finalidade de sofrer, mas para 
crescer, mudar, evoluir e amar. Por outro lado, não se 
está fazendo apologia da aceitação de convívios agres-
sivos ou francamente nocivos e improdutivos nos 
quais a separação seria o caminho inexorável.
  Temos notícia que, em determinados casos, a su-
peração dos problemas determinará no final da vida 
presente um convívio fraterno e respeitoso. A supe-
ração das dificuldades mútuas ocasionará a liberação 
de ambos que, ao se sentirem livres na espiritualidade, 
poderão renascer em outro contexto, isto é, junto de 
suas almas afins.
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS: 
160 ANOS ILUMINANDO A HUMANIDADE
Depois de exaustivo trabalho de pesquisa que durou 
pouco mais de dois anos, os franceses receberam no 
dia 18 de abril de 1857 uma obra que iria abalar to-
das as convicções: O Livro dos Espíritos, autoria de 
Allan Kardec, lançando para o mundo o Espiritismo 
(ou Doutrina Espírita) com um conjunto de princí-
pios elegendo a existência de Deus, a imortalidade da 
alma, a comunicabilidade entre os planos existenciais 
e a evolução através da reencarnação, como orienta-
ção para o viver humano, tudo tendo por base a ética 
do Evangelho, através do guia e modelo da humani-
dade, Jesus. Com suas 1.019 perguntas e respostas, 
mais os comentários judiciosos de Kardec, tudo dida-
ticamente composto por temas, explorando a realida-
de espiritual da vida e os mecanismos da lei divina, 
O Livro dos Espíritos completa neste ano de 2017 a 
significativa marca de 160 anos de publicação, com 
edições sucessivas em várias línguas, espalhando uma 
mensagem libertadora das consciências.
   É uma obra tão rica de ensinos, tão profunda e bela, 
que passamos os anos lendo, relendo, estudando e 
sempre fazendo descobertas em seu conteúdo, que 
nos provoca reflexão incessante e um apelo à nossa 
autotransformação, ao nosso autoconhecimento. Por 
isso, o espírita deve sempre estar colocado à frente, 
balizando o conhecimento teórico da doutrina e a vi-
vência dos princípios que nos são entregues à mente 
e ao coração. Parafraseando o Codificador Allan Kar-
dec quando levanta a bandeira “Fora da Caridade não 
há Salvação”, podemos afirmar, sem erro, que “Fora de 
O Livro dos Espíritos não há Espiritismo”. É nessa mo-
numental obra que encontramos os alicerces e todo o 
projeto de edificação do Espiritismo, lembrando que 
não se trata de obra de um homem, e sim obra coleti-
va dos Espíritos, seguindo o critério da universalidade 
do ensino dos Espíritos.
  Os Centros Espíritas precisam priorizar o estudo de 
O Livro dos Espíritos, e na sequência, as demais obras 
da Codificação Espírita, ou seja, as obras assinadas 
por Allan Kardec, pois é nele que encontramos tudo o 
que precisamos saber. É, ao mesmo tempo, uma obra 
filosófica, científica e religiosa, no sentido das conse-
quências morais que entrega para o homem.

Como sabemos que o acaso não existe, e seguindo 
o anúncio feito por Jesus da vinda do Consolador 
quando a humanidade estivesse mais preparada para 
compreender seus ensinos, foi realizado planejamen-
to espiritual para que na metade do século XIX (19) 
o Espiritismo chegasse e se firmasse como roteiro de 
luz, reforçando decididamente o movimento de tran-
sição da Terra de mundo de expiações e provas para 
mundo de regeneração, o que hoje está sucedendo, fa-
zendo parte dessa transição a crise moral, a crise de 
valores pela qual estamos passando na atualidade.
 Temos um preito de gratidão a Hypollite Leon De-
nizard Rivail, nosso Allan Kardec, que viveu de 04 de 
outubro de 1804 a 31 de março de 1869. Foi aluno do 
educador Pestalozzi, tendo estudado no Instituto de 
Iverdon, na Suíça, dos dez anos de idade até sua for-
mação como professor e administrador educacional 
aos dezoito anos. Homem culto, estudioso das ciên-
cias, e ao mesmo tempo simples, de grande afetivida-
de, tornou-se tradutor de livros, magnetizador, apre-
ciador das artes e, naturalmente, escritor pedagógico. 
Tudo isso teve como consequência a participação e 
diplomação em doze academias literárias e científicas.
  No total, escreveu vinte e dois livros, vários deles pre-
miados pelo governo francês, que os adotou nas es-
colas públicas, destacando-se o “Plano Proposto para 
Melhoria da Instrução Pública”, de 1828, onde revolu-
cionaria as ideias educacionais da época propondo a 
criação de cursos de formação de professores, escolas 
para mulheres e implantação de uma proposta peda-
gógica de educação moral. Foi através de seu trabalho 
de pesquisa e catalogação que o mundo dos espíritos 
foi desvendado, surgindo então O Livro dos Espíritos, 
verdadeiro farol da humanidade, que agora completa 
160 anos de existência. Salve Kardec! Salve O Livro 
dos Espíritos! Os mortos deixaram de existir com o 
triunfo da vida. A imortalidade da alma e a reencar-
nação clamam aos homens um novo existir, no cami-
nho do bem e do amor, pois tudo aquilo que é seme-
ado, é colhido, obrigatoriamente, pelo seu semeador.
 Sigamos em frente construindo um mundo novo, 
sendo O Livro dos Espíritos nossa bússola, permitin-
do que ele nos inunde com sua luz imperecível.

Marcus De Mario
marcusdemario@gmail.com

Espíritas contra o Suicídio
A doutrina espírita (ou espiritismo) é um dos maiores preservativos contra o suicídio. 

A sua compreensão e estudo têm contribuído para evitar muitas mortes. 
As aprovas da imortalidade do Espírito, tiram de vez o tapete a quem pretende fugir dos 

problemas por esta via. Há sempre uma solução!

Já nas VIII Jornadas de Cultura Espírita que decorre-
ram em Óbidos, de 21 a 22 de Abril de 2012. Os es-
píritas abordaram temas centrais e transversais à so-
ciedade, no sentido de demonstrarem a ineficácia do 
suicídio. Por essa altura, podia-se ver uma exposição 
estática nas escadas de acesso ao auditório municipal 
“A Casa da Música”, subordinada ao tema “Vale a pena 
viver” e “Suicídio? Não, obrigado!” onde, num misto 
de informação séria e humorística, se procurava tra-
zer novas luzes de entendimento a qualquer um que 
observasse essa exposição com atenção.
  Alice Alves, professora do ensino secundário e es-
pírita, foi a autora da referida exposição, tão singela 
quanto profunda, que se encontra patente no átrio 
do Centro de Cultura Espírita, nas Caldas da Rainha 
(Bairro das Morenas) durante este ano, e ao dispor de 
quem a quiser visitar, gratuitamente. Questionando 
um dos dirigentes desta associação espírita calden-
se, este afirmou que “quando as pessoas conhecem a 
doutrina espírita e a entendem, o suicídio deixa de fa-
zer sentido”, referindo ainda que se recorda de vários 
casos de pessoas que solicitaram auxílio no Centro de 
Cultura Espírita em desespero, com ideias suicidas e 
que, posteriormente, mudaram a sua maneira de pen-
sar, vivendo muito melhor.
  O Espiritismo não pretende fazer adeptos, pois não 
é mais uma religião nem mais uma seita, no entanto, 
tem por objetivo explicar às pessoas que a imortali-
dade do Espírito e a reencarnação são uma realida-
de, bem como a comunicabilidade dos Espíritos. Em 
meados do século XIX, Allan Kardec lançou “O Livro 
dos Espíritos” (18 de Abril de 1857), sendo assim o 
marco do aparecimento do Espiritismo na Terra. Des-
de então, muitos cientistas e pesquisadores - espíritas 
e não espíritas - têm suportado as teses espíritas, de-
monstrando a sua veracidade. Estando comprovada 
a imortalidade e a reencarnação do Espírito, o suicí-
dio afigura-se como o fundo falso da vida, onde o ser 
mergulha numa escuridão interior, anos a fio, até que 
um dia desperte para a espiritualidade.
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS: 
160 ANOS ILUMINANDO A HUMANIDADE

Como sabemos que o acaso não existe, e seguindo 
o anúncio feito por Jesus da vinda do Consolador 
quando a humanidade estivesse mais preparada para 
compreender seus ensinos, foi realizado planejamen-
to espiritual para que na metade do século XIX (19) 
o Espiritismo chegasse e se firmasse como roteiro de 
luz, reforçando decididamente o movimento de tran-
sição da Terra de mundo de expiações e provas para 
mundo de regeneração, o que hoje está sucedendo, fa-
zendo parte dessa transição a crise moral, a crise de 
valores pela qual estamos passando na atualidade.
 Temos um preito de gratidão a Hypollite Leon De-
nizard Rivail, nosso Allan Kardec, que viveu de 04 de 
outubro de 1804 a 31 de março de 1869. Foi aluno do 
educador Pestalozzi, tendo estudado no Instituto de 
Iverdon, na Suíça, dos dez anos de idade até sua for-
mação como professor e administrador educacional 
aos dezoito anos. Homem culto, estudioso das ciên-
cias, e ao mesmo tempo simples, de grande afetivida-
de, tornou-se tradutor de livros, magnetizador, apre-
ciador das artes e, naturalmente, escritor pedagógico. 
Tudo isso teve como consequência a participação e 
diplomação em doze academias literárias e científicas.
  No total, escreveu vinte e dois livros, vários deles pre-
miados pelo governo francês, que os adotou nas es-
colas públicas, destacando-se o “Plano Proposto para 
Melhoria da Instrução Pública”, de 1828, onde revolu-
cionaria as ideias educacionais da época propondo a 
criação de cursos de formação de professores, escolas 
para mulheres e implantação de uma proposta peda-
gógica de educação moral. Foi através de seu trabalho 
de pesquisa e catalogação que o mundo dos espíritos 
foi desvendado, surgindo então O Livro dos Espíritos, 
verdadeiro farol da humanidade, que agora completa 
160 anos de existência. Salve Kardec! Salve O Livro 
dos Espíritos! Os mortos deixaram de existir com o 
triunfo da vida. A imortalidade da alma e a reencar-
nação clamam aos homens um novo existir, no cami-
nho do bem e do amor, pois tudo aquilo que é seme-
ado, é colhido, obrigatoriamente, pelo seu semeador.
 Sigamos em frente construindo um mundo novo, 
sendo O Livro dos Espíritos nossa bússola, permitin-
do que ele nos inunde com sua luz imperecível.

Marcus De Mario
marcusdemario@gmail.com

Espíritas contra o Suicídio
A doutrina espírita (ou espiritismo) é um dos maiores preservativos contra o suicídio. 

A sua compreensão e estudo têm contribuído para evitar muitas mortes. 
As aprovas da imortalidade do Espírito, tiram de vez o tapete a quem pretende fugir dos 

problemas por esta via. Há sempre uma solução!

Já nas VIII Jornadas de Cultura Espírita que decorre-
ram em Óbidos, de 21 a 22 de Abril de 2012. Os es-
píritas abordaram temas centrais e transversais à so-
ciedade, no sentido de demonstrarem a ineficácia do 
suicídio. Por essa altura, podia-se ver uma exposição 
estática nas escadas de acesso ao auditório municipal 
“A Casa da Música”, subordinada ao tema “Vale a pena 
viver” e “Suicídio? Não, obrigado!” onde, num misto 
de informação séria e humorística, se procurava tra-
zer novas luzes de entendimento a qualquer um que 
observasse essa exposição com atenção.
  Alice Alves, professora do ensino secundário e es-
pírita, foi a autora da referida exposição, tão singela 
quanto profunda, que se encontra patente no átrio 
do Centro de Cultura Espírita, nas Caldas da Rainha 
(Bairro das Morenas) durante este ano, e ao dispor de 
quem a quiser visitar, gratuitamente. Questionando 
um dos dirigentes desta associação espírita calden-
se, este afirmou que “quando as pessoas conhecem a 
doutrina espírita e a entendem, o suicídio deixa de fa-
zer sentido”, referindo ainda que se recorda de vários 
casos de pessoas que solicitaram auxílio no Centro de 
Cultura Espírita em desespero, com ideias suicidas e 
que, posteriormente, mudaram a sua maneira de pen-
sar, vivendo muito melhor.
  O Espiritismo não pretende fazer adeptos, pois não 
é mais uma religião nem mais uma seita, no entanto, 
tem por objetivo explicar às pessoas que a imortali-
dade do Espírito e a reencarnação são uma realida-
de, bem como a comunicabilidade dos Espíritos. Em 
meados do século XIX, Allan Kardec lançou “O Livro 
dos Espíritos” (18 de Abril de 1857), sendo assim o 
marco do aparecimento do Espiritismo na Terra. Des-
de então, muitos cientistas e pesquisadores - espíritas 
e não espíritas - têm suportado as teses espíritas, de-
monstrando a sua veracidade. Estando comprovada 
a imortalidade e a reencarnação do Espírito, o suicí-
dio afigura-se como o fundo falso da vida, onde o ser 
mergulha numa escuridão interior, anos a fio, até que 
um dia desperte para a espiritualidade.

Quando as pessoas conhecem a doutrina espírita e a 
entendem, o suicídio deixa de fazer sentido.

De acordo com as pessoas que se suicidaram, através 
dos médiuns espíritas pelos quais se comunicam, não 
existem palavras para descrever os sofrimentos (ine-
narráveis, portanto) que um suicida passa no mundo 
espiritual, não por castigo divino, mas por frustração 
(sentimento de auto-culpabilização), colhendo o que 
semeou. Esse desequilíbrio mental pode demorar-se 
muito tempo, ao ponto do espírito reencarnar com 
inúmeras deficiências ou limitações, de acordo com o 
grau de responsabilidade de cada um.
A doutrina espírita (ciência, filosofia e moral) nos diz 
que Deus é a inteligência suprema, causa primária de 
todas as coisas. Também nos diz que somos imortais 
e que em determinadas circunstâncias podemos nos 
comunicar com o mundo espiritual. Assim como nos 
fala da realidade da reencarnação e da lei de causa e 
efeito, inclusive da pluralidade dos mundos habitados 
(este último, o único que falta comprovar pela ciência 
“oficial”).

“Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem ces-
sar, tal é a lei”, é uma frase que encerra bem a ideia 
espírita, que é o maior preservativo contra o suicídio 
que conhecemos, pois que ao invés de impor, explica, 
esclarece e, consequentemente, consola. 
Os bons espíritos apontam sempre no sentido do 
bem, ensinando que vale a pena viver, por mais difícil 
que o transe existencial se afigure, na certeza de que 
nenhum de nós se encontra sozinho no palco da vida. 
Portanto, os mensageiros divinos (os guias espiritu-
ais) nos acompanham nos nossos êxitos e dificulda-
des, mesmo que na retaguarda das nossas percepções.
Tal como o sol rompe a treva noturna na devida al-
tura, também nós, se soubermos porfiar no bem, na 
prece sincera, no esforço de cada dia e na confiança 
em Deus, conseguiremos superar todas as aparentes 
insuperáveis dificuldades na vida.
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O LIVRO DOS ESPÍRITOS: 
160 ANOS ILUMINANDO A HUMANIDADE
Depois de exaustivo trabalho de pesquisa que durou 
pouco mais de dois anos, os franceses receberam no 
dia 18 de abril de 1857 uma obra que iria abalar to-
das as convicções: O Livro dos Espíritos, autoria de 
Allan Kardec, lançando para o mundo o Espiritismo 
(ou Doutrina Espírita) com um conjunto de princí-
pios elegendo a existência de Deus, a imortalidade da 
alma, a comunicabilidade entre os planos existenciais 
e a evolução através da reencarnação, como orienta-
ção para o viver humano, tudo tendo por base a ética 
do Evangelho, através do guia e modelo da humani-
dade, Jesus. Com suas 1.019 perguntas e respostas, 
mais os comentários judiciosos de Kardec, tudo dida-
ticamente composto por temas, explorando a realida-
de espiritual da vida e os mecanismos da lei divina, 
O Livro dos Espíritos completa neste ano de 2017 a 
significativa marca de 160 anos de publicação, com 
edições sucessivas em várias línguas, espalhando uma 
mensagem libertadora das consciências.
   É uma obra tão rica de ensinos, tão profunda e bela, 
que passamos os anos lendo, relendo, estudando e 
sempre fazendo descobertas em seu conteúdo, que 
nos provoca reflexão incessante e um apelo à nossa 
autotransformação, ao nosso autoconhecimento. Por 
isso, o espírita deve sempre estar colocado à frente, 
balizando o conhecimento teórico da doutrina e a vi-
vência dos princípios que nos são entregues à mente 
e ao coração. Parafraseando o Codificador Allan Kar-
dec quando levanta a bandeira “Fora da Caridade não 
há Salvação”, podemos afirmar, sem erro, que “Fora de 
O Livro dos Espíritos não há Espiritismo”. É nessa mo-
numental obra que encontramos os alicerces e todo o 
projeto de edificação do Espiritismo, lembrando que 
não se trata de obra de um homem, e sim obra coleti-
va dos Espíritos, seguindo o critério da universalidade 
do ensino dos Espíritos.
  Os Centros Espíritas precisam priorizar o estudo de 
O Livro dos Espíritos, e na sequência, as demais obras 
da Codificação Espírita, ou seja, as obras assinadas 
por Allan Kardec, pois é nele que encontramos tudo o 
que precisamos saber. É, ao mesmo tempo, uma obra 
filosófica, científica e religiosa, no sentido das conse-
quências morais que entrega para o homem.

Como sabemos que o acaso não existe, e seguindo 
o anúncio feito por Jesus da vinda do Consolador 
quando a humanidade estivesse mais preparada para 
compreender seus ensinos, foi realizado planejamen-
to espiritual para que na metade do século XIX (19) 
o Espiritismo chegasse e se firmasse como roteiro de 
luz, reforçando decididamente o movimento de tran-
sição da Terra de mundo de expiações e provas para 
mundo de regeneração, o que hoje está sucedendo, fa-
zendo parte dessa transição a crise moral, a crise de 
valores pela qual estamos passando na atualidade.
 Temos um preito de gratidão a Hypollite Leon De-
nizard Rivail, nosso Allan Kardec, que viveu de 04 de 
outubro de 1804 a 31 de março de 1869. Foi aluno do 
educador Pestalozzi, tendo estudado no Instituto de 
Iverdon, na Suíça, dos dez anos de idade até sua for-
mação como professor e administrador educacional 
aos dezoito anos. Homem culto, estudioso das ciên-
cias, e ao mesmo tempo simples, de grande afetivida-
de, tornou-se tradutor de livros, magnetizador, apre-
ciador das artes e, naturalmente, escritor pedagógico. 
Tudo isso teve como consequência a participação e 
diplomação em doze academias literárias e científicas.
  No total, escreveu vinte e dois livros, vários deles pre-
miados pelo governo francês, que os adotou nas es-
colas públicas, destacando-se o “Plano Proposto para 
Melhoria da Instrução Pública”, de 1828, onde revolu-
cionaria as ideias educacionais da época propondo a 
criação de cursos de formação de professores, escolas 
para mulheres e implantação de uma proposta peda-
gógica de educação moral. Foi através de seu trabalho 
de pesquisa e catalogação que o mundo dos espíritos 
foi desvendado, surgindo então O Livro dos Espíritos, 
verdadeiro farol da humanidade, que agora completa 
160 anos de existência. Salve Kardec! Salve O Livro 
dos Espíritos! Os mortos deixaram de existir com o 
triunfo da vida. A imortalidade da alma e a reencar-
nação clamam aos homens um novo existir, no cami-
nho do bem e do amor, pois tudo aquilo que é seme-
ado, é colhido, obrigatoriamente, pelo seu semeador.
 Sigamos em frente construindo um mundo novo, 
sendo O Livro dos Espíritos nossa bússola, permitin-
do que ele nos inunde com sua luz imperecível.

Marcus De Mario
marcusdemario@gmail.com

Espíritas contra o Suicídio
A doutrina espírita (ou espiritismo) é um dos maiores preservativos contra o suicídio. 

A sua compreensão e estudo têm contribuído para evitar muitas mortes. 
As aprovas da imortalidade do Espírito, tiram de vez o tapete a quem pretende fugir dos 

problemas por esta via. Há sempre uma solução!

Já nas VIII Jornadas de Cultura Espírita que decorre-
ram em Óbidos, de 21 a 22 de Abril de 2012. Os es-
píritas abordaram temas centrais e transversais à so-
ciedade, no sentido de demonstrarem a ineficácia do 
suicídio. Por essa altura, podia-se ver uma exposição 
estática nas escadas de acesso ao auditório municipal 
“A Casa da Música”, subordinada ao tema “Vale a pena 
viver” e “Suicídio? Não, obrigado!” onde, num misto 
de informação séria e humorística, se procurava tra-
zer novas luzes de entendimento a qualquer um que 
observasse essa exposição com atenção.
  Alice Alves, professora do ensino secundário e es-
pírita, foi a autora da referida exposição, tão singela 
quanto profunda, que se encontra patente no átrio 
do Centro de Cultura Espírita, nas Caldas da Rainha 
(Bairro das Morenas) durante este ano, e ao dispor de 
quem a quiser visitar, gratuitamente. Questionando 
um dos dirigentes desta associação espírita calden-
se, este afirmou que “quando as pessoas conhecem a 
doutrina espírita e a entendem, o suicídio deixa de fa-
zer sentido”, referindo ainda que se recorda de vários 
casos de pessoas que solicitaram auxílio no Centro de 
Cultura Espírita em desespero, com ideias suicidas e 
que, posteriormente, mudaram a sua maneira de pen-
sar, vivendo muito melhor.
  O Espiritismo não pretende fazer adeptos, pois não 
é mais uma religião nem mais uma seita, no entanto, 
tem por objetivo explicar às pessoas que a imortali-
dade do Espírito e a reencarnação são uma realida-
de, bem como a comunicabilidade dos Espíritos. Em 
meados do século XIX, Allan Kardec lançou “O Livro 
dos Espíritos” (18 de Abril de 1857), sendo assim o 
marco do aparecimento do Espiritismo na Terra. Des-
de então, muitos cientistas e pesquisadores - espíritas 
e não espíritas - têm suportado as teses espíritas, de-
monstrando a sua veracidade. Estando comprovada 
a imortalidade e a reencarnação do Espírito, o suicí-
dio afigura-se como o fundo falso da vida, onde o ser 
mergulha numa escuridão interior, anos a fio, até que 
um dia desperte para a espiritualidade.
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to espiritual para que na metade do século XIX (19) 
o Espiritismo chegasse e se firmasse como roteiro de 
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sição da Terra de mundo de expiações e provas para 
mundo de regeneração, o que hoje está sucedendo, fa-
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valores pela qual estamos passando na atualidade.
 Temos um preito de gratidão a Hypollite Leon De-
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outubro de 1804 a 31 de março de 1869. Foi aluno do 
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Iverdon, na Suíça, dos dez anos de idade até sua for-
mação como professor e administrador educacional 
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cias, e ao mesmo tempo simples, de grande afetivida-
de, tornou-se tradutor de livros, magnetizador, apre-
ciador das artes e, naturalmente, escritor pedagógico. 
Tudo isso teve como consequência a participação e 
diplomação em doze academias literárias e científicas.
  No total, escreveu vinte e dois livros, vários deles pre-
miados pelo governo francês, que os adotou nas es-
colas públicas, destacando-se o “Plano Proposto para 
Melhoria da Instrução Pública”, de 1828, onde revolu-
cionaria as ideias educacionais da época propondo a 
criação de cursos de formação de professores, escolas 
para mulheres e implantação de uma proposta peda-
gógica de educação moral. Foi através de seu trabalho 
de pesquisa e catalogação que o mundo dos espíritos 
foi desvendado, surgindo então O Livro dos Espíritos, 
verdadeiro farol da humanidade, que agora completa 
160 anos de existência. Salve Kardec! Salve O Livro 
dos Espíritos! Os mortos deixaram de existir com o 
triunfo da vida. A imortalidade da alma e a reencar-
nação clamam aos homens um novo existir, no cami-
nho do bem e do amor, pois tudo aquilo que é seme-
ado, é colhido, obrigatoriamente, pelo seu semeador.
 Sigamos em frente construindo um mundo novo, 
sendo O Livro dos Espíritos nossa bússola, permitin-
do que ele nos inunde com sua luz imperecível.

Marcus De Mario
marcusdemario@gmail.com
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A doutrina espírita (ou espiritismo) é um dos maiores preservativos contra o suicídio. 

A sua compreensão e estudo têm contribuído para evitar muitas mortes. 
As aprovas da imortalidade do Espírito, tiram de vez o tapete a quem pretende fugir dos 

problemas por esta via. Há sempre uma solução!

Já nas VIII Jornadas de Cultura Espírita que decorre-
ram em Óbidos, de 21 a 22 de Abril de 2012. Os es-
píritas abordaram temas centrais e transversais à so-
ciedade, no sentido de demonstrarem a ineficácia do 
suicídio. Por essa altura, podia-se ver uma exposição 
estática nas escadas de acesso ao auditório municipal 
“A Casa da Música”, subordinada ao tema “Vale a pena 
viver” e “Suicídio? Não, obrigado!” onde, num misto 
de informação séria e humorística, se procurava tra-
zer novas luzes de entendimento a qualquer um que 
observasse essa exposição com atenção.
  Alice Alves, professora do ensino secundário e es-
pírita, foi a autora da referida exposição, tão singela 
quanto profunda, que se encontra patente no átrio 
do Centro de Cultura Espírita, nas Caldas da Rainha 
(Bairro das Morenas) durante este ano, e ao dispor de 
quem a quiser visitar, gratuitamente. Questionando 
um dos dirigentes desta associação espírita calden-
se, este afirmou que “quando as pessoas conhecem a 
doutrina espírita e a entendem, o suicídio deixa de fa-
zer sentido”, referindo ainda que se recorda de vários 
casos de pessoas que solicitaram auxílio no Centro de 
Cultura Espírita em desespero, com ideias suicidas e 
que, posteriormente, mudaram a sua maneira de pen-
sar, vivendo muito melhor.
  O Espiritismo não pretende fazer adeptos, pois não 
é mais uma religião nem mais uma seita, no entanto, 
tem por objetivo explicar às pessoas que a imortali-
dade do Espírito e a reencarnação são uma realida-
de, bem como a comunicabilidade dos Espíritos. Em 
meados do século XIX, Allan Kardec lançou “O Livro 
dos Espíritos” (18 de Abril de 1857), sendo assim o 
marco do aparecimento do Espiritismo na Terra. Des-
de então, muitos cientistas e pesquisadores - espíritas 
e não espíritas - têm suportado as teses espíritas, de-
monstrando a sua veracidade. Estando comprovada 
a imortalidade e a reencarnação do Espírito, o suicí-
dio afigura-se como o fundo falso da vida, onde o ser 
mergulha numa escuridão interior, anos a fio, até que 
um dia desperte para a espiritualidade.

Quando as pessoas conhecem a doutrina espírita e a 
entendem, o suicídio deixa de fazer sentido.

De acordo com as pessoas que se suicidaram, através 
dos médiuns espíritas pelos quais se comunicam, não 
existem palavras para descrever os sofrimentos (ine-
narráveis, portanto) que um suicida passa no mundo 
espiritual, não por castigo divino, mas por frustração 
(sentimento de auto-culpabilização), colhendo o que 
semeou. Esse desequilíbrio mental pode demorar-se 
muito tempo, ao ponto do espírito reencarnar com 
inúmeras deficiências ou limitações, de acordo com o 
grau de responsabilidade de cada um.
A doutrina espírita (ciência, filosofia e moral) nos diz 
que Deus é a inteligência suprema, causa primária de 
todas as coisas. Também nos diz que somos imortais 
e que em determinadas circunstâncias podemos nos 
comunicar com o mundo espiritual. Assim como nos 
fala da realidade da reencarnação e da lei de causa e 
efeito, inclusive da pluralidade dos mundos habitados 
(este último, o único que falta comprovar pela ciência 
“oficial”).

“Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem ces-
sar, tal é a lei”, é uma frase que encerra bem a ideia 
espírita, que é o maior preservativo contra o suicídio 
que conhecemos, pois que ao invés de impor, explica, 
esclarece e, consequentemente, consola. 
Os bons espíritos apontam sempre no sentido do 
bem, ensinando que vale a pena viver, por mais difícil 
que o transe existencial se afigure, na certeza de que 
nenhum de nós se encontra sozinho no palco da vida. 
Portanto, os mensageiros divinos (os guias espiritu-
ais) nos acompanham nos nossos êxitos e dificulda-
des, mesmo que na retaguarda das nossas percepções.
Tal como o sol rompe a treva noturna na devida al-
tura, também nós, se soubermos porfiar no bem, na 
prece sincera, no esforço de cada dia e na confiança 
em Deus, conseguiremos superar todas as aparentes 
insuperáveis dificuldades na vida.
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Caridade

Use o tostão que sobra
E que em nada te aproveita,
Dar sempre é exemplificara caridade perfeita!
Caridade é, muitas vezes,
Fazer-se sempre o menor,
Está na luz da Humildade
A caridade melhor.
Caridade é perdoar
A quem te causa uma dor
É converter todo o espinho
Numa braçada de flor.
Caridade, enfim, na Terra
É buscar a perfeição,
A perfeição de si mesmo
No templo do coração.

Casimiro Cunha (Psicografado por Francisco Cândido Xavier, na sede da União 
Espírita Mineira, em 1938) 
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O livro dos Espíritos
O Espiritismo faz o homem compreender quem é, de onde veio e para onde vai

Rogério Coelho

“O Pentateuco Kardeciano, consubstanciado na Codificação Espírita constitui-se o Farol 
Divino que fará a humanidade alcandorar-se aos cimos gloriosos da emancipação espiritual”

- François C. Liran

Surge mais um mês de abril no calendário terrestre 
e isso nos remete a uma efeméride muito importan-
te para a humanidade: Dezoito de Abril!...  Mais um 
aniversário de “O Livro dos Espíritos”, que outra coisa 
não é senão a “coluna dorsal” do Espiritismo.
Nele estão contidos os princípios fundamentais do 
Espiritismo tal como foram transmitidos pelos Espí-
ritos Superiores a Allan Kardec, através do concurso 
de vários médiuns em instruções que chegavam de 
aproximadamente mil centros espíritas espalhados 
pelo mundo.
Seu conteúdo é apresentado em quatro partes, a saber:
1ª parte: Das Causas Primárias;
2ª parte: Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos;
3ª parte: Das Leis Morais;
4ª parte: Das Esperanças e Consolações.
Dentre os muitos assuntos que aborda, todos – evi-
dentemente – do maior interesse, podemos destacar: 
As Provas da Existência de Deus; Espírito e Matéria; 
Formação dos Mundos; Povoamento da Terra; Plu-
ralidade das Existências; Objetivos da Reencarnação; 
Pluralidade dos Mundos Habitados; Origem e Na-
tureza dos Espíritos; Perispírito; Sexo dos Espíritos; 
Aborto; Sono e Sonhos; Influência dos Espíritos nos 
acontecimentos da vida; Pressentimentos; Espíritos 
Protetores, etc... Na parte relativa às Leis Morais, os 
temas versam sobre o bem e o mal, a prece, a neces-
sidade do trabalho, casamento, celibato, necessário e 
supérfluo, pena de morte, influência do Espiritismo 
no progresso da humanidade, desigualdades sociais, 
igualdade dos direitos do homem e da mulher, livre-
-arbítrio e conhecimento de si mesmo. Na última par-
te, refere-se aos temas que giram em torno da perda 
de entes queridos, temor da morte, suicídio, natureza 
das penas e gozos futuros, Paraíso, Inferno e Purgató-
rio. É um livro que abre perspectivas ao homem, pela 
interpretação que dá dos diversos aspectos da vida, 
sob o prisma das Leis Divinas, da existência e sobrevi-
vência dos Espíritos e sua evolução natural e perma-
nente, através das reencarnações sucessivas.

   É um livro que abre perspectivas ao homem, pela in-
terpretação que dá dos diversos aspectos da vida, sob 
o prisma das Leis Divinas, da existência e sobrevivên-
cia dos Espíritos e sua evolução natural e permanente, 
através das reencarnações sucessivas.
Seus ensinamentos conduzem o homem atual à redes-
coberta de si mesmo no campo do Espírito, fornecen-
do-lhe recursos para que compreenda, sem mistério, 
quem é, de onde veio e para onde vai...
Enquanto “O Livro dos Espíritos” apresenta a filosofia 
espírita, e “O Livro dos Médiuns” a ciência espírita, “O 
Evangelho Segundo o Espiritismo” oferece a base e o 
roteiro da Religião Espírita.
   O Espiritismo só tem o materialismo por adversário 
sério, a quem dá ferrenho combate.   Mas, uma outra 
chaga da humanidade encontra também feliz equa-
cionamento no Espiritismo: é o egoísmo, pai de to-
dos os vícios, que grassa infrene em todas as partes do 
organismo social. Ensina um Espírito Benfeitor: “(...) 
pode-se exigir do homem, em nome de princípios po-
líticos ou de direitos econômicos, que ele renuncie ao 
seu egoísmo, ao seu amor próprio, ao seu áspero agar-
ramento aos bens materiais? 
   Para colocar um freio às paixões violentas, às cobi-
ças furiosas, a todos os baixos instintos que tolhem o 
progresso social, é preciso apelar para a inteligência 
e a razão; necessário, sobretudo, falar ao coração do 
homem, ensiná-lo a reconhecer a finalidade da vida, 
seus resultados, suas consequências, suas responsa-
bilidades, suas sanções.   Enquanto o homem igno-
rar o alcance de seus atos e sua repercussão sobre o 
seu destino, não haverá melhoria durável na sorte da 
humanidade.O problema social é, acima de tudo, um 
problema  notoriamente moral. O homem será des-
graçado enquanto for mau. É exatamente neste pon-
to que o Espiritismo se torna superior, ensinando a 
transformação social pela base, isto é, pela erradica-
ção do mal na personalidade, na individualidade hu-
mana para que o coletivo seja harmônico no contexto 
universalista da fraternidade”.                                                                                                                                

Revista Aurora.indd   32 27/04/2017   09:24:45

Revista AURORA 33

O livro dos Espíritos
O Espiritismo faz o homem compreender quem é, de onde veio e para onde vai

Rogério Coelho

“O Pentateuco Kardeciano, consubstanciado na Codificação Espírita constitui-se o Farol 
Divino que fará a humanidade alcandorar-se aos cimos gloriosos da emancipação espiritual”

- François C. Liran

   É um livro que abre perspectivas ao homem, pela in-
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organismo social. Ensina um Espírito Benfeitor: “(...) 
pode-se exigir do homem, em nome de princípios po-
líticos ou de direitos econômicos, que ele renuncie ao 
seu egoísmo, ao seu amor próprio, ao seu áspero agar-
ramento aos bens materiais? 
   Para colocar um freio às paixões violentas, às cobi-
ças furiosas, a todos os baixos instintos que tolhem o 
progresso social, é preciso apelar para a inteligência 
e a razão; necessário, sobretudo, falar ao coração do 
homem, ensiná-lo a reconhecer a finalidade da vida, 
seus resultados, suas consequências, suas responsa-
bilidades, suas sanções.   Enquanto o homem igno-
rar o alcance de seus atos e sua repercussão sobre o 
seu destino, não haverá melhoria durável na sorte da 
humanidade.O problema social é, acima de tudo, um 
problema  notoriamente moral. O homem será des-
graçado enquanto for mau. É exatamente neste pon-
to que o Espiritismo se torna superior, ensinando a 
transformação social pela base, isto é, pela erradica-
ção do mal na personalidade, na individualidade hu-
mana para que o coletivo seja harmônico no contexto 
universalista da fraternidade”.                                                                                                                                
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O livro dos Espíritos
O Espiritismo faz o homem compreender quem é, de onde veio e para onde vai

Rogério Coelho

“O Pentateuco Kardeciano, consubstanciado na Codificação Espírita constitui-se o Farol 
Divino que fará a humanidade alcandorar-se aos cimos gloriosos da emancipação espiritual”

- François C. Liran

Surge mais um mês de abril no calendário terrestre 
e isso nos remete a uma efeméride muito importan-
te para a humanidade: Dezoito de Abril!...  Mais um 
aniversário de “O Livro dos Espíritos”, que outra coisa 
não é senão a “coluna dorsal” do Espiritismo.
Nele estão contidos os princípios fundamentais do 
Espiritismo tal como foram transmitidos pelos Espí-
ritos Superiores a Allan Kardec, através do concurso 
de vários médiuns em instruções que chegavam de 
aproximadamente mil centros espíritas espalhados 
pelo mundo.
Seu conteúdo é apresentado em quatro partes, a saber:
1ª parte: Das Causas Primárias;
2ª parte: Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos;
3ª parte: Das Leis Morais;
4ª parte: Das Esperanças e Consolações.
Dentre os muitos assuntos que aborda, todos – evi-
dentemente – do maior interesse, podemos destacar: 
As Provas da Existência de Deus; Espírito e Matéria; 
Formação dos Mundos; Povoamento da Terra; Plu-
ralidade das Existências; Objetivos da Reencarnação; 
Pluralidade dos Mundos Habitados; Origem e Na-
tureza dos Espíritos; Perispírito; Sexo dos Espíritos; 
Aborto; Sono e Sonhos; Influência dos Espíritos nos 
acontecimentos da vida; Pressentimentos; Espíritos 
Protetores, etc... Na parte relativa às Leis Morais, os 
temas versam sobre o bem e o mal, a prece, a neces-
sidade do trabalho, casamento, celibato, necessário e 
supérfluo, pena de morte, influência do Espiritismo 
no progresso da humanidade, desigualdades sociais, 
igualdade dos direitos do homem e da mulher, livre-
-arbítrio e conhecimento de si mesmo. Na última par-
te, refere-se aos temas que giram em torno da perda 
de entes queridos, temor da morte, suicídio, natureza 
das penas e gozos futuros, Paraíso, Inferno e Purgató-
rio. É um livro que abre perspectivas ao homem, pela 
interpretação que dá dos diversos aspectos da vida, 
sob o prisma das Leis Divinas, da existência e sobrevi-
vência dos Espíritos e sua evolução natural e perma-
nente, através das reencarnações sucessivas.

   É um livro que abre perspectivas ao homem, pela in-
terpretação que dá dos diversos aspectos da vida, sob 
o prisma das Leis Divinas, da existência e sobrevivên-
cia dos Espíritos e sua evolução natural e permanente, 
através das reencarnações sucessivas.
Seus ensinamentos conduzem o homem atual à redes-
coberta de si mesmo no campo do Espírito, fornecen-
do-lhe recursos para que compreenda, sem mistério, 
quem é, de onde veio e para onde vai...
Enquanto “O Livro dos Espíritos” apresenta a filosofia 
espírita, e “O Livro dos Médiuns” a ciência espírita, “O 
Evangelho Segundo o Espiritismo” oferece a base e o 
roteiro da Religião Espírita.
   O Espiritismo só tem o materialismo por adversário 
sério, a quem dá ferrenho combate.   Mas, uma outra 
chaga da humanidade encontra também feliz equa-
cionamento no Espiritismo: é o egoísmo, pai de to-
dos os vícios, que grassa infrene em todas as partes do 
organismo social. Ensina um Espírito Benfeitor: “(...) 
pode-se exigir do homem, em nome de princípios po-
líticos ou de direitos econômicos, que ele renuncie ao 
seu egoísmo, ao seu amor próprio, ao seu áspero agar-
ramento aos bens materiais? 
   Para colocar um freio às paixões violentas, às cobi-
ças furiosas, a todos os baixos instintos que tolhem o 
progresso social, é preciso apelar para a inteligência 
e a razão; necessário, sobretudo, falar ao coração do 
homem, ensiná-lo a reconhecer a finalidade da vida, 
seus resultados, suas consequências, suas responsa-
bilidades, suas sanções.   Enquanto o homem igno-
rar o alcance de seus atos e sua repercussão sobre o 
seu destino, não haverá melhoria durável na sorte da 
humanidade.O problema social é, acima de tudo, um 
problema  notoriamente moral. O homem será des-
graçado enquanto for mau. É exatamente neste pon-
to que o Espiritismo se torna superior, ensinando a 
transformação social pela base, isto é, pela erradica-
ção do mal na personalidade, na individualidade hu-
mana para que o coletivo seja harmônico no contexto 
universalista da fraternidade”.                                                                                                                                
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   É um livro que abre perspectivas ao homem, pela in-
terpretação que dá dos diversos aspectos da vida, sob 
o prisma das Leis Divinas, da existência e sobrevivên-
cia dos Espíritos e sua evolução natural e permanente, 
através das reencarnações sucessivas.
Seus ensinamentos conduzem o homem atual à redes-
coberta de si mesmo no campo do Espírito, fornecen-
do-lhe recursos para que compreenda, sem mistério, 
quem é, de onde veio e para onde vai...
Enquanto “O Livro dos Espíritos” apresenta a filosofia 
espírita, e “O Livro dos Médiuns” a ciência espírita, “O 
Evangelho Segundo o Espiritismo” oferece a base e o 
roteiro da Religião Espírita.
   O Espiritismo só tem o materialismo por adversário 
sério, a quem dá ferrenho combate.   Mas, uma outra 
chaga da humanidade encontra também feliz equa-
cionamento no Espiritismo: é o egoísmo, pai de to-
dos os vícios, que grassa infrene em todas as partes do 
organismo social. Ensina um Espírito Benfeitor: “(...) 
pode-se exigir do homem, em nome de princípios po-
líticos ou de direitos econômicos, que ele renuncie ao 
seu egoísmo, ao seu amor próprio, ao seu áspero agar-
ramento aos bens materiais? 
   Para colocar um freio às paixões violentas, às cobi-
ças furiosas, a todos os baixos instintos que tolhem o 
progresso social, é preciso apelar para a inteligência 
e a razão; necessário, sobretudo, falar ao coração do 
homem, ensiná-lo a reconhecer a finalidade da vida, 
seus resultados, suas consequências, suas responsa-
bilidades, suas sanções.   Enquanto o homem igno-
rar o alcance de seus atos e sua repercussão sobre o 
seu destino, não haverá melhoria durável na sorte da 
humanidade.O problema social é, acima de tudo, um 
problema  notoriamente moral. O homem será des-
graçado enquanto for mau. É exatamente neste pon-
to que o Espiritismo se torna superior, ensinando a 
transformação social pela base, isto é, pela erradica-
ção do mal na personalidade, na individualidade hu-
mana para que o coletivo seja harmônico no contexto 
universalista da fraternidade”.                                                                                                                                
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JESUS: MODELO E GUIA DA 
HUMANIDADE
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Os séculos passam, os anos escoam por nossas mãos, 
mas Jesus permanece o mesmo, ontem hoje e sempre, 
conforme nos afiançou o apóstolo Paulo (Hebreus, 
13:8). A questão 625, de “O Livro dos Espíritos”, nos 
ensina que Ele é o “Modelo e Guia da Humanidade. 
Como descobrir no Príncipe da Paz o Caminho? Ele 
próprio nos ensina, nos dizendo que “Eu sou a Por-
ta...” (João, 10:9). Ora, a porta indica uma passagem 
pela qual devemos passar para alcançar algum lugar. 
Nesta caminhada temos que proceder como Ele nos 
ensina, ou seja, devemos ter uma conduta reta, um 
pensamento reto, um agir reto.
   Basta entender o que o Bom Pastor nos indica, di-
zendo: “Seja vosso dizer: sim, sim, não, não. O que 
procede disso provém do mal”. Eis o caminho! Ser-
mos honestos sempre, sermos transparentes, termos 
um foco na vida, tendo como norte em nossa bússola

interna, Ele, Jesus. O caminho passa pela porta estrei-
ta, que pode ser entendida como a porta da renúncia, 
do perdão, do recomeço constante. Para nós que ain-
da estamos ligando ao pesado fardo da matéria, que 
sofremos as consequências de nossos erros pretéri-
tos em nosso cotidiano, a pressão de nossas escolhas 
equivocadas, tudo isso faz de nós criaturas falíveis, 
mas quando seguimos Jesus verdadeiramente, quan-
do O escolhemos como Modelo e Guia para as nossas 
existências, o fardo fica mais leve, pois Ele nos conduz 
por verdes pastos, nos consola e nos prometeu: “nun-
ca te abandonarei, nunca te deixarei” (Hebreus, 13:5). 
Seguir a Jesus, muito mais do que um ato de nossa 
escolha pessoal, significa, no nosso simples modo de 
entender, seguir aos Seus Ensinamentos, ter pureza 
de coração, ser um homem útil na construção de um 
mundo de paz. Os caminhantes de Emaús não O reco-

nheceram de imediato e eis que Ele se juntou aos 
companheiros na estrada, simbolizando exatamente, 
na prática, o auxílio constante em nossa vida. Jun-
tou-se e falou-lhes das maravilhas do Reino de Deus. 
Ao partir do pão, Se fez reconhecido. No caminho de 
nossas vidas Ele está sempre a nos auxiliar, nos indi-
cando veredas à serem percorridas, desertos tórridos 
como a província íntima da mágoa e do ressentimento 
que nos levará ao oásis do perdão incondicional das 
ofensas. A Verdade que Jesus representa para nós é 
como o nascer do sol. Inquestionável. Perene. Sempre 
presente. Aquecedor. Portador da Luz. Assim deve-
mos entender a Verdade, que esteve, inclusive, ao dis-
por de Kardec, durante um quarto de hora por mês, 
para lhe tirar as dúvidas na construção do alicerce do 
conhecimento espírita que é “O Livro dos Espíritos”. 
Isso consta no livro “Obras Póstumas”. A Verdade é 
libertadora e nos livra da ignorância do não saber, do 
medo da morte. Nos convida, sempre, a reforma ín-
tima, a mudar o nosso modo de proceder, buscando 
sempre aliviar as dores do próximo, pois Ele nos ensi-
nou “quem ajudar a um desses pequeninos foi a Mim 
que o fizestes” (Mateus, 25, 31:46). A caridade provin-
da do nosso novo modo de entender, após conhecer a 
Verdade Libertadora do Espiritismo que repete os en-
sinos de Jesus, esta é genuína e nos faz entender o real 
sentido da Paternidade Divina, nos transformando, 
em definitivo, em irmãos, uns dos outros. Já a Vida, 
esta é a oportunidade maravilhosa dada pelo Nosso 
Pai Amado para passarmos, de novo, através da Lei 
da Reencarnação, pelas provas e expiações necessárias 
para nosso burilamento, nosso crescimento espiritual. 
Daí o Espírita, assim como os cristãos de modo geral, 
serem contrários ao aborto e ao  pois sabemos da im-
portância do “nascer de novo”, conforme se retira do 
diálogo de Jesus com Nicodemos, registrado por João, 
no seu evangelho, (3,5:12). É ligados em corpos de 
carne que encontraremos a nós mesmos, nas empoei-
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interna, Ele, Jesus. O caminho passa pela porta estrei-
ta, que pode ser entendida como a porta da renúncia, 
do perdão, do recomeço constante. Para nós que ain-
da estamos ligando ao pesado fardo da matéria, que 
sofremos as consequências de nossos erros pretéri-
tos em nosso cotidiano, a pressão de nossas escolhas 
equivocadas, tudo isso faz de nós criaturas falíveis, 
mas quando seguimos Jesus verdadeiramente, quan-
do O escolhemos como Modelo e Guia para as nossas 
existências, o fardo fica mais leve, pois Ele nos conduz 
por verdes pastos, nos consola e nos prometeu: “nun-
ca te abandonarei, nunca te deixarei” (Hebreus, 13:5). 
Seguir a Jesus, muito mais do que um ato de nossa 
escolha pessoal, significa, no nosso simples modo de 
entender, seguir aos Seus Ensinamentos, ter pureza 
de coração, ser um homem útil na construção de um 
mundo de paz. Os caminhantes de Emaús não O reco-

nheceram de imediato e eis que Ele se juntou aos 
companheiros na estrada, simbolizando exatamente, 
na prática, o auxílio constante em nossa vida. Jun-
tou-se e falou-lhes das maravilhas do Reino de Deus. 
Ao partir do pão, Se fez reconhecido. No caminho de 
nossas vidas Ele está sempre a nos auxiliar, nos indi-
cando veredas à serem percorridas, desertos tórridos 
como a província íntima da mágoa e do ressentimento 
que nos levará ao oásis do perdão incondicional das 
ofensas. A Verdade que Jesus representa para nós é 
como o nascer do sol. Inquestionável. Perene. Sempre 
presente. Aquecedor. Portador da Luz. Assim deve-
mos entender a Verdade, que esteve, inclusive, ao dis-
por de Kardec, durante um quarto de hora por mês, 
para lhe tirar as dúvidas na construção do alicerce do 
conhecimento espírita que é “O Livro dos Espíritos”. 
Isso consta no livro “Obras Póstumas”. A Verdade é 
libertadora e nos livra da ignorância do não saber, do 
medo da morte. Nos convida, sempre, a reforma ín-
tima, a mudar o nosso modo de proceder, buscando 
sempre aliviar as dores do próximo, pois Ele nos ensi-
nou “quem ajudar a um desses pequeninos foi a Mim 
que o fizestes” (Mateus, 25, 31:46). A caridade provin-
da do nosso novo modo de entender, após conhecer a 
Verdade Libertadora do Espiritismo que repete os en-
sinos de Jesus, esta é genuína e nos faz entender o real 
sentido da Paternidade Divina, nos transformando, 
em definitivo, em irmãos, uns dos outros. Já a Vida, 
esta é a oportunidade maravilhosa dada pelo Nosso 
Pai Amado para passarmos, de novo, através da Lei 
da Reencarnação, pelas provas e expiações necessárias 
para nosso burilamento, nosso crescimento espiritual. 
Daí o Espírita, assim como os cristãos de modo geral, 
serem contrários ao aborto e ao  pois sabemos da im-
portância do “nascer de novo”, conforme se retira do 
diálogo de Jesus com Nicodemos, registrado por João, 
no seu evangelho, (3,5:12). É ligados em corpos de 
carne que encontraremos a nós mesmos, nas empoei-

radas estradas de nossas vidas, descobrindo nossas 
reais necessidades de harmonização com as Leis do 
Universo, “pagando cada ceitil”, ou seja, quitando as 
nossas dívidas com a nossa consciência. A Vida com 
Jesus tem outro significado, tem novas cores, pois 
como nos afirmou Paulo, “Quem conhece Jesus, nova 
criatura é” ( II Coríntios, 5:17). 
   Daí, queridos leitores, redescobrir Jesus pelas vias 
floridas do conhecimento espíritas, dá um novo per-
fume à nossas vidas, o perfume oriundo do trabalho 
incessante, do estudo profundo de si próprio, da des-
coberta da Luz Imperecível provinda Dele, alcançan-
do a paz, não a paz que o mundo não é capaz de dar, 
mas a Paz de Deus que Ele, somente Ele, é portador. 
Vivamos e nos comportemos como sendo “cartas vi-
vas do Evangelho”, pois Ele nos afiançou que os seus 
discípulos serão conhecidos por muito se amarem. 
Que assim seja!

Carta a minha mãe
Quis visitar-te o alônimo jazigo
Em que a humildade em paz se nos revela,
Contemplo a cruz, antiga sentinela
Erguida ao lado de um cipreste amigo.

Busco a memória e vejo-te comigo;
Estamos sob o verde da aquarela,
Teu sorriso na túnica singela
É luz brilhando neste doce abrigo.

Recordo o ouro, Mãe, que não quiseste,
Subindo para os sóis do lar Celeste
Para ensinar as trilhas da ascensão.

Venho falar-te, em prece enternecida
Do amor imenso que me deste à vida,
Nas saudades sem fim do coração.Auta de Souza 

(Soneto recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier, em reunião público do 
Grupo Espírita da Prece, na noite de 12 de março de 1989, em Uberaba, 

Minas Gerais) 
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Os séculos passam, os anos escoam por nossas mãos, 
mas Jesus permanece o mesmo, ontem hoje e sempre, 
conforme nos afiançou o apóstolo Paulo (Hebreus, 
13:8). A questão 625, de “O Livro dos Espíritos”, nos 
ensina que Ele é o “Modelo e Guia da Humanidade. 
Como descobrir no Príncipe da Paz o Caminho? Ele 
próprio nos ensina, nos dizendo que “Eu sou a Por-
ta...” (João, 10:9). Ora, a porta indica uma passagem 
pela qual devemos passar para alcançar algum lugar. 
Nesta caminhada temos que proceder como Ele nos 
ensina, ou seja, devemos ter uma conduta reta, um 
pensamento reto, um agir reto.
   Basta entender o que o Bom Pastor nos indica, di-
zendo: “Seja vosso dizer: sim, sim, não, não. O que 
procede disso provém do mal”. Eis o caminho! Ser-
mos honestos sempre, sermos transparentes, termos 
um foco na vida, tendo como norte em nossa bússola

interna, Ele, Jesus. O caminho passa pela porta estrei-
ta, que pode ser entendida como a porta da renúncia, 
do perdão, do recomeço constante. Para nós que ain-
da estamos ligando ao pesado fardo da matéria, que 
sofremos as consequências de nossos erros pretéri-
tos em nosso cotidiano, a pressão de nossas escolhas 
equivocadas, tudo isso faz de nós criaturas falíveis, 
mas quando seguimos Jesus verdadeiramente, quan-
do O escolhemos como Modelo e Guia para as nossas 
existências, o fardo fica mais leve, pois Ele nos conduz 
por verdes pastos, nos consola e nos prometeu: “nun-
ca te abandonarei, nunca te deixarei” (Hebreus, 13:5). 
Seguir a Jesus, muito mais do que um ato de nossa 
escolha pessoal, significa, no nosso simples modo de 
entender, seguir aos Seus Ensinamentos, ter pureza 
de coração, ser um homem útil na construção de um 
mundo de paz. Os caminhantes de Emaús não O reco-

nheceram de imediato e eis que Ele se juntou aos 
companheiros na estrada, simbolizando exatamente, 
na prática, o auxílio constante em nossa vida. Jun-
tou-se e falou-lhes das maravilhas do Reino de Deus. 
Ao partir do pão, Se fez reconhecido. No caminho de 
nossas vidas Ele está sempre a nos auxiliar, nos indi-
cando veredas à serem percorridas, desertos tórridos 
como a província íntima da mágoa e do ressentimento 
que nos levará ao oásis do perdão incondicional das 
ofensas. A Verdade que Jesus representa para nós é 
como o nascer do sol. Inquestionável. Perene. Sempre 
presente. Aquecedor. Portador da Luz. Assim deve-
mos entender a Verdade, que esteve, inclusive, ao dis-
por de Kardec, durante um quarto de hora por mês, 
para lhe tirar as dúvidas na construção do alicerce do 
conhecimento espírita que é “O Livro dos Espíritos”. 
Isso consta no livro “Obras Póstumas”. A Verdade é 
libertadora e nos livra da ignorância do não saber, do 
medo da morte. Nos convida, sempre, a reforma ín-
tima, a mudar o nosso modo de proceder, buscando 
sempre aliviar as dores do próximo, pois Ele nos ensi-
nou “quem ajudar a um desses pequeninos foi a Mim 
que o fizestes” (Mateus, 25, 31:46). A caridade provin-
da do nosso novo modo de entender, após conhecer a 
Verdade Libertadora do Espiritismo que repete os en-
sinos de Jesus, esta é genuína e nos faz entender o real 
sentido da Paternidade Divina, nos transformando, 
em definitivo, em irmãos, uns dos outros. Já a Vida, 
esta é a oportunidade maravilhosa dada pelo Nosso 
Pai Amado para passarmos, de novo, através da Lei 
da Reencarnação, pelas provas e expiações necessárias 
para nosso burilamento, nosso crescimento espiritual. 
Daí o Espírita, assim como os cristãos de modo geral, 
serem contrários ao aborto e ao  pois sabemos da im-
portância do “nascer de novo”, conforme se retira do 
diálogo de Jesus com Nicodemos, registrado por João, 
no seu evangelho, (3,5:12). É ligados em corpos de 
carne que encontraremos a nós mesmos, nas empoei-
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interna, Ele, Jesus. O caminho passa pela porta estrei-
ta, que pode ser entendida como a porta da renúncia, 
do perdão, do recomeço constante. Para nós que ain-
da estamos ligando ao pesado fardo da matéria, que 
sofremos as consequências de nossos erros pretéri-
tos em nosso cotidiano, a pressão de nossas escolhas 
equivocadas, tudo isso faz de nós criaturas falíveis, 
mas quando seguimos Jesus verdadeiramente, quan-
do O escolhemos como Modelo e Guia para as nossas 
existências, o fardo fica mais leve, pois Ele nos conduz 
por verdes pastos, nos consola e nos prometeu: “nun-
ca te abandonarei, nunca te deixarei” (Hebreus, 13:5). 
Seguir a Jesus, muito mais do que um ato de nossa 
escolha pessoal, significa, no nosso simples modo de 
entender, seguir aos Seus Ensinamentos, ter pureza 
de coração, ser um homem útil na construção de um 
mundo de paz. Os caminhantes de Emaús não O reco-

nheceram de imediato e eis que Ele se juntou aos 
companheiros na estrada, simbolizando exatamente, 
na prática, o auxílio constante em nossa vida. Jun-
tou-se e falou-lhes das maravilhas do Reino de Deus. 
Ao partir do pão, Se fez reconhecido. No caminho de 
nossas vidas Ele está sempre a nos auxiliar, nos indi-
cando veredas à serem percorridas, desertos tórridos 
como a província íntima da mágoa e do ressentimento 
que nos levará ao oásis do perdão incondicional das 
ofensas. A Verdade que Jesus representa para nós é 
como o nascer do sol. Inquestionável. Perene. Sempre 
presente. Aquecedor. Portador da Luz. Assim deve-
mos entender a Verdade, que esteve, inclusive, ao dis-
por de Kardec, durante um quarto de hora por mês, 
para lhe tirar as dúvidas na construção do alicerce do 
conhecimento espírita que é “O Livro dos Espíritos”. 
Isso consta no livro “Obras Póstumas”. A Verdade é 
libertadora e nos livra da ignorância do não saber, do 
medo da morte. Nos convida, sempre, a reforma ín-
tima, a mudar o nosso modo de proceder, buscando 
sempre aliviar as dores do próximo, pois Ele nos ensi-
nou “quem ajudar a um desses pequeninos foi a Mim 
que o fizestes” (Mateus, 25, 31:46). A caridade provin-
da do nosso novo modo de entender, após conhecer a 
Verdade Libertadora do Espiritismo que repete os en-
sinos de Jesus, esta é genuína e nos faz entender o real 
sentido da Paternidade Divina, nos transformando, 
em definitivo, em irmãos, uns dos outros. Já a Vida, 
esta é a oportunidade maravilhosa dada pelo Nosso 
Pai Amado para passarmos, de novo, através da Lei 
da Reencarnação, pelas provas e expiações necessárias 
para nosso burilamento, nosso crescimento espiritual. 
Daí o Espírita, assim como os cristãos de modo geral, 
serem contrários ao aborto e ao  pois sabemos da im-
portância do “nascer de novo”, conforme se retira do 
diálogo de Jesus com Nicodemos, registrado por João, 
no seu evangelho, (3,5:12). É ligados em corpos de 
carne que encontraremos a nós mesmos, nas empoei-

radas estradas de nossas vidas, descobrindo nossas 
reais necessidades de harmonização com as Leis do 
Universo, “pagando cada ceitil”, ou seja, quitando as 
nossas dívidas com a nossa consciência. A Vida com 
Jesus tem outro significado, tem novas cores, pois 
como nos afirmou Paulo, “Quem conhece Jesus, nova 
criatura é” ( II Coríntios, 5:17). 
   Daí, queridos leitores, redescobrir Jesus pelas vias 
floridas do conhecimento espíritas, dá um novo per-
fume à nossas vidas, o perfume oriundo do trabalho 
incessante, do estudo profundo de si próprio, da des-
coberta da Luz Imperecível provinda Dele, alcançan-
do a paz, não a paz que o mundo não é capaz de dar, 
mas a Paz de Deus que Ele, somente Ele, é portador. 
Vivamos e nos comportemos como sendo “cartas vi-
vas do Evangelho”, pois Ele nos afiançou que os seus 
discípulos serão conhecidos por muito se amarem. 
Que assim seja!

Carta a minha mãe
Quis visitar-te o alônimo jazigo
Em que a humildade em paz se nos revela,
Contemplo a cruz, antiga sentinela
Erguida ao lado de um cipreste amigo.

Busco a memória e vejo-te comigo;
Estamos sob o verde da aquarela,
Teu sorriso na túnica singela
É luz brilhando neste doce abrigo.

Recordo o ouro, Mãe, que não quiseste,
Subindo para os sóis do lar Celeste
Para ensinar as trilhas da ascensão.

Venho falar-te, em prece enternecida
Do amor imenso que me deste à vida,
Nas saudades sem fim do coração.Auta de Souza 

(Soneto recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier, em reunião público do 
Grupo Espírita da Prece, na noite de 12 de março de 1989, em Uberaba, 

Minas Gerais) 
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A doutrina palingenésica não foi apenas alvo das len-
tes vetustas dos sábios antigos, nos dias atuais é obser-
vada à luz da Filosofia e da Ciência. Aos poucos, le-
vanta-se o véu de sobre o mistério, tal como a esfinge 
que desafiou os sábios do passado. As pesquisas con-
tinuam abrindo horizontes, com novas possibilidades 
investigativas, nos campos da Neurologia, Psicologia, 
Psiquiatria e da Filosofia. 
  O principal desbravador do caminho de observa-
ção do fenômeno reencarnatório foi Eugène Augus-
te Albert de Rochas d’Aiglun (1837-1914), emérito 
magnetizador e hipnotizador. Tudo começou quando 
trabalhava com um paciente e, ao invés de induzi-lo 
ao sono, fê-lo regredir involuntariamente à vivência 
de fatos de sua infância, processo conhecido como re-
gressão da memória. Com muita perspicácia, aumen-
tou a indução, ficando extasiado ante o relato de seu 
comandado, ao recordar e descrever sua situação de 
espírito em processo inicial de reencarnação, jungido 
ao corpinho que já se formava no cadinho uterino.
  A partir daí, Albert de Rochas incrementou suas pes-
quisas, aprofundando suas intervenções, fazendo com 
que todos os pacientes regredissem além do ventre 
materno e relatassem suas encarnações pretéritas, sen-
do algumas delas comprovadas como reais. Em seu li-
vro, intitulado As Vidas Sucessivas, Albert de Rochas, 
como pioneiro na área da regressão, deixou gravados 
os fundamentos dessa novel abordagem científica, 
descrevendo, igualmente, casos interessantíssimos. 
No fluir inexorável do tempo, seguindo o trabalho de 
diversos cientistas de diferentes países, o processo re-
gressivo recebeu várias denominações, como Terapia 
de Regressão a Vivências Passadas (TRVP), Terapia 
de Regressão a Vidas Passadas (TRVP), Terapia de 
Regressão (TR), Regressão Terapêutica (RT). Na Pa-
rapsicologia é chamada Retrocognição. O professor 
Hemendra Nath Banerjee (1929-1985), indiano, radi-
cado em San Diego (EUA), dedicou-se, com denodo, 
à pesquisa da reencarnação, tendo sido um dos gran-
des cientistas a dar prova irrefutável da realidade do 
“nascer de novo”. Na direção do Departamento de Pa-
rapsicologia da Universidade de Rajasthan, na Índia, 
realizou grande parte das suas pesquisas. Por 25 anos,

estudou mais de 1.100 casos de crianças que se lem-
bravam de suas vidas anteriores. Grande parte de 
sua pesquisa foi realizada na Índia, Turquia, Líbano, 
Myanmar (Burma) e outros. 
   Além do trabalho realizado, utilizando a indução 
regressiva por hipnose, o ínclito pesquisador também 
analisou crianças que espontaneamente lembraram 
encarnações, cujas personalidades impressionaram 
pela abundância de detalhes, principalmente referin-
do nomes de pessoas e lugares inteiramente constata-
dos a seguir. Na obra Vida Pretérita e Futura afirmou 
que “os casos descritos neste livro não se baseiam no 
ouvir dizer nem em estórias de jornais; baseiam-se em 
pesquisas que fiz através de rigorosos métodos cien-
tíficos”.  Publicou vários trabalhos sobre o assunto e 
concluiu que “as afirmações dos sujeitos de que possu-
íam lembranças de vidas anteriores parecem ser inde-
pendentes do cérebro, principal repositório da memó-
ria. É fato científico que ninguém é capaz de lembrar 
o que não aprendeu anteriormente”. Disse, igualmen-
te: “Meu estudo sobre a reencarnação foi concebido à 
luz de várias hipóteses, como a fraude, a captação de 
lembranças através de meios normais e a percepção 
extrassensorial”. 
   Banerjee conseguiu, na época, uma façanha, por-
quanto, nos Estados Unidos, onde o tema reencarna-
ção despertava muita antipatia, acentuada aversão, o 
bravo cientista se dedicou a muitas pesquisas, desta-
cando-se o caso de George Field, o qual, submetido 
à hipnose profunda, regrediu à época de 1860, assu-
mindo outra personalidade e apresentando judiciosa-
mente muitos dados, todos ratificados, após exausti-
vas pesquisas.
   O sensitivo foi conduzido à localidade onde rela-
tou ter vivido, e, mantido em transe hipnótico, con-
tou tantas minudências que deixou atônitos os seus 
pesquisadores. Inclusive, fez alusão a um rio chamado 
South Fork (Garfo do Sul), cuja comprovação demo-
rou a ser realizada, desde que a sua existência não era 
do conhecimento dos investigadores e nem sequer 
constava no mapa. Banerjee, igualmente, fez menção 
ao menino turco, de 4 anos de idade, Ismail Altinklish, 
o qual narrou com detalhes, depois comprovados, de

uma vivência anterior, quando foi Abeit Suzulmus, fa-
lecido por agressão na cabeça. O menino tinha uma 
cicatriz de nascimento na cabeça, a qual, segundo 
afirmação da mãe, persistiu até 1962. Suzulmus havia 
sido morto por uma pancada no crânio. Em seu livro, 
Banerjee expõe os relatos do menino, os quais foram 
confirmados pelos parentes e amigos de Abeit Suzul-
mus. Em duas conferências que realizou, na cidade 
do Rio de Janeiro, o insigne cientista indiano trouxe 
inúmeros casos patenteados de pessoas que foram 
curadas através do método de regressão hipnótica da 
memória, a Terapia de Vidas Passada, ou Paranálise, 
como assim preferia. 
   Em um de seus relatos, uma senhora de Pittsburg 
(Geórgia, EUA) dizia sentir fortes dores de cabeça, 
havia alguns anos, sem que ninguém conseguisse de-
belar, tendo utilizado infrutíferos tratamentos. Por 
meios de sessões TVP, descobriu-se que ela havia sido 
bailarina de Saloon, desencarnada por meio de um 
tiro na cabeça. Tão logo se deu conta do acontecido, 
deixou de sentir a tormentosa cefaleia.
   Banerjee apresentou, também, o caso da senhora 
Diane Storn, com constantes sensações de sufoca-
mento e total insegurança em relação a sua vida. A re-
gressão mostrou que, numa existência pretérita, havia 
se suicidado após perder tudo o que tinha no crack da 
Bolsa de Valores. A cura se processou tão logo a pa-
ciente teve conhecimento do fato. Muitos terapeutas,
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estudou mais de 1.100 casos de crianças que se lem-
bravam de suas vidas anteriores. Grande parte de 
sua pesquisa foi realizada na Índia, Turquia, Líbano, 
Myanmar (Burma) e outros. 
   Além do trabalho realizado, utilizando a indução 
regressiva por hipnose, o ínclito pesquisador também 
analisou crianças que espontaneamente lembraram 
encarnações, cujas personalidades impressionaram 
pela abundância de detalhes, principalmente referin-
do nomes de pessoas e lugares inteiramente constata-
dos a seguir. Na obra Vida Pretérita e Futura afirmou 
que “os casos descritos neste livro não se baseiam no 
ouvir dizer nem em estórias de jornais; baseiam-se em 
pesquisas que fiz através de rigorosos métodos cien-
tíficos”.  Publicou vários trabalhos sobre o assunto e 
concluiu que “as afirmações dos sujeitos de que possu-
íam lembranças de vidas anteriores parecem ser inde-
pendentes do cérebro, principal repositório da memó-
ria. É fato científico que ninguém é capaz de lembrar 
o que não aprendeu anteriormente”. Disse, igualmen-
te: “Meu estudo sobre a reencarnação foi concebido à 
luz de várias hipóteses, como a fraude, a captação de 
lembranças através de meios normais e a percepção 
extrassensorial”. 
   Banerjee conseguiu, na época, uma façanha, por-
quanto, nos Estados Unidos, onde o tema reencarna-
ção despertava muita antipatia, acentuada aversão, o 
bravo cientista se dedicou a muitas pesquisas, desta-
cando-se o caso de George Field, o qual, submetido 
à hipnose profunda, regrediu à época de 1860, assu-
mindo outra personalidade e apresentando judiciosa-
mente muitos dados, todos ratificados, após exausti-
vas pesquisas.
   O sensitivo foi conduzido à localidade onde rela-
tou ter vivido, e, mantido em transe hipnótico, con-
tou tantas minudências que deixou atônitos os seus 
pesquisadores. Inclusive, fez alusão a um rio chamado 
South Fork (Garfo do Sul), cuja comprovação demo-
rou a ser realizada, desde que a sua existência não era 
do conhecimento dos investigadores e nem sequer 
constava no mapa. Banerjee, igualmente, fez menção 
ao menino turco, de 4 anos de idade, Ismail Altinklish, 
o qual narrou com detalhes, depois comprovados, de

uma vivência anterior, quando foi Abeit Suzulmus, fa-
lecido por agressão na cabeça. O menino tinha uma 
cicatriz de nascimento na cabeça, a qual, segundo 
afirmação da mãe, persistiu até 1962. Suzulmus havia 
sido morto por uma pancada no crânio. Em seu livro, 
Banerjee expõe os relatos do menino, os quais foram 
confirmados pelos parentes e amigos de Abeit Suzul-
mus. Em duas conferências que realizou, na cidade 
do Rio de Janeiro, o insigne cientista indiano trouxe 
inúmeros casos patenteados de pessoas que foram 
curadas através do método de regressão hipnótica da 
memória, a Terapia de Vidas Passada, ou Paranálise, 
como assim preferia. 
   Em um de seus relatos, uma senhora de Pittsburg 
(Geórgia, EUA) dizia sentir fortes dores de cabeça, 
havia alguns anos, sem que ninguém conseguisse de-
belar, tendo utilizado infrutíferos tratamentos. Por 
meios de sessões TVP, descobriu-se que ela havia sido 
bailarina de Saloon, desencarnada por meio de um 
tiro na cabeça. Tão logo se deu conta do acontecido, 
deixou de sentir a tormentosa cefaleia.
   Banerjee apresentou, também, o caso da senhora 
Diane Storn, com constantes sensações de sufoca-
mento e total insegurança em relação a sua vida. A re-
gressão mostrou que, numa existência pretérita, havia 
se suicidado após perder tudo o que tinha no crack da 
Bolsa de Valores. A cura se processou tão logo a pa-
ciente teve conhecimento do fato. Muitos terapeutas,
   

através de uma técnica de investigação, utilizando a 
psicologia de profundidade, têm acesso a razões, que 
se apresentam ocultas, responsáveis por disfunções 
orgânicas do presente (fobias, depressão, insônia, 
alergias, enxaqueca, nervosismo e outras).
   Na realidade, em grande parte, suas causas remon-
tam além da vida intrauterina, confirmando os regis-
tros extracerebrais de uma memória sobreexistente e 
imperecível, faculdade da consciência imortal, com 
uma realidade própria, modeladora do corpo somá-
tico e sobrevivente ao seu desfalecimento. Inclusive, 
podendo sair da dimensão extrafísica e retornar, nas 
paragens terrenas, em outro corpo.
  Hodiernamente, muitos cientistas do psiquismo 
confirmam as pesquisas de antanho e a mancheias di-
vulgam e atestam a realidade da presença do espírito 
imortal e do seu ressurgimento na arena física.
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A doutrina palingenésica não foi apenas alvo das len-
tes vetustas dos sábios antigos, nos dias atuais é obser-
vada à luz da Filosofia e da Ciência. Aos poucos, le-
vanta-se o véu de sobre o mistério, tal como a esfinge 
que desafiou os sábios do passado. As pesquisas con-
tinuam abrindo horizontes, com novas possibilidades 
investigativas, nos campos da Neurologia, Psicologia, 
Psiquiatria e da Filosofia. 
  O principal desbravador do caminho de observa-
ção do fenômeno reencarnatório foi Eugène Augus-
te Albert de Rochas d’Aiglun (1837-1914), emérito 
magnetizador e hipnotizador. Tudo começou quando 
trabalhava com um paciente e, ao invés de induzi-lo 
ao sono, fê-lo regredir involuntariamente à vivência 
de fatos de sua infância, processo conhecido como re-
gressão da memória. Com muita perspicácia, aumen-
tou a indução, ficando extasiado ante o relato de seu 
comandado, ao recordar e descrever sua situação de 
espírito em processo inicial de reencarnação, jungido 
ao corpinho que já se formava no cadinho uterino.
  A partir daí, Albert de Rochas incrementou suas pes-
quisas, aprofundando suas intervenções, fazendo com 
que todos os pacientes regredissem além do ventre 
materno e relatassem suas encarnações pretéritas, sen-
do algumas delas comprovadas como reais. Em seu li-
vro, intitulado As Vidas Sucessivas, Albert de Rochas, 
como pioneiro na área da regressão, deixou gravados 
os fundamentos dessa novel abordagem científica, 
descrevendo, igualmente, casos interessantíssimos. 
No fluir inexorável do tempo, seguindo o trabalho de 
diversos cientistas de diferentes países, o processo re-
gressivo recebeu várias denominações, como Terapia 
de Regressão a Vivências Passadas (TRVP), Terapia 
de Regressão a Vidas Passadas (TRVP), Terapia de 
Regressão (TR), Regressão Terapêutica (RT). Na Pa-
rapsicologia é chamada Retrocognição. O professor 
Hemendra Nath Banerjee (1929-1985), indiano, radi-
cado em San Diego (EUA), dedicou-se, com denodo, 
à pesquisa da reencarnação, tendo sido um dos gran-
des cientistas a dar prova irrefutável da realidade do 
“nascer de novo”. Na direção do Departamento de Pa-
rapsicologia da Universidade de Rajasthan, na Índia, 
realizou grande parte das suas pesquisas. Por 25 anos,

estudou mais de 1.100 casos de crianças que se lem-
bravam de suas vidas anteriores. Grande parte de 
sua pesquisa foi realizada na Índia, Turquia, Líbano, 
Myanmar (Burma) e outros. 
   Além do trabalho realizado, utilizando a indução 
regressiva por hipnose, o ínclito pesquisador também 
analisou crianças que espontaneamente lembraram 
encarnações, cujas personalidades impressionaram 
pela abundância de detalhes, principalmente referin-
do nomes de pessoas e lugares inteiramente constata-
dos a seguir. Na obra Vida Pretérita e Futura afirmou 
que “os casos descritos neste livro não se baseiam no 
ouvir dizer nem em estórias de jornais; baseiam-se em 
pesquisas que fiz através de rigorosos métodos cien-
tíficos”.  Publicou vários trabalhos sobre o assunto e 
concluiu que “as afirmações dos sujeitos de que possu-
íam lembranças de vidas anteriores parecem ser inde-
pendentes do cérebro, principal repositório da memó-
ria. É fato científico que ninguém é capaz de lembrar 
o que não aprendeu anteriormente”. Disse, igualmen-
te: “Meu estudo sobre a reencarnação foi concebido à 
luz de várias hipóteses, como a fraude, a captação de 
lembranças através de meios normais e a percepção 
extrassensorial”. 
   Banerjee conseguiu, na época, uma façanha, por-
quanto, nos Estados Unidos, onde o tema reencarna-
ção despertava muita antipatia, acentuada aversão, o 
bravo cientista se dedicou a muitas pesquisas, desta-
cando-se o caso de George Field, o qual, submetido 
à hipnose profunda, regrediu à época de 1860, assu-
mindo outra personalidade e apresentando judiciosa-
mente muitos dados, todos ratificados, após exausti-
vas pesquisas.
   O sensitivo foi conduzido à localidade onde rela-
tou ter vivido, e, mantido em transe hipnótico, con-
tou tantas minudências que deixou atônitos os seus 
pesquisadores. Inclusive, fez alusão a um rio chamado 
South Fork (Garfo do Sul), cuja comprovação demo-
rou a ser realizada, desde que a sua existência não era 
do conhecimento dos investigadores e nem sequer 
constava no mapa. Banerjee, igualmente, fez menção 
ao menino turco, de 4 anos de idade, Ismail Altinklish, 
o qual narrou com detalhes, depois comprovados, de

uma vivência anterior, quando foi Abeit Suzulmus, fa-
lecido por agressão na cabeça. O menino tinha uma 
cicatriz de nascimento na cabeça, a qual, segundo 
afirmação da mãe, persistiu até 1962. Suzulmus havia 
sido morto por uma pancada no crânio. Em seu livro, 
Banerjee expõe os relatos do menino, os quais foram 
confirmados pelos parentes e amigos de Abeit Suzul-
mus. Em duas conferências que realizou, na cidade 
do Rio de Janeiro, o insigne cientista indiano trouxe 
inúmeros casos patenteados de pessoas que foram 
curadas através do método de regressão hipnótica da 
memória, a Terapia de Vidas Passada, ou Paranálise, 
como assim preferia. 
   Em um de seus relatos, uma senhora de Pittsburg 
(Geórgia, EUA) dizia sentir fortes dores de cabeça, 
havia alguns anos, sem que ninguém conseguisse de-
belar, tendo utilizado infrutíferos tratamentos. Por 
meios de sessões TVP, descobriu-se que ela havia sido 
bailarina de Saloon, desencarnada por meio de um 
tiro na cabeça. Tão logo se deu conta do acontecido, 
deixou de sentir a tormentosa cefaleia.
   Banerjee apresentou, também, o caso da senhora 
Diane Storn, com constantes sensações de sufoca-
mento e total insegurança em relação a sua vida. A re-
gressão mostrou que, numa existência pretérita, havia 
se suicidado após perder tudo o que tinha no crack da 
Bolsa de Valores. A cura se processou tão logo a pa-
ciente teve conhecimento do fato. Muitos terapeutas,
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estudou mais de 1.100 casos de crianças que se lem-
bravam de suas vidas anteriores. Grande parte de 
sua pesquisa foi realizada na Índia, Turquia, Líbano, 
Myanmar (Burma) e outros. 
   Além do trabalho realizado, utilizando a indução 
regressiva por hipnose, o ínclito pesquisador também 
analisou crianças que espontaneamente lembraram 
encarnações, cujas personalidades impressionaram 
pela abundância de detalhes, principalmente referin-
do nomes de pessoas e lugares inteiramente constata-
dos a seguir. Na obra Vida Pretérita e Futura afirmou 
que “os casos descritos neste livro não se baseiam no 
ouvir dizer nem em estórias de jornais; baseiam-se em 
pesquisas que fiz através de rigorosos métodos cien-
tíficos”.  Publicou vários trabalhos sobre o assunto e 
concluiu que “as afirmações dos sujeitos de que possu-
íam lembranças de vidas anteriores parecem ser inde-
pendentes do cérebro, principal repositório da memó-
ria. É fato científico que ninguém é capaz de lembrar 
o que não aprendeu anteriormente”. Disse, igualmen-
te: “Meu estudo sobre a reencarnação foi concebido à 
luz de várias hipóteses, como a fraude, a captação de 
lembranças através de meios normais e a percepção 
extrassensorial”. 
   Banerjee conseguiu, na época, uma façanha, por-
quanto, nos Estados Unidos, onde o tema reencarna-
ção despertava muita antipatia, acentuada aversão, o 
bravo cientista se dedicou a muitas pesquisas, desta-
cando-se o caso de George Field, o qual, submetido 
à hipnose profunda, regrediu à época de 1860, assu-
mindo outra personalidade e apresentando judiciosa-
mente muitos dados, todos ratificados, após exausti-
vas pesquisas.
   O sensitivo foi conduzido à localidade onde rela-
tou ter vivido, e, mantido em transe hipnótico, con-
tou tantas minudências que deixou atônitos os seus 
pesquisadores. Inclusive, fez alusão a um rio chamado 
South Fork (Garfo do Sul), cuja comprovação demo-
rou a ser realizada, desde que a sua existência não era 
do conhecimento dos investigadores e nem sequer 
constava no mapa. Banerjee, igualmente, fez menção 
ao menino turco, de 4 anos de idade, Ismail Altinklish, 
o qual narrou com detalhes, depois comprovados, de

uma vivência anterior, quando foi Abeit Suzulmus, fa-
lecido por agressão na cabeça. O menino tinha uma 
cicatriz de nascimento na cabeça, a qual, segundo 
afirmação da mãe, persistiu até 1962. Suzulmus havia 
sido morto por uma pancada no crânio. Em seu livro, 
Banerjee expõe os relatos do menino, os quais foram 
confirmados pelos parentes e amigos de Abeit Suzul-
mus. Em duas conferências que realizou, na cidade 
do Rio de Janeiro, o insigne cientista indiano trouxe 
inúmeros casos patenteados de pessoas que foram 
curadas através do método de regressão hipnótica da 
memória, a Terapia de Vidas Passada, ou Paranálise, 
como assim preferia. 
   Em um de seus relatos, uma senhora de Pittsburg 
(Geórgia, EUA) dizia sentir fortes dores de cabeça, 
havia alguns anos, sem que ninguém conseguisse de-
belar, tendo utilizado infrutíferos tratamentos. Por 
meios de sessões TVP, descobriu-se que ela havia sido 
bailarina de Saloon, desencarnada por meio de um 
tiro na cabeça. Tão logo se deu conta do acontecido, 
deixou de sentir a tormentosa cefaleia.
   Banerjee apresentou, também, o caso da senhora 
Diane Storn, com constantes sensações de sufoca-
mento e total insegurança em relação a sua vida. A re-
gressão mostrou que, numa existência pretérita, havia 
se suicidado após perder tudo o que tinha no crack da 
Bolsa de Valores. A cura se processou tão logo a pa-
ciente teve conhecimento do fato. Muitos terapeutas,
   

através de uma técnica de investigação, utilizando a 
psicologia de profundidade, têm acesso a razões, que 
se apresentam ocultas, responsáveis por disfunções 
orgânicas do presente (fobias, depressão, insônia, 
alergias, enxaqueca, nervosismo e outras).
   Na realidade, em grande parte, suas causas remon-
tam além da vida intrauterina, confirmando os regis-
tros extracerebrais de uma memória sobreexistente e 
imperecível, faculdade da consciência imortal, com 
uma realidade própria, modeladora do corpo somá-
tico e sobrevivente ao seu desfalecimento. Inclusive, 
podendo sair da dimensão extrafísica e retornar, nas 
paragens terrenas, em outro corpo.
  Hodiernamente, muitos cientistas do psiquismo 
confirmam as pesquisas de antanho e a mancheias di-
vulgam e atestam a realidade da presença do espírito 
imortal e do seu ressurgimento na arena física.
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Iniciamos o ano com a aprovação do calen-
dário, em reunião de diretoria, de eventos e 
palestra para o ano de 2017. Como é do co-
nhecimento, na Cairbar Schutel, as palestras 
são mensais, ou seja, uma em cada mês, com 
oradores escolhidos durante o ano. Assim, já 
realizamos algumas palestras e realizaremos 
nos meses de abril, maio e junho, as palestras 
e eventos abaixo:

Palestras realizadas

Mês de fevereiro, dia 22, a companheira da 
Casa Aline Mambreu expôs, em data show, 
trabalho relativo aos 92 anos de circulação da 
Revista RIE, criação de Cairbar Schutel, no ano 
de 1925, na cidade de Matão. A RIE – Revista 
Internacional de Espiritismo é um dos órgãos 
mais importantes na divulgação do espiritis-
mo no mundo. Evidente que, ao se exporem 
os objetivos da revista, tem-se que entrar na 
missão de Cairbar Schutel, cujo principal mé-
rito é sem dúvidas a divulgação da Doutrina.

Mês de Março, dia 8, Marcia Lima, também 
membro da Cairbar Schutel (lembramos sem-
pre deste fato, pois, para nós, é motivo de or-
gulho que amigos, que começaram simples na 
Doutrina, hoje conseguem expor suas ideias 
frente ao público.) fez a exposição, em data 
show, dos 38 anos de circulação da revista 
Aurora. Lembrando, com ênfase, o trabalho 
magnífico de Ademar Constant e João Simões 
Lacerda.

Programação
         Palestras e Eventos Comemorativos.

Mês de abril, dia 19, o Orador Arleir Bellieny, 
amigo da casa e expositor do ICEB – Instituto 
de Cultura Espírita do Brasil, Casa de Deolin-
do Amorim, falará sobre os 160 anos do Lan-
çamento da Primeira Edição de O Livro dos 
Espíritos, no Palais Royal, em Paris, pelo in-
signe Allan Kardec. Como sabemos, O Livro 
dos Espíritos contém os princípios Básicos e 
Basilares da Doutrina dos Espíritos, estrutu-
rada a partir do seu lançamento e os temas de-
senvolvidos em: O Livro dos Médiuns, grande 
tratado de parapsicologia e mediunidade, que 
a humanidade conhece; O Evangelho Segun-
do o Espiritismo, livro onde são estudadas e 
explicadas pelos espíritos as partes morais do 
Evangelho de Jesus, que sustenta a nossa fé. 
Jesus é o farol que a humanidade precisa co-
nhecer na sua profundidade e só o Evangelho 
Segundo o Espiritismo para trazê-lo quando o 
traz na mais simples expressão e ao entendi-
mento de todos. 
   O Céu e o Inferno Segundo o Espiritismo 
livro espetacular, onde Kardec, com sua imen-
sa sabedoria coloca a nu todas as crenças pa-
gãs inseridas nos Evangelhos e nas crenças 
que se apoderaram do Cristianismo, mas não 
tiveram a coragem de seguir o Consolador e 
Instrutor da humanidade. “Como acontece no 
Movimento Espírita Brasileiro, preferem casa 
cheia e corações vazios.” O quinto livro é duma 
genialidade pouco comum para humanos. O 

livro A Gênese trata das questões científicas, 
da nossa origem,  na primeira parte; entra nos 
milagres e termina nas predições segundo o 
espiritismo. Não percam essa palestra onde 
Bellieny, em data show, dará substanciais in-
formações sobre O Livro dos Espíritos.

Associação Espírita Cairbar Schutel
Palestra

Orador: Arleir Bellieny
Tema

160 anos de O Livro dos Espíritos
Dia 19 de abril - 19h30min
Sede da Cairbar Schutel

Rua Emília Nunes Costa, 161 – 
Centro Duque de Caxias

Informações
2771 2591

www.mansadaesperanca.org.br.

 Associação Espírita Cairbar Schutel
Almoço Comemorativo

(61 anos da AE Cairbar Schutel)
21 de Maio – 12 horas

Cardápio
A Lá Mansão

Pátio da Mansão da Esperança
Rua Cairbar Schutel 1020, Duque de Caxias

Contribuição
R$ 20,00

Informações
2771 2591

www.mansadaesperanca.org.br

   No mês de maio, dia 21, Almoço Come-
morativo, com intuito de arrecadar fundos 
de manutenção para a Mansão da Esperança, 
ILPI que abriga 40 idosos.

Guia de Atividades
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Programação
         Palestras e Eventos Comemorativos.

Mês de abril, dia 19, o Orador Arleir Bellieny, 
amigo da casa e expositor do ICEB – Instituto 
de Cultura Espírita do Brasil, Casa de Deolin-
do Amorim, falará sobre os 160 anos do Lan-
çamento da Primeira Edição de O Livro dos 
Espíritos, no Palais Royal, em Paris, pelo in-
signe Allan Kardec. Como sabemos, O Livro 
dos Espíritos contém os princípios Básicos e 
Basilares da Doutrina dos Espíritos, estrutu-
rada a partir do seu lançamento e os temas de-
senvolvidos em: O Livro dos Médiuns, grande 
tratado de parapsicologia e mediunidade, que 
a humanidade conhece; O Evangelho Segun-
do o Espiritismo, livro onde são estudadas e 
explicadas pelos espíritos as partes morais do 
Evangelho de Jesus, que sustenta a nossa fé. 
Jesus é o farol que a humanidade precisa co-
nhecer na sua profundidade e só o Evangelho 
Segundo o Espiritismo para trazê-lo quando o 
traz na mais simples expressão e ao entendi-
mento de todos. 
   O Céu e o Inferno Segundo o Espiritismo 
livro espetacular, onde Kardec, com sua imen-
sa sabedoria coloca a nu todas as crenças pa-
gãs inseridas nos Evangelhos e nas crenças 
que se apoderaram do Cristianismo, mas não 
tiveram a coragem de seguir o Consolador e 
Instrutor da humanidade. “Como acontece no 
Movimento Espírita Brasileiro, preferem casa 
cheia e corações vazios.” O quinto livro é duma 
genialidade pouco comum para humanos. O 

livro A Gênese trata das questões científicas, 
da nossa origem,  na primeira parte; entra nos 
milagres e termina nas predições segundo o 
espiritismo. Não percam essa palestra onde 
Bellieny, em data show, dará substanciais in-
formações sobre O Livro dos Espíritos.

Associação Espírita Cairbar Schutel
Palestra

Orador: Arleir Bellieny
Tema

160 anos de O Livro dos Espíritos
Dia 19 de abril - 19h30min
Sede da Cairbar Schutel

Rua Emília Nunes Costa, 161 – 
Centro Duque de Caxias

Informações
2771 2591

www.mansadaesperanca.org.br.

 Associação Espírita Cairbar Schutel
Almoço Comemorativo

(61 anos da AE Cairbar Schutel)
21 de Maio – 12 horas

Cardápio
A Lá Mansão

Pátio da Mansão da Esperança
Rua Cairbar Schutel 1020, Duque de Caxias

Contribuição
R$ 20,00

Informações
2771 2591

www.mansadaesperanca.org.br

   No mês de maio, dia 21, Almoço Come-
morativo, com intuito de arrecadar fundos 
de manutenção para a Mansão da Esperança, 
ILPI que abriga 40 idosos.

Associação Espírita 
Cairbar Schutel

Palestra
Orador: Helio Ribeiro Loureiro

Tema
Livre

Dia 24 de maio - 19h30min
Sede da Cairbar Schutel

Rua Emília Nunes Costa, 161 – 
Centro Duque de Caxias

Informações
2771 2591

www.mansadaesperanca.org.br.

  No mês de junho, dia 14, 19h30min – pa-
lestra com Bernardino Moreira, que falará do 
Tema: O Espiritismo e suas bases.

Associação Espírita 
Cairbar Schutel

Palestra
Orador: Bernardino Moreira

Tema
O Espiritismo e suas Bases
Dia 14 de junho - 19h30min

Sede da Cairbar Schutel
Rua Emília Nunes Costa, 161 – 

Centro Duque de Caxias
Informações
2771 2591

www.mansadaesperanca.org.br.

  Ainda no mês de maio, dia 24 – 19h30min, 
teremos a palestra com o querido irmão Hé-
lio Ribeiro Loureiro, ainda não escolhemos o 
tema.   Será em homenagem aos 61 anos de 
fundação da AE Cairbar Schutel, cuja funda-
ção se deu no dia 25 de maio de 1956.
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Iniciamos o ano com a aprovação do calen-
dário, em reunião de diretoria, de eventos e 
palestra para o ano de 2017. Como é do co-
nhecimento, na Cairbar Schutel, as palestras 
são mensais, ou seja, uma em cada mês, com 
oradores escolhidos durante o ano. Assim, já 
realizamos algumas palestras e realizaremos 
nos meses de abril, maio e junho, as palestras 
e eventos abaixo:

Palestras realizadas

Mês de fevereiro, dia 22, a companheira da 
Casa Aline Mambreu expôs, em data show, 
trabalho relativo aos 92 anos de circulação da 
Revista RIE, criação de Cairbar Schutel, no ano 
de 1925, na cidade de Matão. A RIE – Revista 
Internacional de Espiritismo é um dos órgãos 
mais importantes na divulgação do espiritis-
mo no mundo. Evidente que, ao se exporem 
os objetivos da revista, tem-se que entrar na 
missão de Cairbar Schutel, cujo principal mé-
rito é sem dúvidas a divulgação da Doutrina.

Mês de Março, dia 8, Marcia Lima, também 
membro da Cairbar Schutel (lembramos sem-
pre deste fato, pois, para nós, é motivo de or-
gulho que amigos, que começaram simples na 
Doutrina, hoje conseguem expor suas ideias 
frente ao público.) fez a exposição, em data 
show, dos 38 anos de circulação da revista 
Aurora. Lembrando, com ênfase, o trabalho 
magnífico de Ademar Constant e João Simões 
Lacerda.

Programação
         Palestras e Eventos Comemorativos.

Mês de abril, dia 19, o Orador Arleir Bellieny, 
amigo da casa e expositor do ICEB – Instituto 
de Cultura Espírita do Brasil, Casa de Deolin-
do Amorim, falará sobre os 160 anos do Lan-
çamento da Primeira Edição de O Livro dos 
Espíritos, no Palais Royal, em Paris, pelo in-
signe Allan Kardec. Como sabemos, O Livro 
dos Espíritos contém os princípios Básicos e 
Basilares da Doutrina dos Espíritos, estrutu-
rada a partir do seu lançamento e os temas de-
senvolvidos em: O Livro dos Médiuns, grande 
tratado de parapsicologia e mediunidade, que 
a humanidade conhece; O Evangelho Segun-
do o Espiritismo, livro onde são estudadas e 
explicadas pelos espíritos as partes morais do 
Evangelho de Jesus, que sustenta a nossa fé. 
Jesus é o farol que a humanidade precisa co-
nhecer na sua profundidade e só o Evangelho 
Segundo o Espiritismo para trazê-lo quando o 
traz na mais simples expressão e ao entendi-
mento de todos. 
   O Céu e o Inferno Segundo o Espiritismo 
livro espetacular, onde Kardec, com sua imen-
sa sabedoria coloca a nu todas as crenças pa-
gãs inseridas nos Evangelhos e nas crenças 
que se apoderaram do Cristianismo, mas não 
tiveram a coragem de seguir o Consolador e 
Instrutor da humanidade. “Como acontece no 
Movimento Espírita Brasileiro, preferem casa 
cheia e corações vazios.” O quinto livro é duma 
genialidade pouco comum para humanos. O 

livro A Gênese trata das questões científicas, 
da nossa origem,  na primeira parte; entra nos 
milagres e termina nas predições segundo o 
espiritismo. Não percam essa palestra onde 
Bellieny, em data show, dará substanciais in-
formações sobre O Livro dos Espíritos.

Associação Espírita Cairbar Schutel
Palestra

Orador: Arleir Bellieny
Tema

160 anos de O Livro dos Espíritos
Dia 19 de abril - 19h30min
Sede da Cairbar Schutel

Rua Emília Nunes Costa, 161 – 
Centro Duque de Caxias

Informações
2771 2591

www.mansadaesperanca.org.br.

 Associação Espírita Cairbar Schutel
Almoço Comemorativo

(61 anos da AE Cairbar Schutel)
21 de Maio – 12 horas

Cardápio
A Lá Mansão

Pátio da Mansão da Esperança
Rua Cairbar Schutel 1020, Duque de Caxias

Contribuição
R$ 20,00

Informações
2771 2591

www.mansadaesperanca.org.br

   No mês de maio, dia 21, Almoço Come-
morativo, com intuito de arrecadar fundos 
de manutenção para a Mansão da Esperança, 
ILPI que abriga 40 idosos.

Guia de Atividades
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         Palestras e Eventos Comemorativos.

Mês de abril, dia 19, o Orador Arleir Bellieny, 
amigo da casa e expositor do ICEB – Instituto 
de Cultura Espírita do Brasil, Casa de Deolin-
do Amorim, falará sobre os 160 anos do Lan-
çamento da Primeira Edição de O Livro dos 
Espíritos, no Palais Royal, em Paris, pelo in-
signe Allan Kardec. Como sabemos, O Livro 
dos Espíritos contém os princípios Básicos e 
Basilares da Doutrina dos Espíritos, estrutu-
rada a partir do seu lançamento e os temas de-
senvolvidos em: O Livro dos Médiuns, grande 
tratado de parapsicologia e mediunidade, que 
a humanidade conhece; O Evangelho Segun-
do o Espiritismo, livro onde são estudadas e 
explicadas pelos espíritos as partes morais do 
Evangelho de Jesus, que sustenta a nossa fé. 
Jesus é o farol que a humanidade precisa co-
nhecer na sua profundidade e só o Evangelho 
Segundo o Espiritismo para trazê-lo quando o 
traz na mais simples expressão e ao entendi-
mento de todos. 
   O Céu e o Inferno Segundo o Espiritismo 
livro espetacular, onde Kardec, com sua imen-
sa sabedoria coloca a nu todas as crenças pa-
gãs inseridas nos Evangelhos e nas crenças 
que se apoderaram do Cristianismo, mas não 
tiveram a coragem de seguir o Consolador e 
Instrutor da humanidade. “Como acontece no 
Movimento Espírita Brasileiro, preferem casa 
cheia e corações vazios.” O quinto livro é duma 
genialidade pouco comum para humanos. O 

livro A Gênese trata das questões científicas, 
da nossa origem,  na primeira parte; entra nos 
milagres e termina nas predições segundo o 
espiritismo. Não percam essa palestra onde 
Bellieny, em data show, dará substanciais in-
formações sobre O Livro dos Espíritos.

Associação Espírita Cairbar Schutel
Palestra

Orador: Arleir Bellieny
Tema

160 anos de O Livro dos Espíritos
Dia 19 de abril - 19h30min
Sede da Cairbar Schutel

Rua Emília Nunes Costa, 161 – 
Centro Duque de Caxias

Informações
2771 2591

www.mansadaesperanca.org.br.

 Associação Espírita Cairbar Schutel
Almoço Comemorativo

(61 anos da AE Cairbar Schutel)
21 de Maio – 12 horas

Cardápio
A Lá Mansão

Pátio da Mansão da Esperança
Rua Cairbar Schutel 1020, Duque de Caxias

Contribuição
R$ 20,00

Informações
2771 2591

www.mansadaesperanca.org.br

   No mês de maio, dia 21, Almoço Come-
morativo, com intuito de arrecadar fundos 
de manutenção para a Mansão da Esperança, 
ILPI que abriga 40 idosos.

Associação Espírita 
Cairbar Schutel

Palestra
Orador: Helio Ribeiro Loureiro

Tema
Livre

Dia 24 de maio - 19h30min
Sede da Cairbar Schutel

Rua Emília Nunes Costa, 161 – 
Centro Duque de Caxias

Informações
2771 2591

www.mansadaesperanca.org.br.

  No mês de junho, dia 14, 19h30min – pa-
lestra com Bernardino Moreira, que falará do 
Tema: O Espiritismo e suas bases.

Associação Espírita 
Cairbar Schutel

Palestra
Orador: Bernardino Moreira

Tema
O Espiritismo e suas Bases
Dia 14 de junho - 19h30min

Sede da Cairbar Schutel
Rua Emília Nunes Costa, 161 – 

Centro Duque de Caxias
Informações
2771 2591

www.mansadaesperanca.org.br.

  Ainda no mês de maio, dia 24 – 19h30min, 
teremos a palestra com o querido irmão Hé-
lio Ribeiro Loureiro, ainda não escolhemos o 
tema.   Será em homenagem aos 61 anos de 
fundação da AE Cairbar Schutel, cuja funda-
ção se deu no dia 25 de maio de 1956.
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Magnetismo e Espiritismo
Quando apareceram os primeiros fenômenos espíri-
tas, algumas pessoas pensaram que essa descoberta – 
se podemos aplicar-lhe esse nome – ia desfechar um 
golpe fatal no magnetismo e que com ele ocorreria 
o mesmo que aconteceu com as demais invenções: a 
mais aperfeiçoada faz esquecer a precedente. Tal erro 
não tardou em dissipar-se e prontamente se reconhe-
ceu o parentesco dessas duas ciências. 
   Ambas, com efeito, baseadas sobre a existência e a 
manifestação da alma, longe de se combaterem, po-
dem e devem prestar-se um mútuo apoio: comple-
tam-se e se explicam uma pela outra. Seus respectivos 
adeptos, entretanto, diferem sobre alguns pontos: cer-
tos magnetistas não admitem ainda a existência ou, 
pelo menos, a manifestação dos Espíritos; acreditam 
poder tudo explicar tão-só pela ação do fluido magné-
tico, opinião que nos limitamos a constatar, reservan-
do-nos discuti-la mais tarde. Nós mesmos a partilhá-
vamos, no início; mas, como tantos outros, tivemos 
que nos render à evidência dos fatos. 
   Os adeptos do Espiritismo, ao contrário, são todos 
partidários do magnetismo; admitem sua ação e nos 
fenômenos sonambúlicos reconhecem uma manifes-
tação da alma. Essa oposição, aliás, se enfraquece a 
cada dia, e é fácil prever que não está longe o tempo 
em que toda distinção terá cessado. Essa divergência 
de opinião nada tem que deva surpreender. Nos pri-
mórdios de uma ciência ainda tão nova é muito natu-
ral que cada um, encarando as coisas do seu ponto de 
vista, haja formado uma ideia diferente. 
   As ciências mais positivas tiveram sempre, e têm 
ainda suas seitas, sustentando com ardor teorias con-
trárias; os sábios ergueram escolas contra escolas, 
bandeira contra bandeira e, muito frequentemente 
para sua dignidade, sua polêmica, tornada irritante e 
agressiva pelo amor-próprio ferido, saiu dos limites de 
uma sábia discussão. Esperamos que os partidários do 
magnetismo e do Espiritismo, mais bem inspirados, 
não deem ao mundo o escândalo de discussões tão 
pouco edificantes e sempre fatais à propagação da ver-
dade, seja qual for o lado em que ela esteja. Podemos 
ter nossa opinião, sustentá-la, discuti-la; mas o meio 
de nos esclarecermos não é nos estraçalhando, proce-
dimento sempre pouco digno de homens sérios e que 
se torna ignóbil se o interesse pessoal está em jogo. 

O magnetismo preparou o caminho do Espiritismo, 
e o rápido progresso desta última doutrina se deve, 
incontestavelmente, à vulgarização das ideias sobre a 
primeira. Dos fenômenos magnéticos, do sonambu-
lismo e do êxtase às manifestações espíritas não há 
mais que um passo; tal é sua conexão que, por assim 
dizer, torna-se impossível falar de um sem falar do ou-
tro. Se tivéssemos que ficar fora da ciência magnética, 
nosso quadro seria incompleto e poderíamos ser com-
parados a um professor de física que se abstivesse de 
falar da luz. Todavia, como entre nós o magnetismo já 
possui órgãos especiais justamente acreditados, seria 
supérfluo insistirmos sobre um assunto que é tratado 
com tanta superioridade de talento e de experiência; 
a ele, pois, não nos referiremos senão acessoriamente, 
mas de maneira suficiente para mostrar as relações ín-
timas entre essas duas ciências que, a bem da verdade, 
não passam de uma. 
   Devíamos aos nossos leitores essa profissão de fé, 
que terminamos prestando uma justa homenagem 
aos homens de convicção que, afrontando o ridículo, 
os sarcasmos e os dissabores devotaram-se corajosa-
mente à defesa de uma causa toda humanitária. Qual-
quer que seja a opinião dos contemporâneos sobre o 
seu proveito pessoal, opinião que de uma forma ou de 
outra é sempre o reflexo das paixões vivazes, a pos-
teridade far-lhes-á justiça; ela colocará os nomes do 
barão Du Potet, diretor do Journal du Magnétisme, 
do Sr. Millet, diretor da Union magnétique, ao lado 
de seus ilustres predecessores, o marquês de Puysé-
gur e o sábio Deleuze. Graças aos seus perseverantes 
esforços o magnetismo, popularizado, fincou o pé na 
ciência oficial, onde dele já se fala aos cochichos. Esse 
vocábulo já passou à língua comum; já não afugenta 
mais e, quando alguém se diz magnetizador, não lhe 
riem mais no rosto. 

“Magnetizador é o que prática o 
magnetismo; magnetista se diz de 

alguém que lhe adote os princípios. 
Pode-se ser magnetista sem ser 

magnetizador; mas não se pode ser 
magnetizador sem ser magnetista”

Allan Kardec 
RE – Março de 1858
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Allan Kardec
RE - Abril de1858

Conversas de Além-Túmulo SENHORITA CLARY D...
EVOCAÇÃO Nota: A senhorita Clary D..., interessante mocinha, morta em 1850, aos 13 anos de ida-
de, desde então ficou como o gênio da família, onde é evocada com frequência e à qual deu um grande 
número de comunicações do mais alto interesse. A conversa que relataremos a seguir ocorreu entre 
nós no dia 12 de janeiro de 1857, por intermédio de seu irmão, médium. 
1. Tendes uma lembrança precisa de vossa existência corporal?
Resp. – O Espírito vê o presente, o passado e um pouco do futuro, conforme sua perfeição e sua pro-
ximidade de Deus. 
2. Essa condição de perfeição é relativa apenas ao futuro, ou se refere igualmente ao presente e ao pas-
sado? Resp. – O Espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da 
morte a alma vê e abarca de relance todas as suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus 
lhe prepara; para isso, é preciso que esteja inteiramente em Deus, desde muitas existências.
3. Sabeis em que época reencarnareis? Resp. – Em 10 ou 100 anos.
4. Será na Terra ou em outro mundo? Resp. – Num outro.
5. Em relação à Terra, o mundo para onde ireis terá condições melhores, iguais ou inferiores? R Resp. 
– Muito melhores que as da Terra; lá se é feliz.
6. Visto que estais aqui entre nós, ocupais um lugar determinado; qual é? Resp. – Estou com aparência 
etérea; posso dizer que meu Espírito, propriamente dito, estende-se muito mais longe; vejo muitas 
coisas e me transporto para bem longe daqui com a rapidez do pensamento; minha aparência está à 
direita de meu irmão e guia-lhe o braço.
7. O corpo etéreo de que estais revestida vos permite experimentar sensações físicas, como o calor e o 
frio, por exemplo? Resp. – Quando me lembro muito de meu corpo, sinto uma espécie de impressão, 
como quando se tira um manto e se fica com a sensação de ainda estar com ele por algum tempo.
8. Acabais de dizer que podeis transportar-vos com a rapidez do pensamento; o pensamento não é a 
própria alma que se desprende de seu envoltório? Resp. – Sim.
9. Quando vosso pensamento se transporta para algum lugar, como se dá a separação de vossa alma? 
Resp. – A aparência se desvanece; o pensamento segue sozinho.
10. É, pois, uma faculdade que se destaca; onde fica o ser restante? Resp. – A forma não é o ser.
11. Mas, como age esse pensamento? Não agirá sempre por intermédio da matéria? Resp. – Não. 12. 
Quando vossa faculdade de pensar se destaca, não agis, então, por intermédio da matéria? Resp. – A 
sombra se dissipa; reproduz-se onde o pensamento a guia.
13. Visto que só tínheis 13 anos quando morrestes, como se explica que podeis nos dar, sobre pergun-
tas tão abstratas, respostas que estão fora do alcance de uma criança de vossa idade? Resp. – Minha 
alma é tão antiga!
14. Podeis citar-nos, entre vossas existências anteriores, uma das que mais elevaram os vossos conhe-
cimentos? Resp. – Estive no corpo de um homem, que tornei virtuoso; após sua morte estive no corpo 
de uma menina cujo semblante retratava a própria alma; Deus me recompensa.
15. A nós poderia ser concedido vos ver aqui, tal qual estais atualmente? Resp. – A vós poderia.
16. Como o poderíamos? Depende de nós, de vós ou de pessoas mais íntimas? Resp. – De vós.
17. Que condições deveríamos satisfazer para isso? Resp. – Recolher-vos algum tempo, com fé e fervor; 
serdes menos numerosos, isolar-vos um pouco e providenciardes um médium do gênero de Home. 
(Médium de efeitos físicos)
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ÚLTIMA PÁGINA

O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo. Ouro no mar. Ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o proble-
ma da miséria.

O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes. Espaço nas cidades. Espaço nos campos. Mas o espa-
ço não resolve o problema da cobiça.

O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino. Cultura na técnica. Cultura na opinião. Mas a cultura da 
inteligência não resolve o problema do egoísmo.

O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência. Teorias nas escolas filosóficas. Teorias nas religiões. Mas as 
teorias não resolvem o problema do desespero.

O mundo está repleto de organizações. Organizações administrativas. Organizações econômicas. Organiza-
ções sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime.

Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria; para dissipar a sombra da cobiça, que gera a 
ilusão; para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra; para anular o verme do desespero, que 
promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o 
Evangelho de Jesus no coração humano.

Sejamos, assim, valorosos, estendendo a Doutrina Espírita que o desentranha da letra, na construção da Hu-
manidade Nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz 
e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo e, parafraseando o conceito inolvidável de Allan Kardec, em torno 
da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: “Fora do Cristo não há solução.”

Psicografia de Chico Xavier

Problemas do Mundo
Por: Bezerra de Menezes
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