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Carta ao Leitor
O GEEDEM empossou em 01 de Junho  sua nova diretoria para o triênio 2019/201, ficando assim constituida:

“Divulgar o Espiritismo por todos os meios e modos dignos ao alcance é tarefa prioritária.”  
               (Bezerra de Menezes - Revista Reformador/JAN-05)

O IDEM tem como missão levar ao leitor artigos, textos e mensagens com base nos princípios espíritas, trazendo temas 
atuais para que possamos refletir se realmente estamos vivenciando os ensinamentos deixados por Jesus, nosso Mestre 
e Guia.
Se você tem críticas, sugestões de melhorias ou assuntos que gostaria de ver em nosso informativo, entre em contato 
através do email: idem@geedem.org.br

Leia e ajude a divulgar o IDEM!

 Abrindo  Janelas
As palestras nos permitem trabalhar nossas mudanças por meio da reflexão e do entendimento,  causando nossa  

transformação,   nossa  reforma   íntima. São  a  aplicação   dos  ensinamentos  de Jesus de forma objetiva: 
     “Conheceis a verdade e a verdade vos libertará.” 
   

    "Visão espírita das doenças psicossomáticas" 
  

           Palestrante: Anete Guimarães              
   Assista na integra: https://www.youtube.com/watch?v=e0iUZZGEx7A

Presidente: Alexandre Alberto de Melo
Vice Presidente: Lúcia Maria Hojaij Giusti
1º Tesoueiro: Ana Angela Zapparoli Knoop 
2º Tesoureiro:  
1º Secretário: João Rodrigues Castro
2º Secretário: 
Conselho Fiscal:
Conceição Aparecida Fernandes Castro
Odair Destro
Otávio Oliver
Suplentes para Conselho Fiscal:
Neli Sanches Belmonte
Clarissa Souza Bernardi

 Conselho Deliberativo
 Alexandre Alberto de Melo
 Lúcia Maria Hojaij Giusti
 Marcus Vinicius Genovesi
 Maria Rute Alves
 Robinson Bicudo Toledo
 Adelva Seixas Magro
 Ana Maria Villar Valentim
 Sheila Regina Cinelli
 Rubens Batista Fibra
 Alessandro Jorge Pavani

Palavra do Presidente

http://https://www.youtube.com/watch?v=e0iUZZGEx7A
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Fala, Irmão José!
Irmão   José,  um  dos  mentores espirituais  do  GEEDEM,  enseja-nos  reflexões  a respeito do 
cotidiano à luz do Evangelho, para que, com Jesus, saibamos enfrentar e vencer todos os pro-
blemas e desafios com os quais nos defrontamos.

A Melhor Prece

O homem pede proteção, mas o que ele faz para proteger-se?

O homem pede inspiração , mas o que ele faz para inspirar-se?

O homem pede paciência, mas o que ele faz para pacificar-se?

O homem pede luz, mas o que ele faz para iluminar-se?

O homem pede saúde, mas o que ele faz a fim de conservá-la?

O homem pede alegria, mas o que ele faz no sentido de alegrar-se?…

Não nos esqueçamos de que toda oração que o homem dirige a Deus é constituída de duas partes:

A primeira parte é a do mérito, a segunda parte é a da benção…

Toda resposta divina depende do esforço humano!

Se o homem não cumpre com a sua parte, a Lei Divina se sente impedida de cumprir com a sua… É im-
perioso que o homem mereça! Ninguém chega a lugar algum se não caminhar; ninguém conclui uma 
tarefa se não começá-la; ninguém alcança a vitória se desiste da luta…

Tudo o que existe é resultado e conseqüência de uma ação. Se o homem pede, ele necessita merecer o 
que pede. Ninguém adquire sabedoria, sem que se torne sábio…

O homem não deve relegar a Deus todo trabalho, todo esforço e todo empenho. É imprescindível que ele 
tome a iniciativa de oferecer a Deus as condições para que seja atendido em suas rogativas e súplicas.

Quantos pedem trabalho, permanecendo de braços cruzados? Quantos pedem serviço, mantendo-se ina-
tivo na ação?!…

A vida nos responde sempre, mas não nos responde tão somente às palavras… Ela se interessa, primeiro, 
em responder-nos ao esforço e ao devotamento; por isto, aquele que trabalha e persevera no bem de to-
dos está endereçando a Deus a sua melhor prece no deferimento quase imediato de suas petições!…

Fonte: Livro "Mediunidade Corpo e Alma" (Irmão José - Psicografia Carlos A. Baccelli)
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Cantinho do Chico
Chico Xavier, por meio de sua mediunidade excepcional, decodificou os ensinamentos espíri-
tas transmitindo as idéias e interpretações dos Espíritos orientadores. Ele foi um exemplo de 
edificação moral, pelo conhecimento e vivência do Evangelho. Mostrou a todos nós como será 
a humanidade do futuro: portadora de conhecimento intelectual e moral.
                   

              Tolerância Divina
“E dizia Jesus: — Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.”  (Lucas, 23:34)

Ouvem-se as opiniões mais disparatadas no que concerne ao perdão e à tolerância 
de Deus.

Aprendizes levianos, a todo instante, referem-se ao problema, com mais infantilidade 
que espírito de observação e obediência.

São raros os que se compenetram da magnitude do assunto.

O perdão divino jamais será entendido no quadro da preguiça, do egoísmo pessoal ou da inconstância da 
criatura.

As palavras do Mestre, na cruz, oferecem um roteiro de pensamentos profundos, nesse sentido: “Perdoa-
lhes, meu Pai, porque não sabem o que fazem”, representa uma sentença básica da responsabilidade que 
o assunto envolve em si mesmo.

Num momento, qual o do Calvário, em que a dor se lhe impunha ao Espírito Divino, Jesus roga o perdão 
de Deus para as criaturas, mas não esquece de assinalar o porque de Sua solicitação.

Seu motivo profundo era o da ignorância em que os homens se mergulhavam.

O Mestre compreendia que não se deve invocar a tolerância de Deus sem razão justa, como nunca se abusa 
de um Pai abnegado e carinhoso.

Tornava-se preciso explicar que o drama do Gólgota era forma de animalidade de quantos o rodeavam.

E a expressão do Cristo foi guardada no Evangelho, a fim de que todos os aprendizes venham a compreender 
que tolerância e perdão de Deus não são forças que se reclamem a esmo.
 
Fonte: Livro "Alma e Luz", de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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                         Dicas  de  Livros
                 “Espíritas!, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo"

                                 Allan Kardec – O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. VI, item 5.

A leitura edifica em nossa alma as lições que são introduzidas em nossa consciência através da ex-
emplificação de verdades que todos nós vivemos. O bom leitor é aquele que sabe que para uma boa 
jornada é  indispensável  a  disposição para o estudo e que através do ensinamento a cami-nhada se 

A Bússola e o Leme - Haroldo Dutra Dias

Haroldo Dutra Dias, neste livro fantástico e inovador, traz o resultado de 
vinte anos de estudos e pesquisas demonstrando que somos portadores 
de um inato senso de direção e sentido e aponta caminhos para ativarmos 
esses potenciais em momento oportuno.Ele nos auxilia a tomarmos de-
cisões e mudar o rumo quando os desafios aparecem, mas acima de tudo 
para agirmos com antecedência e nos prepararmos para as turbulências 
de nossa vida pessoal, social e corporativa.Qual a direção e qual o sentido 
da sua existência? Como você está se sentindo durante sua viagem? Você 
tem seguido a melhor rota? A Bússola e o Leme nos convida a refletir sobre 
natureza, tempo, jornada, trajeto e sobre o próprio viajante. Ao reconhecer, 
compreender e utilizar os padrões que regem essa verdadeira “odisseia”, 
você poderá fazer escolhas mais adequadas, tornar-se alguém melhor e, 
finalmente, aproveitar a viagem.

Coluna  AME  Brasil

A AME-Brasil tem como finalidade o estudo da Doutrina Espírita e de sua fenomenologia, 
tendo em vista suas relações, integração e aplicação nos campos da filosofia, da religião e da 
ciência, em particular da medicina, procurando fundamentá-la através da criação e realização 
de estudos e experiências orientadas nessa direção.

             Diabetes – Uma visão Médico Espírita
      
        *Dr. Andrei Moreira (Membro da Associação Médico Espírita de MG)

 A Diabetes é uma doença caracterizada pela elevada taxa de glicose (açúcar) 
no sangue, devido a deficiência na produção de insulina ou na dificuldade de ação desse hormônio no or-
ganismo. Atualmente, há cerca de 240 milhões de portadores da Diabetes em todo o mundo, e estima-se 
que em 2025 esse número chagará a 350 milhões.

 A Diabetes melitus pode ser dividida em tipo I e tipo II e tem raízes, do ponto de vista médico, na inte-
ração de fatores genéticos com estímulos ambientais. A Tipo I acomete indivíduos na infância e adolescên-
cia e caracteriza-se por ser uma doença auto-inume, ou seja, o organismo produz anticorpos contra as 
células Beta do pâncreas, produtoras de insulina, levando à deficiência desse hormônio. Há a necessidade 
de se administrar a insulina por via subcutânea para repor a falta desse importante hormônio controlador 
do metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídeos. Já o Tipo II é a diabetes que é decorrente predom-
inantemente de fatores ambientais e comportamentais, sendo a obesidade, sobretudo a abdominal, o 
principal fator de risco para seu desenvolvimento. Há a produção normal ou pouco diminuída de insulina, 
mas ela não consegue exercer o seu papel nas células devido à resistência nos tecidos, que impedem sua 
absorção e ação intracelular. Há a necessidade de se administrar fármacos hipoglicemiantes, que reduzem 
a taxa de açúcar no sangue, pois a glicemia elevada produz um estado de inflamação crônica que pode 
lesar tecidos e órgãos, gerando complicações, sendo as mais freqüentes a neuropatia, a retinopatia e as 
lesões renais. Para se evitar desenvolver diabetes e também tratá-la, o mais recomendado é a adoção de 
atividades físicas aeróbicas e dieta, rica em saladas verdes, derivados do leite, carne branca e magra, além 
da redução da ingestão de açúcares e uso de medicações específicas.

 Do ponto de vista espiritual, entendemos que as predisposições genéticas que trazemos na reencar-
nação falam de nosso passado espiritual e de nossas tendências, mas, sobretudo de nossas necessidades 
reeducativas. A Diabetes é, de forma geral, um grande convite ao aprendizado do limite e do auto-amor. 
Ao invés de ser um castigo divino ou uma punição por erros ou ainda carma, como alguns acreditam, essa 
doença se apresenta como expressão de nossas escolhas e construções individuais ao longo dos tem-
pos. É, portanto, recurso de autodomínio e autoconhecimento, que promove o seu portador, quando este 
aproveita a oportunidade para vencer a si mesmo, a um estado de maior equilíbrio e harmonia do que 
tinha antes, ao reencarnar, lembrando que somos todos espíritos imortais e não meros seres carnais viven-
ciando uma experiência passageira. Segundo proposta do Dr. César Geremias, endocrinologista gaúcho, 
a Diabetes tipo I, por suas características, teria raízes na auto-agressão, culpa, vitimização e autopunição, 
manifestações da falta de auto-perdão e sobretudo do orgulho, sentimento base que seria o núcleo prin-
cipal a ser trabalhado nesse caso. Já a Diabetes tipo II teria suas raízes na falta de auto-cuidado, no he-
donismo excessivo, na exaustão das energias psicofísicas e excesso de auto-preservação, manifestações 
diferenciadas do egoísmo, que seria o núcleo principal ou sentimento base nesse caso. Perceber essas 
características em si, reconhecê-las, acolhê-las e esforçar por transformá-las, no processo reeducativo que 
a doença convida, seria o objetivo maior da doença, lembrando-se sempre que é necessário individualizar 
cada caso e somente o autoconhecimento poderá fornecer a indicação segura das necessidades de cada 
um. Mas, independente de sua origem, a Diabetes é um grande convite ao auto-amor, à auto-preservação 
e à superação de si mesmo, caminhos de paz interior e saúde integral.

* Médico generalista em BH/MG

Fonte : http://www.amemg.com.br/2012/01/11/diabetes-%E2%80%93-uma-visao-medico-espirita/
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Terceiro Milênio - Advento dos novos tempos
        
        *Dóris Madeira Grandes

 Fala-se do terceiro milênio como a época do advento dos novos tempos... E nos parece que assim 
será...

 A Ciência aponta as transformações físicas por que passará nosso planeta, transformações essas coer-
entes e de acordo com as expectativas fundamentadas na sua história geológica.

 A Medicina, sob todos os seus aspectos, apresenta a todo momento mais e mais possibilidades de 
novos tratamentos e curas antes aparentemente impossíveis, aproximando-se cada vez mais da parame-
dicina, já compreendendo que o homem não é apenas matéria.

 A Astronomia, a Astronáutica, nos descortinam cada vez com mais clareza o Universo – “a casa do Pai” 
– nos confirmando, já a nível do nosso entendimento, a existência das “muitas moradas”. 1

 A Física Quântica, desvendando o microcosmo, os campos de força independentes porém interliga-
dos e interagentes, conduz os cientificistas, os céticos, os materialistas, cada vez mais para perto de Deus 
quando, mediante os mais precisos cálculos possíveis, a razão primeira de toda essa fantástica organiza-
ção lhes foge ao entendimento, demonstrando-lhes a realidade de uma “Inteligência Suprema, causa 
primária de todas as coisas” 2 muito acima e além da capacidade humana.

       Manifestam-se as Artes, em seus diversos aspectos – a literatura, a escultura, a música, a pintura e 
outros, inclusive a chamada sétima arte, o cinema, particularmente através os ditos filmes de ficção – 
buscando interpretar, gravar no tempo, os sinais já tão evidentes de que, a par das transformações físicas, 
operam-se transformações intelectuais e morais de vulto, a um ritmo cada vez mais acelerado.

 Contudo, e paralelamente, vemos crescer de forma assustadora a violência, os abusos de todo tipo; a 
desigualdade social agigantar-se, transformando ricos em hiper-ricos, e pobres em superpobres; o genocí-
dio técnico-econômico estender-se impune com a derrocada do sistema de saúde; a queda da qualidade 
das escolas transformadas em “corredores”, pois os professores, cada vez mais desrespeitados e despres-
tigiados, já não podem reprovar nem sequer tentar coibir e corrigir alunos de comportamento prejudicial 
a eles mesmos e a outros alunos, tornando-se até suas vítimas.

 E assim nos apavoramos e, em face à nossa ignorância e sobretudo ao nosso medo, passamos a acredi-
tar naqueles que preconizam o “final dos tempos” de forma catastrófica... Esquecemo-nos de que nada na 
Natureza dá saltos, “de que tudo se encadeia, do Átomo ao Arcanjo” 3. Esquecemo-nos de que, acima de 
todas as vozes e de todas as manifestações, destaca-se o alerta e o ensinamento da Espiritualidade Maior, 
através da Doutrina Espírita que, pelo trabalho e dedicação de Allan Kardec, espírito missionário, e seus 
colaboradores, convoca-nos, de forma clara e inequívoca, à lucidez, à assunção da nossa potencialidade 
crística, de nossa perfectibilidade, qualquer seja o ponto evolutivo em que nos encontremos, por meio de 
nosso esforço individual.

 O Espiritismo nos oferece todo o esclarecimento necessário para estabelecermos um roteiro ético-
moral em conformidade com a lei de justiça, amor e caridade, permitindo-nos enfrentar, dessa forma, 
todas as transformações relativas ao processo educativo, sejam elas quais sejam. O progresso intelectual, 
ainda que por caminhos tortuosos por nós mesmos elaborados, conduz fatalmente ao progresso moral 4.

 O grande codificador desse roteiro de luz, Allan Kardec, pedagogo e espiritualista experiente de há 
muitos milênios, deixou-nos suas recomendações ao ressaltar a busca da educação integral, do ser moral, 
ao declarar: É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade 5.

 Efetivamente, é a educação que nos possibilita utilizar a instrução de forma adequada, consciente, 
no sentido do bem para si e para todos; é a educação bem compreendida que nos facilitará a superação 
de nossos remanescentes instintos ainda primários, que nos levará à aquisição de sentimentos cada vez 
mais elevados e a seu aprimoramento máximo que é a vivência do amor em todos os níveis, tal como nos 
concitou o Mestre Maior, Jesus de Nazaré: “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”.

 Portanto, é imprescindível assumirmos a responsabilidade perante nós próprios, perante o próximo, 
perante toda a criação, rechaçarmos o medo e então, finalmente, com olhos de ver e ouvidos de ouvir, 
buscarmos o conhecimento seguro assentado na Doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido 6, que 
nos conduzirá à verdadeira compreensão das leis divinas, perfeitas, eternas e imutáveis.

* A autora é carioca, expositora e articulista de jornais e revistas espíritas. Autora do livro A Felicidade ao nosso Alcance.

Fonte: http://www.correioespirita.org.br/categorias/ciencia-e-espiritismo/630-identidade-dos-esp%C3%ADritos
    Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Fontes bibliográficas

1- O Evangelho Segundo o Espiritismo – CAP.III/  2- O Livro dos Espíritos – Q.1 /  3- O Livro dos Espíritos – Q.540 /  4- O Livro dos Espíritos – QS.780,780ª,780B /  5- Obras Póstumas – Credo Espírita /  O Evangelho Segundo o Espiritismo – CAP.VI

  Filosofia  e  Espiritismo
Kardec afirma, na introdução de O Livro dos Espíritos, que a força do Espiritismo não está nos fenô-
menos, como geralmente se pensa, mas na sua “filosofia”, o que vale dizer na sua mundividência, 
na sua concepção de realidade. Segundo Manuel Gonzales Soriano, o Espiritismo é “a síntese essen-
cial dos conhecimentos humanos aplicada à investigação da verdade”. É o pensamento debruçado 
sobre si mesmo para reajustar-se à realidade. Trata-se, pois, não de fazer sessões, provocar fenô-
menos, procurar médiuns, mas de debruçar o pensamento sobre si mesmo, examinar a concepção 
espírita do mundo e reajustar a ela a conduta através da moral espírita.

(...) a cólera não aproveita a ninguém, não passa de perigoso curto circuito de nossas forças mentais, por defeito na 
instalação de nosso mundo emotivo, arremessando raios destruidores, ao redor de nossos passos…
                          Entre a Terra e o Céu - André Luiz (Cap 22)
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A proposta desta série psicológica encontra-se em plena consonância com 
os postulados básicos do Espiritismo - a crença em Deus, na imortalidade 
da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação e na plurali-
dade dos mundos habitados – e com o pensamento do próprio Codifica-
dor, Allan Kardec, que estabeleceu em A Gênese que: “Espiritismo e Ciên-
cia se completam reciprocamente; a Ciência, sem o Espiritismo, se acha na 
impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria; ao 
Espiritismo, sem a Ciência, faltariam apoio e comprovação.” Recordemos 
que Kardec colocou no subtítulo da Revista Espírita o termo Jornal de Es-
tudos Psicológicos, dando a entender a importância de estudar-se a alma 
como um todo, e não em partes.

        A Psicologia da Culpa
 Duas são as causas psicológicas da culpa: a que procede da sombra escura do passado, da consciência 
que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outrem e a que tem sua origem na in-
fância, como decorrência da educação que lhe foi ministrada. A culpa é resultado da raiva que alguém sente 
contra si mesmo, voltada para dentro, em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. Este procedi-
mento preexiste à vida física, porque originário, na sua primeira proposta, como gravame cometido contra o 
próximo, que gerou conflito de consciência.

 Quando a ação foi desencadeada, a raiva, o ódio ou o desejo de vingança, ou mesmo a inconsequência 
moral, não permitiram avaliação do desatino, atendendo ao impulso nascido na mesquinhez ou no primarismo 
pessoal. Lentamente, porém, o remorso gerou o fenômeno de identificação do erro, mas não se fez acompan-
har da coragem para a conveniente reparação, transferindo para os arquivos do Espírito o conflito em forma 
de culpa, que ressuma facilmente ante o desencadear de qualquer ocorrência produzida pela associação de 
ideias, condutora da lembrança inconsciente. Quando isto ocorre, o indivíduo experimenta insopitável angús-
tia, e procura recurso de autopunição como mecanismo libertador para a consciência responsável pelo delito 
que ninguém conhece, mas se lhe encontra ínsito no mapa das realizações pessoais, portanto intransferível.

 Apresenta-se como uma forte impregnação emocional, em forma de representações ou ideias (lembran-
ças inconscientes), parcial ou totalmente reprimidas, que ressurgem no comportamento, nos sonhos, com 
fortes tintas de conflito psicológico. Na segunda hipótese, a má-formação educacional, especialmente quando 
impede a criança de desenvolver a identidade, conspira para a instalação da culpa. Normalmente exige-se que 
o educando seja parcial e adulador, concordando com as ideias dos adultos – pais e educadores – que estabel-
ecem os parâmetros da sua conduta, sem terem em vista a sua espontaneidade, a sua liberdade de pensam-
ento, a sua visão da existência humana em desenvolvimento e formação.

 É de lamentar-se que as crianças sejam manipuladas por genitores e professores, quando frustrados, 
que lhes transmitem a própria insegurança, insculpindo-lhes comportamentos que a si mesmos agradam 
em detrimento do que é de melhor para o aprendiz. Precipita-se-lhe a fase do desenvolvimento adulto com 
expressões piegas, nas quais se afirmam: “já é uma mocinha, trata-se de um rapazinho”, inculcando-lhes con-
dutas extravagantes, sem que deixem de ser realmente crianças.

 A vida infantil é relevante na formação da personalidade, na construção da consciência do Si, na definição 
dos rumos existenciais. A conduta dos adultos grava no educando a forma de ser ou de parecer, de conviver ou 
de agradar, de conquistar ou de utilizar-se, dando surgimento, quase sempre, quando não correta, a inúmeros 
conflitos, a diversas culpas. Constrangida a ocultar a sua realidade, a fim de não ser punida, sentindo-se obriga-
da a agradar os seus orientadores, a criança compõe um quadro de aparência como forma de conveniência, 
frustrando-se profundamente e perturbando o caráter moral, que perde as diretrizes de dignidade, os referen-
ciais do que é certo e do que é errado…

 Essa má educação é imposta para que os educandos sejam bons meninos e boas meninas, o que equivale 
a dizer que atendam sempre aos interesses dos adultos, não os contrariando, não os desobedecendo. Bem 
poucas vezes pensa–se no bem-estar da criança, no que lhe apraz, naquilo que lhe é compatível com o enten-
dimento. Vezes outras, como forma escapista da própria consciência, os pais cumulam os filhos com brinque-
dos e jogos, em atitude igualmente infantil de suborno emocional, a fim de os distrair; em realidade, no en-
tanto, para fugirem ao dever da sua companhia, dos diálogos indispensáveis, da convivência educativa mais 
pelos atos do que pelas palavras.

 Apesar de pretender-se tornar independente o educando, invariavelmente ele cresce codependente, isto 
é, sem liberdade de ação, de satisfação, culpando-se toda vez que se permite o prazer pessoal fora dos padrões 
estabelecidos e das imposições programadas. Para poupar-se a problemas, perde a capacidade de dizer não, 
a espontaneidade de ser coerente com o que pensa, com o que sente, com o que deseja. Não poucas vezes, a 
criança é punida quando se opõe, quando externa o seu pensamento, quando se nega, alterando a maneira 
de ser, a fim de evitar-se os sofrimentos. Há uma necessidade psicológica de negar-se, de dizer-se não, sempre 
que se faça próprio, sem a utilização de métodos escapistas que induzem à pusilanimidade, à incoerência de 
natureza moral.

 Não se pode concordar com tudo, e ipso facto, omitir-se de dizer-se o que se pensa, de negar-se, de ser-se 
autêntico. Certamente a maneira de expressar a opinião é que se torna relevante, evitando-se a agressividade 
na resposta negativa, a prepotência na maneira de traduzir o pensamento oposto. Torna-se expressivo, de cer-
to modo, não exatamente o que se diz, mas a maneira como se enuncia a informação. Esse hábito, porém, deve 
ser iniciado na infância, embutindo-se no comportamento do educando a coragem de ser honesto, mesmo 
que a preço de algum ônus. Essa insegurança na forma de proceder e a dubiedade de conduta, a que agrada 
aos outros e aquela que a si mesmo satisfaz, quase sempre desencadeiam processos sutis de culpa, que pas-
sam a zurzir o indivíduo na maioria das vezes em que é convidado a definir rumos de comportamento.

 A culpa pode apresentar-se a partir do momento em que se deseja viver a independência, como se isso 
constituísse uma traição, um desrespeito àqueles que contribuíram para o desenvolvimento da existência, que 
deram orientação, que se esforçaram pela educação recebida.

         Psicologia  Espírita  por  Joanna  de  Ângelis
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 Entretanto, merece considerar que, se o esforço foi realizado com o objetivo de dar felicidade, esta começa 
a partir do instante em que o indivíduo afirma-se como criatura, em que tem capacidade para decidir, para 
realizar, para fazer-se independente. Os adultos imaturos, no entanto, diante desse comportamento, co-
bram o pagamento pelo que fizeram, dizendo-se abandonados, queixando-se de ingratidão, provocando 
sentimentos injustificáveis de culpa, conduta essa manipuladora e infeliz.

 Esse método abusivo é normalmente imposto à infância, propiciando que a culpa se instale, quando 
a criança dá-se conta de que pensa diferente dos seus pais, exigindo desses educadores sabedoria para 
poderem diluí-la e apoiarem o que seja correto, modificando o que não esteja compatível com a educação.
A culpa é algoz persistente e perigoso, que merece orientação psicológica urgente.

Fonte: Livro Conflitos Existenciais (Joanna de Ângelis - Psicografia Divaldo Franco)
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Para Reflexão
A Doutrina Espírita sempre nos transmite grandes ensinamentos de forma 
muito simples. Na visão Espírita, a vida nada mais é, do que um eterno apre-
ndizado.

Equação da felicidade     
Encontraste o sentido espírita da vida humana?

              Caibar Schutel

A Nova Revelação patenteia-nos a magnitude do Universo, ensinando-nos que somos 
parte do Todo, motivo pelo qual, ainda que não queiramos, pertencemo-nos uns aos out-
ros, influenciando e sendo influenciados.

Busca, assim, a orientação alheia; contudo, aconselha-te igualmente contigo no recôndito dos próprios pensa-
mentos. A consciência é um registro da Direção Divina, impelindo-nos a regular os batimentos do coração pelo 
ritmo da verdadeira fraternidade.

Há criaturas que vivem quase que exclusivamente para o corpo, absorvidas em repouso e devaneio, refeições e 
divertimentos, sem um minuto para as criaturas irmãs.

Não troques as preocupações de caráter imorredouro, no apoio à solidariedade com todos aqueles que te respi-
ram o mesmo hausto de esperança, pelas preocupações fugazes e personalíssimas com objetos e objetivos pura-
mente materiais.

O Espírito humano é a obra-prima, a suprema criação de Deus!
Sob o critério da lógica natural, um sol gigantesco, a caracterizar-se por trilhões de toneladas, embora respeitável, 
não vale um só espírito humano, medíocre e anônimo.

Os nossos semelhantes pensam, sentem, sonham e viverão perenemente conosco, onde estivermos, merecendo, 
portanto, a aplicação constante de nossas atenções e energias.

Em contraposição com semelhante verdade, urge não esquecer que a matéria inerte não pensa, não sente, não 
sonha e, não obstante vibre animada pelo sopro da Sabedoria Excelsa, existe apenas transitoriamente na dinâmi-
ca do eterno transformismo.

Embora respeitando, sob as medidas do equilíbrio necessário, a tudo e a todos e, conquanto honrando irrepreen-
sivelmente a todos os deveres que o mundo te reserve, certifica-te de que o tempo despendido por ti no auxílio 
aos irmãos de Humanidade, em silenciosos sacrifícios, é mais importante que a posição social, passaportes de 
competência, poderes, representações, posses, conhecimentos e mesmo que a própria religião titular que te as-
sinale a individualidade em trânsito sobre a Terra.

À vista disso, vence, desde agora, desculpas, horários, contratempos, empeços, dificuldades, enxaquecas, indis-
posições e alergias para cooperar a benefício do próximo. Mede-se a evolução da alma pelo número de almas 
que ela influencia beneficamente.

Por essa razão, no decorrer de cada semana, observa quantas horas gastas contigo mesmo e quantas horas con-
sagras ao serviço dos outros.

Nesse problema íntimo, e apenas nele, encontrarás a “equação” do teu rendimento de valores imortais para o Te-
souro da Vida e só desses investimentos sublimes é que receberás da própria vida  as recompensas automáticas 
e intransferíveis que conhecemos na profundeza do espírito por nomes de alegria e felicidade.

Extraído do livro: Seareiros de Volta (Espírito Diversos - Psicografia Waldo Vieira)
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais
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Quem já leu "O Livro dos Espíritos", por Allan Kardec, que passe a estudar; quem 
já estudou, que o consulte de novo e quem já consultou, que procure gravar mais 
seus ensinamentos, pois muito ainda temos que aprender para compreender as 
leis espirituais. (Bezerra de Menezes)

Parte Segunda - Do mundo espírita ou mundo dos Espíritos
Capítulo IX - Da Intervenção dos espíritos no mundo corporal

Faculdade, que têm os Espíritos, de penetrar os nossos pensamentos

456. Vêem os Espíritos tudo o que fazemos?

“Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a 
que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente.”

Comentário de Miramez - Nossas companhias (Cap 48)

Os Espíritos podem ver o que os encarnados fazem, se derem atenção aos fatos. Há Espíritos indiferen-
tes às ações dos homens, que procuram sempre o que lhes satisfaça, no entanto, existem aqueles que se 
assemelham aos próprios homens e que gostam de assistir aos malfeitos dos semelhantes e propagá-los. 
Assim são os Espíritos deste mesmo naipe: observam os encarnados e tomam o tempo necessário para 
anotações dos malfeitos dos que eles cercam, alimentando seus interesses inferiores de maledicência. 
Mas, há também os bons Espíritos que acompanham as criaturas, anotando a caridade que essas fazem, e 
as estimulam para que conti-nuem a fazê-la, melhorando, assim, seu padrão espiritual.

A criatura está sempre rodeada de testemunhas espirituais. Os Espíritos nobres que acompanham seus 
tutelados estimulam as reformas interiores, inspiram-nos para a caridade e fazem com que eles lembrem 
dos grandes vultos da humanidade, pelo seus exercícios de amor à grande causa da verdade.

As classes dos Espíritos são numerosas, como certamente são as dos homens que vivem sob o peso da 
carne. Cada criatura pertence a uma escala espiritual de vida, e tem a educação compatível com o seu ta-
manho espiritual. É neste sentido que a Doutrina Espírita convida todos os encarnados para melhorarem 
seus sentimentos, no sentido de que as companhias do mundo espiritual possam se modificar para mel-
hor. Somente somos atraídos para os nossos semelhantes, e somente atraímos o que vibramos por dentro. 
Não podemos esconder o que somos. Os nossos pensamentos falam em linguagem que os mais elevados 
escutam, e conhecem, assim, nosso estado mental.

Também os Espíritos fora da carne têm suas companhias espirituais, que às vezes não percebem. Eles par-
ticipam dos nossos pensamentos na sutilidade da vida, e sabem nos dar as respostas das nossas indaga-
ções. Se somos inferiores, certamente que ficamos envolvidos em ondas de baixa vibração; se superiores, 
somos defendidos pelas nossas atitudes no amor universal, que alimentamos e desprendemos para todos 
os rumos da vida.

Quem deseja encobrir a verdade e esconder os seus fatos inferiores, está enganando a si mesmo e, muito 
pior, querendo enganar Deus. Nada fica em segredo com a natureza; tudo vem à tona, na expressão de 
luz, pelas leis de Deus. Mesmo que conseguíssemos enganar os Espíritos que nos rodeiam, não adiantaria, 
porque tudo o que fazemos ou pensamos é gravado pela consciência, que depois o irradia em todas as 
direções do universo.

A Doutrina dos Espíritos tem a sabedoria que estende até onde se encontram Espíritos de todos os tipos, 
de todas as classes a propagá-la. Quando descobrimos essas verdades, passamos a melhorar a nós mes-
mos, sem cogitar dos malfeitos alheios, e a vida passa a nos interessar onde a esperança alimenta a alegria 
de viver. Com Jesus, nós começamos a nos interessar somente pelo bem da humanidade, e, se nós somos 
parte dela, certamente que esse bem nos atingirá.

457. Podem os Espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos?
“Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos 
se lhes podem dissimular.”

a) — Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa, do que a esconder dessa 
mesma pessoa depois de morta?
“Certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de Espíritos 
que vos observam.”
Comentário de Miramez - Nossos ensamentos (Cap 49)

A telepatia é fato comum entre os Espíritos, de modo que as vibrações mentais têm voz na dimensão que 
lhes é própria. Os Espíritos elevados podem observar nossos mais secretos pensamentos, no entanto, 
existem Espíritos que não conseguem conhecê-los, por se encontrarem nas baixas vibrações espirituais. 
Tudo se prende à evolução de cada um: os Espíritos conseguem manter seus pensamentos ocultos aos 
seus inferiores mas não podem fazê-lo com relação àqueles que lhe são superiores.

A vida é uma sucessão de valores na pauta da sabedoria, indo até Deus. Nada é oculto que Deus não venha 
a saber, por ser Ele o Senhor de todas as ciências do universo. No porvir, não tão longe como se pensa, 
o homem vai dominar a telepatia e poderá conversar à distância, na mais perfeita concordância com os 
outros. Os exemplos são os médiuns, que já recebem livros e mais livros por esse processo telepático. O 
Espírito pode estar em grandes distâncias e transmitir para os médiuns, que estes recebem como se es-
tivessem ouvindo-o frente a frente, até com mais nitidez.

O treinamento mais comum para tal mediunidade é a leitura a sós. Deste modo, está se conversando con-
sigo mesmo. Com os recursos da telepatia, esse exercício vai se estendendo até chegar a ouvir sem emba-
raço os Espíritos, ou mesmo as conversações dos homens, à distância. É uma faculdade inerente a todos os 
seres. Compete desenvolvê-la com os recursos ao alcance de cada um. O trabalho que os homens fazem, 
de ondas e microondas, e outros processos mais sofisticados, é uma prova de que se pode transmitir os 
pensamentos aonde quer que seja, sem as barreiras dos obstáculos da natureza, porque os pensamentos 
pertencem à outra fonte mais purificada, em se tratando de dimensões das coisas sutis.

A ciência de telepatia entre os homens está esperando que eles reconheçam seus valores e passem a 
amar seus irmãos, limpando o ódio do coração, o orgulho e o egoísmo da sua vida. Tudo melhora por fora, à 
medida que se melhora por dentro d’alma. Nossos pensamentos são forças divinas, que podem nos trazer 
a paz na consciência. Eles podem nos fartar de coisas materiais, podem nos vestir e assegurar nosso equilí-
brio em todos os corpos que nos servem pelos caminhos da vida.

É bom que nos lembremos de que temos testemunhas espirituais que registram todos os nossos atos. 
Negar o que fazemos é complicar nossos destinos. Jesus veio nos ensinar também a pensar. Pelos seus 
luminosos ensinamentos, mostrou-nos à luz do sol os Seus mais puros sentimentos e as Suas mais belas 
atitudes, na Sua passagem pela Terra.

O Que Disse Kardec
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Quando a criatura se julga muito só, pensando o que não deveria pensar, pode ter em seu redor multidão de Espíritos ou-
vindo- a como se falasse pelos processos do verbo. Nossos pensamentos nos mostram o que somos na realidade, porque, 
quando estamos pensando, escrevemos no livro de Deus, que fica aberto para os que sabem ler.

458. Que pensam de nós os Espíritos que nos cercam e observam?
“Depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. 
Os Espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos.”
Comentário de Miramez - Conceito e Indulgência (Cap 50)

Os Espíritos levianos, quando cercam os encarnados, observando seus pensamentos, quando inferiores, riam e fazem 
histórias. O deboche é o ambiente natural deles, sempre comparando o que os homens falam, com o que fazem e 
pensam, principalmente quando aqueles estão a dar conselhos aos outros. A vida de um instrutor ou conselheiro deve, 
portanto, ser reta ou, pelo menos, estar em esforço constante para viver o que fala ou escreve.

Os Espíritos sérios, ao se acercarem dos homens, nos momentos de fraquezas 
nos seus caminhos, se apiadam das suas mal alinhadas atitudes, e passam a 
inspirá-los com pensamentos sérios e benfeitores. Não julgam qualquer pes-
soa, por terem passado por essas fases também. Eles se lembram de que as 
fraquezas são sintomas de todos os princípios da vida espiritual.

Quando estamos a sós, onde quer que seja, não pensemos que verdadeira-
mente nos encontramos sem testemunhas. Os Espíritos estão nos cercando, 
principalmente os inferiores, que não têm o que fazer, ao passo que os Espíritos 
sérios ocupam-se sempre com coisas sérias, e suas tarefas são cumpridas nas 
horas que o Senhor lhes deu para realizar.

Há classes de Espíritos que passam o dia inteiro a anotar os malfeitos dos out-
ros e se esquecem de que não estão fazendo outra coisa, senão o que vêem nos 
seus companheiros de inferioridade. Quando desejamos desmoralizar alguém, 
estamos fazendo o mesmo que esse alguém. Convida-nos a consciência em 
Cristo a cuidarmos de nós mesmos, meditarmos sobre o que deveremos fazer 
e construirmos nosso próprio mundo interno. Desta forma, não sobrará tempo 
para analisarmos a vida alheia.

Quando os Espíritos inferiores brincam conosco das nossas inferioridades, é por encontrarem nas nossas idéias paixões 
compatíveis com as deles. Nós assimilamos seus pensamentos, e eles os nossos. É, pois, uma verdadeira simbiose, um 
desastre moral para as duas partes. Somente Jesus nos faz libertar dessas inconveniências, se observarmos Seus ensina-
mentos, passando a praticá-los na decência do Seu ambiente de luz.

Os Espíritos levianos estão sempre cercando os mentirosos, os egoístas, os igualmente levianos encarnados. Observemos 
a nossa vida e vejamos as companhias que temos, as testemunhas espirituais que nos cercam. Se alimentamos o or-
gulho, certamente que a lei nos dará ambiente propício para Espíritos desencarnados orgulhosos, e somente sairemos 
de suas faixas quando a humildade dominar nossos caminhos e o amor dominar a humildade. Devemos observar nossos 
pensamentos em todas as horas e saberemos qual a fonte que os está gerando.

Os Espíritos levianos estão à solta, sem ocupação séria, à cata de leviandade. Se não queremos essas companhias, 
busquemos Jesus operante, e com Ele não paremos de operar no bem comum e no trabalho da caridade que nos salvará 
dessas companhias inconvenientes.

Quando constatar que se encontra cercada de Espíritos levianos, a criatura não deve pretender expulsá-los com violên-
cia, sem a devida reforma nas suas atitudes, porque, se não mudar de faixa vibratória, mandará embora um e atrairá sete 
ou mais para a sua companhia. Necessário se faz que promova mudança de pensamentos, para que possa atrair Espíritos 
dos mesmos pensamentos, com idéias renovadas no bem comum.

459. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos?
“Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto, que, de ordinário, são eles que vos dirigem.”
Comentário de Miramez - Influência Oculta (Cap 51)

Os Espíritos têm grande influência na vida dos encarnados. Eles os influenciam bem mais do que se pensa. Estamos 
constantemente sob a influência dos Espíritos desencarnados, e se bem analisarmos, notaremos que estamos também 
sob grande influência dos nossos companheiros encarnados, em todos os lados em que nos movimentamos. Quando 
crianças, há a influência dos pais, dos parentes; quando crescidos, a influência dos companheiros e dos mestres; quando 
trabalhadores, a influência dos superiores e, sobretudo, a influência das leis do país em que vivemos. Nunca poderemos 
nos desligar totalmente das influências que nos ajudam a caminhar. Estamos sempre sob a influência, principalmente, 
do Cristo, e nisto devemos ter grande honra.

O médium espírita consciente dessas influências passa a perceber com mais intensidade pelas suas sensibilidades, a 
presença .do mundo espiritual a guiá-lo, e entre ele e os seus guias espirituais estabelece-se uma corrente permanente 
de comunicações, de maneira que as idéias se fundem, prevalecendo as do ser superior. É bom que o instrumento ter-
reno se prepare por todos os meios, para que possa ajudar o mundo espiritual a difundir as verdades eternas. O Evan-
gelho, neste fim de século, haverá de ser conhecido em Espírito e verdade por todas as criaturas. É o Cristo voltando para 
a humanidade em outros moldes, na feição divinamente solar.

Os seres humanos ainda são ignorantes no que tange ao Espírito. Pode-se dizer que nada sabem, pois ignoram até o 
próprio corpo que usam como instrumento de evolução. A Doutrina Espírita é uma força da Luz, que tem a missão de 
influenciar a humanidade, em um grande empenho para que os povos possam modificar suas estruturas íntimas, desde 
o gesto mecânico até às batidas rítmicas do coração, desde a vida celular ao conjunto orgânico. Mudando-se o modo de 
viver e a posição mental, tudo em torno começará a mudar, e se o universo é harmonia, somente vivemos bem sintoni-
zados com ele, porque Deus é harmonia.

Em cada passo que damos, estamos acompanhados por numerosos Espíritos que nos ajudam, observando o que fazemos 
ou atrapalhando nossas idéias. A escola é completa; não falta o de que precisamos, entrementes, se trabalharmos no 
campo interno, semeando o bem, o amor e a fraternidade, certamente que o mal em torno de nós desaparecerá, por não 
ser atraído pelos nossos pensamentos. Assim morrerão as paixões inferiores e, com elas, o orgulho e o egoísmo.

Convém anotar que nós vivemos sob a influência que pedimos pela oração, dos sentimentos, e Deus, sendo todo bon-
dade e amor, nos concede o que buscamos, pois somente desta maneira nos educamos. As influências ocultas são mais 
intensas do que imaginamos, repetimos, e é sob essa influência que iluminamos nossos corações para sempre. Isso é o 
amor do Criador para toda a criação. Não estamos separados de nada no mundo; tudo se encontra interligado, desde o 
átomo até os mundos que circulam no infinito e, ainda mais, temos Deus palpitando dentro de tudo, com a Sua men-
sagem viva de amor. Se queremos sentir essa presença espiritual dentro do coração, passemos a amar também, como 
Jesus nos ensinou, que veremos raiar no mundo interno a alegria pura, provinda da fraternidade que nos atinge, através 
dos raios de luz do coração de Deus.

Fonte : O Livro dos Espíritos - Q 56 a 59
Comentários de Miramez: Filosofia Espírita - Volume IX - Psicografia João Nunes Maia

Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Se estivesses fazendo uma investigação da tua própria vida, sem saberes que eras investigado, será que tua consciên-
cia liberaria alguma dádiva ao teu favor, pelo teu procedimento, pelo que és e pelo que ainda não podes ser?
                                                       (Cirurgia Moral -  Lancellin/ João Nunes Maia - Cap 31)
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Descobrindo o Audiolivro

Todos nós sabemos da importância em estudar o Espiritismo. Estudar não é apenas ir a uma palestra 
na Casa Espírita ou discutir com um colega as proposições de Kardec. Estudar é pesquisar, ler com 
minúcia, buscar respostas, refletir, reler, refletir novamente…
Convenhamos, a leitura é uma atividade que demanda um tempo considerável e muitas vezes não te-
mos essa disponibilidade com as responsabilidades do dia a dia. Aliás, neste momento que vivemos, a 
simples idéia de sentar e ler é um lazer inalcançável.Pensando nisso, o Idem disponibiliza a cada edição 
um audiolivro, ou "livro falado" para que  você tenha a oportunidade de instruir-se enquanto realiza 
suas atividades cotidianas.

  Audiolivro desta edição: Há Dois Mil Anos
     
A humildade do Espírito Emmanuel nos proporciona esta narrativa da existência física em que foi o orgulho sena-
dor romano Públio Lentulus e obteve designação para alto cargo na Palestina, na época em que Jesus transmitia 
para a Humanidade os ensinos do Seu Evangelho. Neste livro mediúnico, de Francisco Cândido Xavier, o leitor 
conhecerá uma nova face da História do Cristianismo no século I, do cotidiano das arrogantes e preconceituosas 
famílias patrícias, em contraponto com a simplicidade fraterna dos primeiros seguidores do Evangelho, assim como 
o comovente encontro do altivo representante de César com Jesus. Pontuada por sofrimento e alegria, esplendor 
e miséria, poder e escravidão, vingança e ciúmes, ódio e calúnias, crueldade e benevolência, brandura e perdão, 
temos s história do Senador Públio Lentulus, de sua filha e de sua amorosa esposa Lívia, convertida aos sublimes 
ensinamentos de Jesus, e uma das únicas pessoas que procuraram evitar a Sua crucificação.

Clique no link para acessar: 
        https://www.youtube.com/watch?v=vYxIs-dWTWA

Ciência e Espiritismo
“O Espiritismo e a Ciência se complementam reciprocamente; a Ciência, sem o Espiritismo, 
se acha na impossibilidade de explicar certos fenomenos só pelas leis da matéria; ao Espi-
ritismo, sem a Ciência, faltariam apoio e comprovação.
         (Allan Kardec- A Gênese Cap. I - item 16)
                                     
                     A Bioética e o Paradigma Espírita
           *Nubor Orlando Facure

 O progresso científico nos faz crer que estamos rompendo as fronteiras do 
impossível e a ousadia dos cientistas parece atropelar a ficção e provocar uma 
rotura no mito da criação. A cadanova descoberta que nos surpreende ficamos 
com a impressão de queestamos indo longe demais e o sistema de frenagem parece que ficou fora do 
nosso alcance. Cada descoberta, no entanto, revela o paradoxo que expõecom mais ênfase as nossas con-
tradições : o que passamos a saber demonstra com mais força o que ainda não sabemos. 

 Identificamos as sub-partículas da matéria, sua equivalência com a energia e dissecamos um feixe de 
luz em ondas e em “quantas” de energia. Desconhecemos, porém, qual é a essência da energia, de onde 
provem a matéria que nos impressiona e não temos ainda uma noção muito segura dos fundamentos do 
Universo. 

 Dissecamos a célula, recombinamos sua química, traduzimos seu código reprodutor e ousamos al-
terar o abecedário genético. Podemos fazer cópias de qualquer forma de vida e dotá-las de aparências ou 
aptidões previamente escolhidas. Desconhecemos porém qual é a essência que produz a vida e de onde 
provém esta força que dá vida às células. Não temos, também, uma noção muito segura dos fundamentos 
que nos apontam qual é a origem da vida. 

 Os aparelhos de ultra-som nos permitem “ver” a criança dentro do útero em três dimensões. Podem-
os identificar seus defeitos estruturais confirmando precocemente a existência de malformações fetais.A 
biópsia das células da cavidade amniótica dentro do útero nos dão um registro de identidade da criança 
bem antes dela nascer. Ficam assim, os pais e o médico com a possibilidade de decidir sobre o ônus de 
continuar ou não a gestação de uma criança que se apresentará com paralisias ou retardo pela vida toda. 
Precisamos saber, porém, se interromper esta vida não significa perturbar o desenrolar de uma outra vida 
que transcende as expressões da matéria, para a qual, a deformação física faz parte das suas necessidades. 
Não há como fazermos esta pergunta para esta criança antes que ela venha ao mundo, mas sabemos que 
as que estão entre nós, mesmo ferindo suas pernas quando tentam caminhar, contorcendo suas mãos 
quando tentam escrever ou mastigando as palavras quando tentam falar, estas, mesmo assim, querem 
viver. E, se possível, de mãos dadas com as suas mães. 

 Os meios de cultura, os microscópios e os delicados instrumentos de manipulação das células nos 
permitiram lidar com o óvulo e o espermatozóide com a mesma facilidade com que Mendelcombinou as 
flores e as ervilhas do seu jardim. As cores das ervilhas e das florespodem variar com a mesma facilidade 
com que podemos escolher o sexo, a cor da pele e a cor dos olhos para as nossas crianças. Estes filhos, 
porém, não trazem consigo, a certeza da felicidade, do respeito à vida ou a obediência aos pais quando 
estes souberam apenas fornecer o material genético que a reprodução assistida facilitou. Precisamos es-
clarecer se antecedendo a forma física não existe um ser transcendente cujas qualidades e aptidões nos 
são inteiramente desconhecidas. 

 Os equipamentos médicos de respiração assistida prolongama vida de milhares de pacientes que a 
UTI teima em salvar. Os transplantes de órgãos dão ao paciente a oportunidade de um renascer na jornada 
da vida. Os imunossupressores controlam a rejeição nos transplantados e reduzem as respostas indese-
jadas em inúmeras doenças que a imunologia está esclarecendo a causa. Aplicações que atingem direta-
mente o sistema nervoso estão controlando dores terríveis que incomodam os pacientes com câncer.
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 Estes progressos todos, porém, não conseguirão nunca solucionar o dilema da morte e do sofrimento 
que as vezes a antecede. Por outro lado, estes recursos que aliviam e prolongam a vida, podem, com a 
mesma competência, serem postos a disposição para decidir a data da morte ou a interrupção do sofri-
mento. O recurso da tecnologia veste a toga de juiz no médico que não sabe ver um sentido purificador de 
Almas quando a dor se torna crônica ou incontrolável. Precisamos saber se aliviar o sofrimento físico não 
precipita um compromisso maior ou se compromete um resgate que estaremos adiando. 

 O homem está acostumado a usar sua inteligência para fragmentar seus problemas e com isto poder 
dominá-los. Hoje, a extensão do nosso conhecimento nos permite perceber que esta separação “espedaça 
o complexo do mundo em fragmentos desconjuntados”,fraciona um problema específico mas cria um 
dilema gigantesco pela repercussão no todo. Este modelo de fragmentação e a competência tecnológica 
que ele proporcionou, não são suficientes para resolver as contradições do nosso mundo interior. Temos 
de rever nossas posições éticas com argumentos que extrapolem os limites e o alcance da Ciência. Prin-
cipalmente, por que nos falta responder aquelas perguntas essenciais que esclareçam quem somos, de 
onde viemos e para onde vamos. Nos dias de hoje estes dilemas nos parecem serem inadiáveis. 

 Os dilemas da ética de hoje nos empurraram precipitadamente parao aborto que descarta a criança 
malformada; a eutanásia que apressa a morte pressupondo alívio do sofrimento; a gestação de crianças 
sem vínculo afetivo com os pais; a manipulação genética que poderá escolher a aparência física; a vida 
psico-social do organismo completo, em contraposição à vida biológica demeia dúzia de células embrion-
árias fecundadas em laboratório. Parece que não nos damos conta de estarmos esticando ou cortando o 
fio da “teia da vida”.
 
 Em 1857 Allan Kardec codificou uma Doutrina de bases científicas, filosóficas e religiosas. Entre seus 
princípios se afirma que a fé tem de se submeter ao critério de racionalidade. Seus enunciados científicos 
não se prendem às amarras de uma ciência que só consiga enxergar o mundo material que impressiona 
nossos limitados sentidos. Suas verdades estão sujeitas ao progresso humano que a própria Ciência tende 
a promover.  O seu conteúdo foi fornecido por Espíritos que acompanham e promovem o desenvolvimen-
to da Humanidade. Eles afirmaram que somos todos Almas imortais que ocupamos provisoriamente um 
corpo físico que nos permite viver experiências que, de simples e ignorantes, nos tornarão sábios e puros 
de coração. Este processo de evolução se faz numa sérieincontáveis de reencarnações que se processam 
na Terra e em outros planos da criação divina. 

 Esta Doutrina nos revela que o aborto destróia vida biológica e impede a reencarnação do espírito 
que habita este corpo desde a fecundação, comprometendo sua evolução espiritual. 

 A eutanásia adia o resgate e a reparação de débitos contraídos pelo espírito, 
cujo corpo sofre para possibilitar sua redenção. Isto não significa evitar meios 
de aliviar a dor ou o sofrimento, mas, de impedir que se utilize a morte como 
recurso terapêutico. 

 Cada um de nós recebe ao reencarnar, o corpo mais adequado às suas 
necessidades espirituais. A manipulação genética visando os benefícios e 
as dificuldades que este corpo venha a se manifestar, são estabelecidas por 
entidades espirituais que zelam por nosso progresso. A evolução do conhe-
cimento humano vai possibilitar que o médico-cientista participe e favoreça 
nossas possibilidades físicas, mas, jamais nos livrará dos compromissos cár-
micos que nossos débitos pretéritos impõem como conta a pagar em nosso 

próprio benefício. 

 Nossa vinculação familiar já esteve ligada ao sobrenome ou aos títulos de nobreza. Hoje, está determi-
nadapelos laços matrimoniais ou pela paternidade reconhecida no DNA. As técnicas de reprodução estão 
desmontando todos estes vínculos físicos,carnais,mas não conseguirão nos desfazer dos compromissos 
que deixamos de cumprir diante de irmãos de outras vidas, que mais cedo ou mais tarde, cruzarão nosso 
caminho, atraídos pela vibração que as algemas da culpa ou os laços de amor nos impulsionarem. 

 Ensinam os Espíritos que a reencarnação tem início no momento da fecundação através de proces-
sos complexos que exigem a “regressão” do corpo espiritual do reencarnante, a ordenação do patrimônio 
genético que ele vai receber e a conjunção de forças de atração exercidas pelos futuros pais. Esses Instru-
tores espirituais nos anteciparam que a fecundação e o desenvolvimento do embrião pode ocorrer sem a 
presença de um espírito assumindo este corpo. Este fato pode nos permitir imaginar que a fecundação em 
laboratório ocorre desprovida de um espírito em suas células e a gravidez só será bem sucedida quando 
a conjunção de diversos fatores ligados a participação de um espírito e a conjunção de vibrações dos pais 
promoverem a sintonia desta união. 

 Quando Allan Kardec perguntou aos Espírito qual o nosso maior direito, eles responderam que é o 
direito de viver. A vida é a maior expressão da criação de Deus. Ainda não temos alcance suficiente para 
compreender a extensãoda criação divina que expressa vida em tudo que existe. Os Espíritos, no entanto, 
ensinaram que o princípio inteligente deverá percorrer toda jornada de evolução, do átomo ao arcanjo.

*Nubor Orlando Facure é diretor do Instituto do Cérebro de Campinas, e ex-professor titular de neurocirurgia da UNICAMP.
Fonte: http://www.geeu.net.br/artigos/nubor-bioetica.htm
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Haroldo Dutra Dias nos leva a uma viagem à Galiléia para com-
preendermos a linguagem de Jesus e curiosidades da Bíblia.

Clique no link para acessar: 
           
     https://www.youtube.com/watch?v=f0f7zLL26Ew

Divulgação com autorização do autor.
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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Espaço da Poesia Mediúnica

A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela 
significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse 
“mais além” que polariza as esperanças da alma.
                (Emmanuel)

      
Senhor Jesus, muito obrigada!
Pelo ar que nos dá,
pelo pão que nos deste,
pela roupa que nos veste,
pela alegria que possuímos,
por tudo de que nos nutrimos.
Muito obrigada, pela beleza da paisagem,
pelas aves que voam no céu de anil,
pelas Tuas dádivas mil!
Muito obrigada, Senhor!
Pelos olhos que temos...
olhos que vêem o céu, que vêem a terra e o mar,
que contemplam toda beleza!
Olhos que se iluminam de amor
ante o majestoso festival de cor
da generosa Natureza!
E os que perderam a visão ?
Deixa-me rogar por eles
Ao Teu nobre Coração!
Eu sei que depois desta vida, além da morte,
voltarão a ver com alegria incontida...
Muito obrigada pelos ouvidos meus,
pelos ouvidos que me foram dados por Deus.
Obrigado, Senhor, porque posso escutar
o Teu nome sublime, e, assim, posso amar.
Obrigada pelos ouvidos que registram:
a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida...
o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro,
as lágrimas doridas do mundo inteiro
 e a voz longínqua do cancioneiro...
E os que perderam a faculdade de escutar ?
Deixa-me por eles rogar...
Eu sei que no Teu Reino voltarão a sonhar.
Obrigada, Senhor, pela minha voz.
Mas também pela voz que ama,
pela voz que canta,
pela voz que ajuda,
pela voz que socorre,
pela voz que ensina,
pela voz que ilumina...
E pela voz que fala de amor, obrigada, Senhor!
Recordo-me, sofrendo, daqueles que perderam o dom de 
falar
e o teu nome sequer podem pronunciar!...
Os que vivem atormentados na afasia
e não podem cantar nem à noite, nem ao dia...
Eu suplico por eles,
Sabendo que mais tarde,
no Teu Reino, voltarão a falar.
Obrigada, Senhor, por estas mãos, que são minhas
alavancas da ação, do progresso, da redenção.
Agradeço pelas mãos que acenam adeuses,
pelas mãos que fazem ternura,
e que socorrem na amargura;
pelas mãos que acarinham, 

pelas mãos que elaboram as leis
e pelas que as feridas cicatrizam retificando as carnes parti-
das,
a fim de diminuírem as dores de muitas vidas!
Pelas mãos que trabalham o solo,
que amparam o sofrimento e estancam lágrimas,
pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem... 
Pelas mãos que brilham nestes traços,
como estrelas sublimes fulgindo nos meus braços!
...E pelos pés que me levam a marchar,
ereto, firme a caminhar,
pés da renúncia que seguem
humildes e nobres sem reclamar.
E os que estão amputados, os aleijados,
os feridos e os deformados,
os que estão retidos na expiação
por crimes praticados noutra encarnação.
Eu rogo por eles e posso afirmar
que no Teu Reino, após a lida
desta dolorosa vida,
poderão bailar
e em transportes sublimes com os seus braços
também afagar
Sei que lá tudo é possível
quando Tu queres ofertar,
mesmo o que na Terra parece incrível!
Obrigado, Senhor, pelo meu lar,
o recanto de paz ou escola de amor,
a mansão de glória
ou pequeno quartinho,
o palácio ou tapera, o tugúrio ou a casa de miséria!
Obrigada, Senhor, pelo amor que eu tenho e
pelo lar que é meu...
Mas, se eu sequer nem um lar tiver
ou teto amigo para me abrigar
nem outra coisa para me confortar,
se eu não possuir nada,
senão as estradas e as estrelas do céu,
como sendo o leito de repouso e o suave lençol,
e ao meu lado ninguém existir: vivendo e
chorando sozinho, ao léu...
Sem um alguém para me consolar
direi, cantarei, ainda:
Obrigada, Senhor,
porque Te amo e sei que me amas,
porque me deste a vida
jovial, alegre, por Teu amor favorecida...
Obrigada, Senhor, porque nasci,
Obrigada, porque Creio em Ti.
...E porque me socorres com amor,
Hoje e sempre,
Obrigada, Senhor!

Amélia Rodrigues
Psicografado por Divaldo Pereira Franco

Extraído de: www.mensagemespirita.com.br
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

 Poema  da  Gratidão
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"O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico, regido pela consciência. 
Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. "  
                            (Emmanuel, Nos Domínios da Mediunidade)

Os Novos Paradigmas Para Conhecimento do Transcedente
           
             *Paulo Cezar Fernandes

As experiências científicas realizadas desde o início do Século XX no campo da 
física de partículas, popularizado pelo nome de física quântica, bem como a 
moderna neurociência, permitem-nos contemporaneamente relacionar algu-
mas das suas conclusões com as deduções trazidas pelos escritores Espíritas 

do início do século passado, tais como o filósofo Léon Denis e o físico e astrônomo Camille Flammarion, es-
pecialmente quanto à existência e preponderância de um ser inteligente, o Espírito, no domínio da matéria, 
comprovando algumas fundamentais revelações do Espiritismo organizado por Allan Kardec.

 Confirmando algumas idéias encontradas desde há 8.000 anos nos Vedas e Vedantas, livros sagrados 
da tradição Hinduísta, e reafirmadas na filosofia grega clássica, as experimentações realizadas no campo 
da física quântica e da neurociência vêm apresentando alguns resultados que nos permitem relacionar as 
revelações Espíritas, então exclusivamente comprovadas pelas práticas mediúnicas, com as pesquisas sobre 
a matéria em estado “quântico”, especialmente sobre a existência de um corpo humano humano constituído 
a partir de matéria elementar e organizado pela Consciência Espiritual, denominado perispírito, o mesmo 
corpo sutil da filosofia indiana.

 O Espiritismo nos revelou os mecanismos pelos quais a Inteligência organiza e sustenta o seu corpo eté-
reo, e, a partir da física quântica, podemos deduzir, embora ainda sem comprovação por equipamentos de 
medição, não por irrealidade do fenômeno, mas, apenas por insuficiência de tecnologia, que o corpo espiri-
tual é um campo de energia eletromagnética organizado e sustentado pela força da vontade, esse atributo 
essencial do Espírito. É, pois, no corpo quântico chamado perispírito que a Inteligência organiza os pensam-
entos e por meio do qual circulam os campos de ondas geradas pelo ato de sentir e de pensar produzidos 
pelo Ser imaterial. O pensamento é, pois, um atributo essencial do Espírito que o comunica independente-
mente do funcionamento cerebral, fato este constatado desde tempos imemoriais no fenômeno da telepatia 
e, presentemente, com muita proficuidade por meio das chamadas “Experiências de Quase Morte”.

 A neurociência contemporânea também já investiga um fenômeno que comprova ser no Espírito e não 
no cérebro a sede da volição, o qual é conhecido como princípio da “Plasticidade Cerebral”. Este princípio foi 
deduzido a partir da constatação empírica de que pacientes com idênticas lesões cerebrais recuperam em 
parte ou totalmente faculdades perdidas, alguns deles construindo diferentes “pontes neurais” para recupe-
ração de capacidades cognitivas ou comportamentais prejudicadas com a deficiência neuronal, enquanto 
outros doentes não o conseguem. A explicação para este fenômeno, ainda não encontrada pela neurociência, 
mas, que o Espiritismo já trouxe há mais de 160 anos, é a famosa pré-existência e transmigração das almas, a 
reencarnação já deduzida por Sócrates e Platão, a mostrar a origem da diversidade da força da vontade em 
cada indivíduo.

 Assim, as principais tentativas materialistas de se eliminar o Espírito empreendidas desde Schopenhau-
er e Nietzsche, passando por Freud e toda a sua escola psicanalítica, para deduzir a diversidade e singulari-
dade das capacidades humanas com base, exclusivamente, na evolução genética impulsionada pela seleção 
natural e da formação sóciocultural, mostram-se, na atualidade, absolutamente equivocadas. Após a divul-
gação das conclusões do Projeto Genoma em abril de 2001,  constatou-se  não  haver  diferenças  genéticas 
significativas entre os humanos a justificarem a enorme diversidade de personalidades e caracteres indivi-
duais, assim como e, principalmente, a impossibilidade de transmissão genética de caráter ou de personali-
dade.

 Outra conclusão importante do Projeto Genoma é a de que, embora seja ínfima a diferença genômica 
entre os seres humanos e os animais (1,2% em relação ao rato e 0,8% em relação ao chimpanzé), é flagrante 
a distinção cognitivo-emocional do Homem em relação com as demais inteligências da natureza, de modo 
que, o sempre invocado argumento da complexidade genética dos seres humanos foi totalmente derruba-
do. Aliás, uma das conclusões mais humilhantes para o materialismo foi a de que um simples grão de arroz 
tem quase o dobro da quantidade de genes que um corpo humano (50.000  para  o  cereal e  30.000 para o 
organismo humano), incluindo-se, evidentemente, neste total o cérebro físico, este deus do materialismo.

 A segunda hipótese materialista, a da influência do sócioculturalismo na formação da diversidade com-
portamental nos indivíduos, é também insuficiente, pois, são observadas flagrantes diferenças em irmãos 
gêmeos univitelinos criados na mesma família e no mesmo ambiente social, sendo que os exemplos mais 
significativos mostram casos em que um deles assume postura homossexual.

 Portanto, após as conclusões do Projeto Genoma, a única explicação para a singularidade e exclusivi-
dade do fenômeno humano é a préexistência e sobrevivência da Alma com o seu corpo perispiritual, o or-
ganismo biofluídico. Este corpo de matéria em estado quântico é o responsável pelo armazenamento do 
acervo de conhecimentos adquiridos pelo Espírito nos evos de sua evolução e transmigração por diversos 
corpos físicos, ou seja, nas inumeráveis reencarnações por que já passaram os mais de 7 bilhões de seres hu-
manos encarnados. É através deste princípio evolutivo espiritual que a Inteligência humana desenvolve suas 
aptidões e faz diferentes os graus de conhecimento e vontade em cada indivíduo, preservando este acervo 
cognitivo-comportamental em seu corpo espiritual para as futuras experiências encarnadas.

 Portanto, a pré-existência e transmigração das almas já deduzida por Sócrates e Platão desde a fi-
losofia clássica grega, a mesma reencarnação do romantismo do século XVIII, é a única explicação racio-
nal para a diversidade da capacidade volitivo-intelectual do ser humano. 

Física Quântica e Espiritualidade
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 Esta realidade pode ser constatada na contemporaneidade tanto por meio das Experiências de Quase 
Morte, quanto através do princípio neurocientífico da “plasticidade cerebral”.

 Só a reencarnação é capaz de mostrar porque cada Espírito controla o seu órgão cerebral de modo 
singular e exclusivo. Tal capacidade dá-se por meio de um atributo essencial a cada ser humano, individu-
almente desenvolvido na sua história de vida, a saber, a vontade. Esta força do ânimo evoluiu a partir de 
uma potência germinal adquirida do Criador, sendo exercitada nos evos reencarnatórios para evolução, 
desde a inteligência manifestada em organismos unicelulares até a conformação biológica do corpo hu-
mano capaz de abrigar um Ser dotado de arbítrio livre.

 Portanto, só a reencarnação revela a causa da inequívoca singularidade de cada representante do 
gênero humano que o torna exclusivo, a saber, a evolução personalíssima da vontade. São as inumeráveis 
experiências como Inteligência reencarnada, vivenciando personalidades diversas que faz a história de um 
indivíduo humano. Os traços indeléveis daquelas personalidades vivenciadas historicamente formam o 
seu caráter. Segundo o filósofo Immanuel Kant, é esse caráter que faz com que o valor de cada ser humano 
seja superior a qualquer outra coisa no universo, pois, enquanto coisas têm um preço e, portanto, podem 
ser substituídas, para além de qualquer preço, cada ente racional tem uma dignidade e é, por isso mesmo, 
insubstituível.

 Estas capacidades do Ser imaterial, o Espírito, são conservadas durante toda a sua vida mostrandose 
plenas mesmo quando o corpo físico encontra-se adormecido durante o sono, através dos sonhos, ou, 
quando, após a morte, fica privada a Consciência de um corpo material grosseiro, e que, no entanto, ainda 
assim é capaz de se comunicar por intermédio do perispírito ligado ao perispírito de outro Ser encarnado, 
como demonstraram as irrefutáveis experiências mediúnicas de todos os tempos.

 O fenômeno espiritual denominado sonambulismo magnético, ou, magnetismo, no tempo de Allan 
Kardec, é o mesmo fenômeno da Alma conhecido atualmente como hipnotismo. Contemporaneamente 
esta ciência evoluiu para usos diversos no campo da medicina, tanto para tratamentos espirituais (psíqui-
cos), quanto em terapias para tratamento da dor. Sua explicação teórica se encontra no fato de a Consciên-
cia ter evoluído desde um princípio de inteligência criado por Deus simples e sem nenhum conhecimento, 
empreendendo a força da vontade sobre a matéria e constituindo os diversos corpos materiais dos quais 
se utilizou, desde a conformação mais simples das partículas quânticas, aos corpos unicelulares, até a for-
mação de organismos mais complexos como o corpo humano.

 Alguns fenômenos denominados equivocadamente paranormais constatados desde a mais remota 
antiguidade são realizados por Inteligências, as quais, embora livres de corpos físicos grosseiros, são dota-
dos de corpos fluídicos, por meio dos quais realizam tais fenômenos que são percebidos por alguns outros 
Espíritos encarnados. A partir da criação da psicanálise freudiana, o fruto mais direto do materialismo de 
Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche, tais fatos da Consciência passaram a ser equivocadamente 
atribuídos a neuroses traumáticas, ou seja, afecções do sistema nervoso provocadas por descontroles da 
faculdade da imaginação, a qual, superexcitada por traumas e estímulos externos ou internos do ânimo, 
provocariam distúrbios psíquicos com reflexos orgânicocomportamentais.

 No entanto, atualmente, a invenção dos equipamentos de produção de imagens por campos eletro-
magnéticos vem auxiliando a ciência a investigar através das Experiências de Morte Aparente, como já o 
fizeram pesquisadores espíritas como Camille Flammarion por mais de 60 anos no início do século XX e, 
atualmente, os médicos Ian Stenvenson e Sam Parnia, que consciência e memória não são efeitos do cére-
bro e que, portanto, o Espírito não é uma abstração. Assim, é a própria ciência que comprova a existência e 
sobrevivência da alma, de modo que as teorias psicanalíticas de origem materialista paulatinamente per-
dem espaço, recuperando o Espírito a sua dignidade e primazia nesta relação existencial com um corpo 
físico denominada vida.

 Embora ainda totalmente ignorada por parte da comunidade científica, a comunicação espiritual é 
um fato que se realiza por meio de ondas de pensamentos. Porém, ao contrário do que sustenta a filoso-
fia da mente e a neurociência contemporâneas, filhas diletas do materialismo, o pensamento não é um 
atributo do cérebro, mas, sim, do Espírito, cuja existência manifesta-se, fundamentalmente, pelo pensam-
ento. Além da já famosa dedução do cogito ergo sum de René Descartes, no século XVIII os Espíritos reve-
laram em O Livro dos Médiuns, cap. IV, item 76: “O pensamento, que não é senão o Espírito encarnado”, ou 
seja, em nosso momento evolutivo o Espírito não apenas se revela pelo seu pensamento, mas, se confunde 
com ele.

 Estas revelações trazidas em um século onde a eletricidade apenas ensaiava seus primeiros passos 
são de fundamental importância para os estudos acerca das comunicações espirituais na contemporanei-
dade, quando a física quântica já revelou parte das leis que controlam os fenômenos ocorridos no universo 
da matéria infinitesimal, como é o campo do pensamento. A telepatia já é sobejamente estudada como 
uma forma efetiva de comunicação entre Espíritos encarnados. Igualmente, a mediunidade é conhecida 
como a maneira pela qual se dá a comunicação dos Espíritos desencarnados com os encarnados.

 A partir dos princípios, leis e fundamentos trazidos com as revelações Espíritas, a contemporânea 
física de partículas nos permite deduzir o mecanismo dessas comunicações. As leis reveladas pela físi-
ca newtoniana e as do eletromagnetismo permitiram o desenvolvimento das modernas comunicações, 
mostrando que idênticos campos de ondas são sintonizados por equipamentos que as decodificam ge-
rando imagens e sons. As leis da física quântica embora ainda não totalmente descobertas, no entanto, já 
nos permitiram constatar a irresistível atração que ocorre entre elementos materiais em idêntico estado 
vibracional. Já se sabe que a matéria quântica ora se comporta como partícula, ora como onda, sofrendo 
diretamente a ação de um observador “imaterial” para assumirem tanto um quanto o outro estado.
 
 Apesar das diversas tentativas materialistas de se objetivar estes fenômenos, tornando-os inde-
pendentes de qualquer elemento não mensurável como uma consciência, estas se mostraram todas in-
frutíferas, não sendo possível afastar um “eu” consciente dos experimentos com a matéria em estado 
quântico. Ao contrário, as experiências demonstram que o observador imaterial, o Espírito, a Consciência, 
um Eu imaterial, dê-se o nome que quiser, interfere diretamente no estado das partículas.
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 A matéria, portanto, assimila o comportamento determinado pela Inteligência, e entra em consonân-
cia com outras porções materiais que se encontrem numa mesma frequência vibratória. Esta é a tese fun-
damental da teoria das supercordas, a mais recente hipótese sobre a matéria elementar gerada na origem 
do Universo. Essa teoria pleiteia, basicamente, que todo o Universo material é constituído por um tecido 
de partículas infinitesimais em estado quântico, filamentos de energia que vibram como uma corda de 
violino e que, de acordo com a frequência vibratória alcançada por essas partículas, constituem os diversos 
elementos materiais do Cosmo.

 A teoria das “supercordas” encontra-se em perfeita consonância com as informações trazidas cem 
anos antes pelo Espiritismo, sobre a existência do Fluido Cósmico Universal, a matéria elementar criada por 
Deus, a qual, de acordo com a frequência vibratória, constitui os infinitos elementos materiais do Universo, 
informações essas que permitiram a Allan Kardec e a Léon Denis deduzirem: “Tudo vibra e se encadeia no 
Universo, desde o átomo até o Arcanjo.” Este é o fundamento da lei de atração que determina: semelhante 
atrai semelhante na medida da similitude.

 Pois bem, um dos elementos naturais submetidos ao império desta lei é o pensamento, pois, sendo de 
origem intelectofísico este atributo essencial do Ser inteligente é irresistivelmente afetado pela “lei da at-
ração natural”. Os experimentos com o infinitamente pequeno realizados pelos físicos de partículas mostr-
aram que a inteligência observadora interfere decisivamente no resultado da experiência, determinando se 
esta produzirá o colapso “quântico” do objeto na forma de partícula ou de onda. Walter Heitler (1949), físico 
alemão e um dos expoentes dessas pesquisas, chega a afirmar a impossibilidade de se conceber tais ex-
periências sem a participação efetiva de uma inteligência imaterial, como uma “consciência observadora”.

 Foram os físicos Fritz London e Edmond Bauer quem popularizaram a opinião de que o colapso quân-
tico só se realizaria na presença de um ser consciente: “É somente a consciência de um “eu” que pode, em 
virtude de sua observação, montar uma nova objetividade ao atribuir ao objeto de agora em diante uma 
nova função.” (London & Bauer, 1952, p. 251-252, apud Oswaldo Pessoa Jr. O Sujeito na Física Quântica). E.P. 
Wigner (1962) entende que, no processo de redução ao “pacote de onda”, a consciência tem um papel in-
dispensável (apud Oswaldo Pessoa Jr. idem).

 Assim, as pesquisas recentes com a física de partículas nos permitem confirmar tanto o acerto da 
dedução de René Descartes, “penso, logo, existo”, ao mesmo tempo em que reafirmam as revelações Es-
píritas acerca da preponderância do Espírito sobre a matéria, a supremacia da vontade, a força essencial da 
Alma, sobre o determinismo genético: “Teu Espírito é tudo, teu corpo, simples veste que apodrece: eis tudo!” 
(O Livro dos Espíritos, pergunta 196, letra “a”).

 Não foi por acaso que o filósofo e neurocientista Antonio Damásio, em sua famosa obra O Erro de 
Descartes, afirmou: “É claro que não é uma tarefa fácil: tirar o espírito do seu pedestal em algum lugar não 
localizável e colocá-lo num lugar bem mais exato, preservando ao mesmo tempo sua dignidade e sua im-
portância; reconhecer sua origem humilde e sua vulnerabilidade e ainda assim continuar a recorrer à sua 
orientação e conselho. Uma tarefa indispensável e difícil, sem dúvida, mas sem a qual talvez seja melhor 
que o erro de Descartes fique por corrigir.” (p. 283).

 Muito antes de Damásio, um outro neurocientista já havia tentado localizar o órgão da alma, explici-
tando sua teoria em um texto intitulado exatamente O Órgão da Alma. Trata-se do livro do pesquisador 
Samuel Th. Sömmering, publicado em 1796 com o título: Das Organ der Seele, então enviado ao filósofo da 
mesma cidade, Königsberg, Immanuel Kant, para apreciação deste último. A resposta de Kant para a per-
gunta se é possível estabelecer um órgão para a alma veio sob a forma de um artigo intitulado exatamente 
Sobre o Órgão da Alma:

	 “Mas	o	problema	fundamental	[…]	ainda	não	está	resolvido.	Ele	não	é	meramente	fisiológico,	pois	a	
sua solução deve também servir como meio de representar a unidade da consciência de si (que pertence 
ao	entendimento)	na	relação	espacial	da	alma	com	os	órgãos	do	cérebro	(que	pertencem	aos	sentidos	ex-
ternos),	portanto,	também	com	a	sede	da	alma,	com	sua	presença	não	local	–	o	que	é	um	problema	para	
a	metafísica;	contudo,	não	somente	insolúvel	para	esta,	como	também,	em	si	mesmo,	contraditório.	[…]	
Ora,	a	alma	só	pode	perceber	a	si	mesma	através	do	sentido	interno;	o	corpo,	pelo	contrário,	seja	o	de	fora	
ou	o	de	dentro,	somente	através	dos	sentidos	externos.	Portanto,	ela	não	pode	determinar	absolutamente	
nenhum	lugar	para	si	mesma,	visto	que,	para	este	fim,	ela	deveria	tornar-se	objeto	de	sua	própria	intuição	
externa	e	se	deslocar	para	fora	de	si	mesma,	o	que	é	contraditório.	Por	conseguinte,	a	solução	solicitada	
do	problema	da	sede	da	alma,	que	se	exige	da	metafísica,	conduz	a	uma	grandeza	impossível	(raiz	de	–	2).”	
(Observações referentes a “Sobre o Órgão da Alma”, tradução de Zeljko Loparic).

 Portanto, vê-se que as deduções de Kant acerca da impossibilidade de se determinar um local para a 
Alma coincidem com as revelações dos Espíritos, os quais nos informaram que, embora ligada a um corpo 
por meio do perispírito molécula a molécula, a Alma não está restrita ao mesmo, irradiando ao seu redor 
com tanto mais potência quanto mais moralmente evoluída. Dizendo tratar-se de uma grandeza impos-
sível qualquer localização fisiológica para a alma, Kant refuta a hipótese materialista, inclusive a sua mais 
recente versão, o emergentismo, ou seja, a de que a alma é meramente uma emanação do cérebro.

 Da mesma forma, alinhado com Kant, o Espiritismo igualmente assevera a impossibilidade de o Es-
pírito conhecer sua essência, nem, tampouco, a essência do Criador.No entanto, avançando em relação à 
filosofia de Kant, as Consciências Cósmicas revelaram que esta impossibilidade cognitiva dá-se somente 
ante a condição evolutiva da humanidade terrestre, pois, o  Espírito  puro  conhecerá o   quid   do   qual   é  
constituído, bem como “o quê” da constituição de Deus.

 Outrossim, superando a filosofia de Kant, Allan Kardec mostrou, por ex-
periências empíricas tratadas cientifica e filosoficamente em O Livro dos Médi-
uns, como é possível a alma deslocar-se para fora do corpo e obter, por via das 
suas faculdades cognitivas conservadas em seu perispírito, um melhor conheci-
mento de si mesma como Ente de cognição e de sentimentos, portanto, como 
Espírito infinito, acessando o seu acervo imperecível de memória das suas ex-
periências pregressas.
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 Estas são as francas possibilidades de toda Inteligência que já busca, com coragem e honestidade, 
conhecer a si mesmo como um Ser que, para além da sua capacidade de cognição, já é capaz de modi-
ficar seus próprios sentimentos e de adquirir a tão festejada Virtude. Esta, segundo Kant, é a firme deter-
minação da vontade na direção do dever e se expressa no seu imperativo categórico que ordena tratar a 
humanidade em si e em todo outro unicamente como fim e, nunca, como meio.

 Conquistada a Virtude mediante o autoconhecimento, o primeiro dever de todo ente racional ainda 
segundo o filósofo, um mergulhar no inferno que nos propiciará elevação da Alma até alcançarmos uma 
condição sublime, o passo natural desta Consciência desperta será a busca pelo atendimento do impera-
tivo do Amor ao Criador e ao próximo como a si mesmo. Só assim conquistará o Espírito o direito a uma 
felicidade perene, com uma bem-aventurança adquirida mediante a construção do Reino de Deus no 
próprio íntimo.

*Mestre na filosofia prática de Immanuel Kant pela UNESP

Extraído de: http://avidanomundoespiritual.com.br/fisica-quantica-e-espiritismo/
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

 Desvendando O Evangelho Segundo o Espiritismo
Lançada em 15 de abril de 1864, esta terceira obra básica da codificação espírita aborda os chama-
dos evangelhos canônicos sob a ótica do espiritismo. Não se trata de uma "bíblia espírita" ou mes-
mo de reinterpretação doutrinária deste livro. Sua introdução define seu objetivo: abordar exclusi-
vamente o ensinamento moral do evangelho, pois esse código divino “é, acima de tudo, o caminho 
infalível da felicidade esperada”.
Baseado em instruções dos espíritos superiores, Allan Kardec se empenha em extrair dos evan-
gelhos princípios universais de ordem ético moral e demonstrar sua consonância com aqueles 
defendidos pelo espiritismo.
Composto de 28 capítulos, 27 dos quais dedicados às explicações das máximas de Jesus, O Evan-
gelho Segundo o Espiritismo restabelece os ensinamentos do Mestre Nazareno em seu verdadeiro 
sentido – em espírito e verdade –, e torna-se leitura obrigatória a todos que se preocupam com a 
formação moral, não importando sua crença religiosa.

Capítulo I
      Instruções dos Espíritos
       A Nova Era
9. Deus é único e Moisés é o Espírito que Ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, 
como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar 
por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção 
geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade.

 Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o gérmen da mais ampla moral 
cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, 
não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os dez mandamentos de Deus deixavam de ser um 
como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a Humanidade tinha de percorrer.

 A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os 
povos que ela se propunha regenerar, e esses povos, semisselvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, 
não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, 
nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo do das Artes e 
das Ciências, a inteligência deles muito atrasada se achava em moralidade e não se houvera
convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação
semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, 
do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito.

 O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de 
renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos; que há de fazer brotar de todos os corações a 
caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum; de uma per-
feita moral, enfim, que há de transformar a Terra, tornando-a morada de Espíritos superiores aos que hoje a 
habitam. É a lei do progresso, a que a Natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca 
de que Deus se utiliza para fazer que a Humanidade avance. 

 São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias, para que se realizem os progressos 
que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, 
suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não; aquelas 
ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das 
massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abra-
çarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu 
o caminho; Jesus continuou a obra; o Espiritismo a concluirá. – Um Espírito israelita. (Mulhouse, 1861.)

 Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. 
Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e 
obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, 
os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos; reboará o 
trovão. Sede firmes!
 
 O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias Leis da Natureza, e estai certos 
de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia; a Ciência, de-
senvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem estar material, redundava em 
proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à Ciên-
cia. O reino do Cristo, ah! passados que são dezoito séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda 
não veio. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar.
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 Tudo é fácil àquele que crê e ama; o amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está 
abalado; os bons Espíritos vo-lo dizem sobejamente; dobrai-vos à rajada que anuncia a tempestade, a fim 
de não serdes derribados, isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas, que foram apanhadas despre-
venidas à chegada do esposo.

 A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes Espíritos, mensageiros divinos, 
sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, por-
quanto sois o grão de areia; mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas 
palavras — “Somos pequenos” — careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o 
seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animálculos não elevam 
continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São 
Bernardos, olhai e marchai para frente; a lei dos mundos é a do progresso. - Fénelon. (Poitiers, 1861.)

Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Você Sabe Quem Foi?

   Eurípedes Barsanulfo

Nascido em 1º de maio de 1880, na pequena cidade de Sacramento, Estado de 
Minas Gerais, e desencarnado na mesma cidade, aos 38 anos de idade, em 1º de 
novembro de 1918.

Logo cedo manifestou-se nele profunda inteligência e senso de responsabilidade, 
acervo conquistado naturalmente nas experiências de vidas pretéritas.

Era ainda bem moço, porém muito estudioso e com tendências para o ensino, por 
isso foi incumbido pelo seu mestre-escola de ensinar aos próprios companheiros 
de aula. Respeitável representante político de sua comunidade, tornou-se secre-
tário da Irmandade de São Vicente de Paula, tendo participado ativamente da 
fundação do jornal “Gazeta de Sacramento” e do “Liceu Sacramentano”. Logo viu-

se guindado à posição natural de líder, por sua segura orientação quanto aos verdadeiros valores da vida.

Através de informações prestadas por um dos seus tios, tomou conhecimento da existência dos fenôme-
nos espíritas e das obras da Codificação Kardequiana. Diante dos fatos voltou totalmente suas atividades 
para a nova Doutrina, pesquisando por todos os meios e maneiras, até desfazer totalmente suas dúvidas.

Despertado e convicto, converteu-se sem delongas e sem esmorecimentos, identificando-se plenamente 
com os novos ideais, numa atitude sincera e própria de sua personalidade, procurou o vigário da Igreja 
matriz onde prestava sua colaboração, colocando à disposição do mesmo o cargo de secretário da Irman-
dade.

Repercutiu estrondosamente tal acontecimento entre os habitantes da cidade e entre membros de sua 
própria família. Em poucos dias começou a sofrer as conseqüências de sua atitude incompreendida.
Persistiu lecionando e entre as matérias incluiu o ensino do Espiritismo, provocando reação em muitas 
pessoas da cidade, sendo procurado pelos pais dos alunos, que chegaram a oferecer-lhe dinheiro para que 
voltasse atrás quanto à nova matéria e, ante sua recusa, os alunos foram retirados um a um.

Sob pressões de toda ordem e impiedosas perseguições, Eurípedes sofreu forte traumatismo, retirando- 
se para tratamento e recuperação em uma cidade vizinha, época em que nele desabrocharam várias 
faculdades mediúnicas, em especial a de cura, despertando- o para a vida missionária. Um dos primeiros 
casos de cura ocorreu justamente com sua própria mãe que, restabelecida, se tornou valiosa assessora em 
seus trabalhos.

A produção de vários fenômenos fez com que fossem atraídas para Sacramento centenas de pessoas de 
outras paragens, abrigando-se nos hotéis e pensões, e até mesmo em casas de famí1ias, pois a todos Bar-
sanulfo atendia e ninguém saía sem algum proveito, no mínimo o lenitivo da fé e a esperança renovada e, 
quando merecido, o benefício da cura, através de bondosos Benfeitores Espirituais.

Auxiliava a todos, sem distinção de classe, credo ou cor e, onde se fizesse necessária a sua presença, lá es-
tava ele, houvesse ou não condições materiais. Jamais esmorecia e, humildemente, seguia seu caminho 
cheio de percalços, porém animado do mais vivo idealismo. Logo sentiu a necessidade de divulgar o Es-
piritismo, aumentando o número dos seus seguidores. Para isso fundou o “Grupo Espírita Esperança e 
Caridade”, no ano de 1905, tarefa na qual foi apoiado pelos seus irmãos e alguns amigos, passando a de-
senvolver trabalhos interessantes, tanto no campo doutrinário, como nas atividades de assistência social.

Certa ocasião caiu em transe em meio dos alunos, no decorrer de uma aula. Voltando a si, descreveu a 
reunião havida em Versailles, França, logo após a I Guerra Mundial, dando os nomes dos participantes e a 
hora exata da reunião quando foi assinado o célebre tratado.
Em 1º  de abril de 1907, fundou o Colégio Allan Kardec, que se tornou verdadeiro marco no campo do ensi-
no. Esse instituto de ensino passou a ser conhecido em todo o Brasil, tendo funcionado ininterruptamente 
desde a sua inauguração, com a média de 100 a 200 alunos, até o dia 18 de outubro, quando foi obrigado 
a cerrar suas portas por algum tempo, devido à grande epidemia de gripe espanhola que assolou nosso 
país.

Seu trabalho ficou tão conhecido que, ao abrirem-se as inscrições para matrículas, as mesmas se encer-
ravam no mesmo dia, tal a procura de alunos, obrigando um colégio da mesma região, dirigido por freiras 
da Ordem de S. Francisco, a encerrar suas atividades por falta de freqüentadores.
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Liderado a pulso forte, com diretriz segura, robustecia-se o movimento espírita na região e esse fato in-
comodava sobremaneira o clero católico, passando este, inicialmente de forma velada e logo após, de-
claradamente, a desenvolver uma campanha difamatória envolvendo o digno missionário e a doutrina 
de libertação, que foi galhardamente defendida por Eurípedes, através das colunas do jornal “Alavanca”, 
discorrendo principalmente sobre o tema: “Deus não é Jesus e Jesus não é Deus”, com argumentação ab-
alizada e incontestável, determinando fragorosa derrota dos seus opositores que, diante de um gigante 
que não conhecia esmorecimento na luta, mandaram vir de Campinas, Estado de S. Paulo, o reverendo 
Feliciano Yague, famoso por suas pregações e conhecimentos, convencidos de que com suas argumenta-
ções e convicções infringiriam o golpe derradeiro no Espiritismo.

Foi assim que o referido padre desafiou Eurípedes para uma polêmica em praça pública, aceita e combi-
nada em termos que foi respeitada pelo conhecido apóstolo do bem. No dia marcado o padre iniciou suas 
observações, insultando o Espiritismo e os espíritas, “doutrina do demônio e seus adeptos, loucos passíveis 
das penas eternas”, numa demonstração de falso zelo religioso, dando assim testemunho público do ódio, 
mostrando sua alma repleta de intolerância e de sectarismo.
A multidão que se mantinha respeitosa e confiante na réplica do defensor do Espiritismo, antevia a derrota 
dos ofensores, pela própria fragilidade dos seus argumentos vazios e inconsistentes.

O missionário sublime, aguardou serenamente sua oportunidade, iniciando sua parte com uma prece 
sincera, humilde e bela, implorando paz e tranqüilidade para uns e luz para outros, tornando o ambiente 
propício para inspiração e assistência do plano maior e em seguida iniciou a defesa dos princípios nos 
quais se alicerçavam seus ensinamentos.

Com delicadeza, com lógica, dando vazão à sua inteligência, descortinou os desvirtuamentos doutrinários 
apregoados pelo Reverendo, reduzindo-o à insignificância dos seus parcos conhecimentos, corroborado 
pela manifestação alegre e ruidosa da multidão que desde o princípio confiou naquele que facilmente 
demonstrava a lógica dos ensinos apregoados pelo Espiritismo.

Ao terminar a famosa polêmica e reconhecendo o estado de alma do Reverendo, Eurípedes aproximou-se 
dele e abraçou-o fraterna e sinceramente, como sinceros eram seus pensamentos e suas atitudes.

Barsanulfo seguiu com dedicação as máximas de Jesus Cristo até o último instante de sua vida terrena, por 
ocasião da pavorosa epidemia de gripe que assolou o mundo em 1918, ceifando vidas, espalhando lágrimas 
e aflição, redobrando o trabalho do grande missionário, que a previra muito antes de invadir o continente 
americano, sempre falando na gravidade da situação que ela acarretaria.

Manifestada em nosso continente, veio encontrá-lo à cabeceira de seus enfermos, auxiliando centenas de 
famílias pobres. Havia chegado ao término de sua missão terrena. Esgotado pelo esforço despendido, des-
encarnou no dia 1º de novembro de 1918, às 18 horas, rodeado de parentes, amigos e discípulos.

Sacramento em peso, em verdadeira romaria, acompanhou-lhe o corpo material até a sepultura, sentindo 
que ele ressurgia para uma vida mais elevada e mais sublime.

Fonte: Livro Os Grandes Vultos do Espiritismo - Godoy, Paulo Alves. Edições FEESP.
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Instruindo-se com a Revista Espírita  
Jornal de Estudos Psicológicos

Textos extraidos da Revista Espírita, para um conhecimento mais aprofundado do tra-
balho de Kardec e das comunicações espirituais ou, como ele mesmo o diz, servir de 
complemento da Codificação.

 
                     Ano I  - Março de 1858  - N° 3

                      Pluralidade dos Mundos
 Quem ainda não se perguntou, considerando a Lua e os outros astros, se esses 

globos são habitados? Antes que a Ciência nos houvesse iniciado na natureza 
desses astros, podia-se duvidar; hoje, no estado atual de nossos conhecimen-
tos, pelo menos há probabilidade; mas, a essa idéia verdadeiramente sedutora, 
são feitas objeções tiradas da própria  Ciência.  Parece,  dizem,  que  a  Lua  não  
tem  atmosfera e, provavelmente, não tem água. Em Mercúrio, tendo em vista 
a sua proximidade do Sol, a temperatura média deve ser a do chumbo fundido, 
de sorte que, se ali houver este metal, deve correr como a água dos nossos rios. 

Em Saturno dá-se exatamente o oposto; não temos um termo de comparação para o frio que lá deve re-
inar; a luz do Sol deve ser muito fraca, apesar do reflexo de suas sete luas e de seu anel, porquanto, àquela 
distância, o Sol não deve parecer senão como estrela de primeira grandeza. Em tais condiçõespergunta-se 
se seria possível viver.

Não se concebe que semelhante objeção possa ser feita por homens sérios. Se a atmosfera da Lua não 
foi percebida, será racional inferir que não exista? Não poderá ser formada de elementos desconhecidos 
ou bastante rarefeitos para não produzirem refração sensível? Diremos a mesma coisa da água ou dos 
líquidos ali existentes. Em relação aos seres vivos, não seria negar o poder divino julgar impossível uma 
organização diferente da que conhecemos, quando, sob nossos olhos, a providência da Natureza se este-
nde com uma solicitude tão admirável até o menor inseto, dando a todosos seres órgãos apropriados ao 
meio em que devem viver, seja a água, o ar ou a terra, estejam imersos na escuridão ou expostos à luz do 
Sol? Se jamais houvéssemos visto peixes, não poderíamos conceber seres vivendo na água; não faríamos 
uma idéia de sua estrutura. Ainda há pouco tempo, quem teria acreditado que um animal pudesse viver 
indefinidamente no seio de uma pedra? Mas, sem falar desses extremos, os seres que vivem sob o forte 
calor da zona tórrida poderiam existir nos gelos polares?
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E, entretanto, há nesses gelos seres organizados para esse clima rigoroso, incapazes 
de suportar a ardência de um sol tropical. Por que, então, não admitir que os seres pos-
sam ser constituídos de maneira a viver em outros globos e em um meio totalmente 
diferente do nosso? Seguramente, sem conhecer a constituição física da Lua, dela 
sabemos o bastante para estarmos certos de que, tais quais somos, ali não podería-
mos viver, como não o podemos no seio do oceano, na companhia dos peixes. Pela 
mesma razão, se os habitantes da Lua, constituídos para viver sem ar ou num ar muito 
rarefeito, talvez completamente diverso do nosso, pudessem um dia vir à Terra, se-
riam asfixiados em nossa espessa atmosfera, como ocorre conosco quando caímos 
na água. Ainda uma vez, se não temos a prova material e de visu da presença de seres 
vivos em outros mundos, nada prova que não possam existir organismos apropriados 
a um meio ou a um clima qualquer. Ao contrário, diz-nos o simples bom-senso que 
deve ser assim, uma vez que repugna à razão acreditar que esses inumeráveis globos que circulam no 
espaço não passem de massas inertes e improdutivas. A observação, ali, nos mostra superfícies acidenta-
das, como aqui, por montanhas, vales, barrancos, vulcões extintos ou em atividade; por que, então, lá não 
haveria seres orgânicos? Seja, dirão; que haja plantas, mesmo animais, é possível; porém, seres humanos, 
homens civilizados como nós, conhecendo Deus, cultivando as artes, as ciências, será possível?

Por certo nada prova matematicamente que os seres que habitam os outros mundos sejam homens como 
nós, nem que sejam mais ou menos avançados do que nós, moralmente falando; mas, quando os selva-
gens da América viram desembarcar os espanhóis, não tiveram mais dúvidas de que, além dos mares, 
existia um outro mundo, cultivando artes que lhes eram desconhecidas. A Terra é salpicada de inumerável 
quantidade de ilhas, pequenas ou grandes, e tudo o que é habitável  é  habitado; não surge  no  mar  um
rochedo sem que o homem ali não plante a sua bandeira. Que diríamos se os habitantes de uma dessas 
menores ilhas, conhecendo perfeitamente a existência das outras ilhas e continentes, mas não tendo tido 
jamais relações com os que os habitam, acreditassem ser os únicos seres vivos do globo? Dir-lhes-íamos: 
Como podeis acreditar que Deus tenha feito o mundo somente para vós? Por qual estranha bizarrice vossa 
pequena ilha, perdida num canto do oceano, teria o privilégio de ser a única habitada?  Podemos  dizer  o
mesmo em relação às outras esferas. Por que a Terra, pequeno globo imperceptível na imensidão do Uni-
verso, que dos outros planetas não se distingue nem por sua posição, nem por seu volume, nem por sua 
estrutura, visto não ser nem a menor, nem a maior, nem está no centro, nem na extremidade; por que, 
dizíamos, dentre tantas outras seria a única morada de seres racionais e pensantes? Que homem sensato 
poderia crer que esses milhões de astros que cintilam sobre nossas cabeças foram feitos somente para 
recrear os nossos olhos? Qual seria, então, a utilidade desses outros milhões de globos invisíveis a olho nu 
e que não servem sequer para nos iluminar? Não haveria ao mesmo tempo orgulho e impiedade pensar 
que assim fosse? Àqueles a quem pouco importa a impiedade, diremos que é ilógico.

Chegamos, pois, por um simples raciocínio, que muitos outros fizeram antes de nós, a concluir pela plurali-
dade dos mundos, e esse raciocínio é confirmado pelas revelações dos Espíritos. Com efeito, eles nos ensi-
nam que todos esses mundos são habitados por seres corporais apropriados à constituição física de cada 
globo; que, entre os habitantes desses mundos, uns são mais, outros menos adiantados que nós, do ponto 
de vista intelectual, moral e mesmo físico. Ainda mais: sabemos hoje que podemos entrar em relação com 
eles e obter informações sobre o seu estado; sabemos, igualmente, que não apenas são habitados todos os 
globos por seres corpóreos, mas que o espaço é povoado de seres inteligentes, a nós invisíveis por causa do 
véu material lançado sobre nossa alma e que revelam sua existência por meios ocultos ou patentes. Assim,
tudo é povoado no Universo, a vida e a inteligência estão por toda parte: nos globos sólidos, no ar, nas en-
tranhas da Terra, e até nas profundezas etéreas.

Haverá nessa doutrina alguma coisa que repugne à razão? Não é, ao mesmo tempo, grandiosa e sublime? Ela 
nos eleva por nossa própria pequenez, bem ao contrário desse pensamento egoísta e mesquinho, que nos co-
loca como os únicos seres dignos de ocupar o pensamento de Deus.

Júpiter e alguns outros mundos

Antes de entrar em detalhes nas revelações que nos fizeram os Espíritos sobre o estado dos diferentes mundos, 
vejamos a que conseqüência lógica podemos chegar por nós mesmos e unicamente pelo raciocínio. Repor-
tando-nos à escala espírita que demos no número anterior, rogamos às pessoas desejosas de se aprofundarem 
seriamente nessa nova ciência, que estudem cuidadosamente esse quadro e dele se compenetrem: aí encon-
trarão a chave de mais de um mistério.

O mundo dos Espíritos compõe-se das almas de todos os humanos desta Terra e de outras esferas, despojadas 
dos liames corporais; do mesmo modo, todos os humanos são animados por Espíritos neles encarnados. Há, 
pois, solidariedade entre esses dois mundos: os homens terão as qualidades e as imperfeições dos Espíritos aos 
quais estão unidos. Os Espíritos serão mais ou menos bons ou maus, conforme os progressos que hajam feito 
durante sua existência corporal. Estas poucas palavras resumem toda a doutrina.
Como os atos dos homens são o produto de seu livre-arbítrio, carregam a marca da perfeição ou da imperfeição 
do Espírito que os provoca.Ser-nos-á, pois, muito fácil fazer uma idéia do estado moral de ummundo qualquer, 
conforme a natureza dos Espíritos que o habitam;de algum modo poderíamos descrever sua legislação, traçar 
o quadro de seus costumes, de seus usos e de suas relações sociais.

Suponhamos, então, um globo habitado exclusivamente por Espíritos da nona classe, por Espíritos impuros, 
e para lá nos transportemos pelo pensamento. Nele veremos todas as paixões liberadas e sem freio; o estado 
moral no mais baixo grau de embrutecimento; a vida animal em toda a sua brutalidade; nada de laços sociais, 
porquanto cada um só vive e age por si e para satisfazer seus grosseiros apetites; o egoísmo ali reina como so-
berano absoluto, arrastando no seu cortejo o ódio, a inveja, o ciúme, a cupidez e o assassínio.
 
Passemos agora a uma outra esfera, onde se encontram Espíritos de todas as classes da terceira ordem: Espíri-
tos impuros, levianos, pseudosábios, neutros.
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Sabemos que o mal predomina em todas as classes dessa ordem; porém, sem ter o pens-
amento do bem, o do mal decresce à medida que se afastam da última classe. O egoísmo 
é sempre o móvel principal das ações, mas os costumes são mais suaves, a inteligên-
cia mais desenvolvida; o mal aí está um pouco disfarçado, enfeitado, dissimulado. Essas 
próprias qualidades dão origem a outro defeito: o orgulho, pois as classes mais elevadas 
são suficientemente esclarecidas para terem consciência de sua superioridade, mas não 
o bastante para compreenderem aquilo que lhes falta; daí sua tendência à escravização 
das classes inferiores ou das raças mais fracas, que mantêm sob o seu jugo. Não possuin-
do o sentimento do bem, só têm o instinto do eu, pondo a inteligência em proveito da sat-
isfação das paixões. Se numa tal sociedade dominar o elemento impuro, este aniquilará 
o outro; caso contrário, os menos maus procurarão destruir seus adversários; em todos os 
casos haverá luta, luta sangrenta, de extermínio, porque são dois casos haverá luta, luta 
sangrenta, de extermínio, porque são dois elementos que têm interesses opostos. Para 
proteger os bens e aspessoas, serão necessárias leis; mas essas leis serão ditadas pelo interesse pessoal e não 
pela justiça; é o forte que as fará, em detrimento do fraco.

Suponhamos agora um mundo onde, entre os elementosmaus que acabamos de ver, se encontrem alguns 
da segunda ordem;no meio da perversidade veremos aparecer, então, algumas virtudes.Se estiverem em 
minoria, os bons serão vítimas dos maus; porém,à medida que aumente a sua preponderância, a legislação 
será maishumana, mais eqüitativa e, para todos, a caridade cristã deixa deser letra morta. Desse mesmo bem 
nascerá outro vício. A despeitoda guerra incessante que os maus declarem aos bons, não podemevitar que se 
estimem em seu foro íntimo; percebendo o ascendenteda virtude sobre o vício, e não tendo força nem vontade 
de praticála,procuram parodiá-la; tomam-lhe a máscara; daí os hipócritas, tão numerosos em toda sociedade 
onde a civilização é imperfeita.
 
Continuemos nosso passeio através dos mundos e paremos neste que nos dará um pouco de repouso do triste 
espetáculo que acabamos de ver. É habitado somente por Espíritos de segunda ordem. Que diferença! O grau 
de depuração ao qual chegaram exclui entre eles todo pensamento do mal e apenas essa palavra nos dá uma 
idéia do estado moral dessa terra feliz. A legislação aí é bem simples, porquanto os homens não têm neces-
sidade de defender-se uns contra os outros; ninguém deseja o mal ao próximo, ninguém se apropria do que 
não lhe pertence, ninguém procura viver em detrimento de seu vizinho. Tudo respira benevolência e amor; os 
homens não se procuram prejudicar, não há ódio; o egoísmo é desconhecido e a hipocrisia não teria finalidade.
Aí, entretanto, não reina a igualdade absoluta, porquanto tal igualdade supõe uma identidade perfeita no de-
senvolvimento intelectual e moral. Ora, pela escala espiritual vemos que a segunda ordem compreende vários 
graus de desenvolvimento; haverá, pois, desigualdade nesse mundo, porque muitos encarnados serão mais 
avançados que outros; mas, como entre eles só há o pensamento do bem, os mais elevados não conceberão o 
orgulho nem os outros a inveja. O inferior compreende a ascendência do superior e a ela se submete, visto ser 
puramente moral essa ascendência e ninguém se serve dela para oprimir os outros.

As conseqüências que tiramos desses quadros, embora apresentados de maneira hipotética, não são menos 
racionais, podendo cada um deduzir o estado social de um mundo qualquer de acordo com a proporção dos 
elementos morais que o constituem. Já vimos, abstração feita da revelação dos Espíritos, que todas as proba-
bilidades apontam para a pluralidade dos mundos; ora, não é menos racional pensar que nem todos estejam 
no mesmo grau de perfeição e que, por isso mesmo, nossas suposições bem possam ser realidades. Não con-
hecemos, de maneira positiva, senão o nosso mundo. Que posição ocuparia ele nessa hierarquia? Ah! É preciso 
considerar o que aqui se passa para ver que está longe de merecer a primeira classe; e estamos co vencidos de 
que, ao ler estas linhas, já se lhe terá marcado a posição. Quando os Espíritos afirmam que a Terra, se não está 
na última classe, está numa das últimas, infelizmente o simples bom-senso nos diz que não se enganam; te-
mos ainda muito a fazer para elevá-la à categoria do mundo que descrevemos por último e muita necessidade 
de que o Cristo nos venha mostrar novamente o caminho.

Quanto à aplicação que podemos fazer de nosso raciocínio aos diferentes globos de nosso turbilhão plan-
etário, só temos o ensino dos Espíritos; ora, para os que só admitem provas palpáveis é positivo que sua as-
sertiva, a esse respeito, não tenha a certeza da experimentação direta. Entretanto, diariamente não aceita-
mos, confiantes, as descrições que os viajantes nos fazem de países que jamais vimos? Se só devêssemos 
crer no que vemos, creríamos em pouca coisa. O que aqui dá certo valor ao que dizem os Espíritos é a cor-
relação existente entre eles, pelo menos quanto aos pontos principais. Para nós, que temos testemunhado 
essas comunicações centenas de vezes, que as temos apreciado em seus mínimos detalhes, que lhes in-
vestigamos os pontos fracos e fortes, que observamos as similitudes e as contradições, nelas encontramos 
todos os caracteres da probabilidade; contudo, não as damos senão como inventário e a título de ensina-
mentos, de que cada um será livre para dar a importância que julgar conveniente. Segundo os Espíritos, o 
planeta Marte seria ainda menos adiantado que a Terra 17. Os Espíritos ali encarnados parecem pertencer 
quase que exclusivamente à nona classe, a dos Espíritos impuros, de sorte que o primeiro quadro, que 
demos acima, seria a imagem desse mundo. Vários outros pequenos globos estão, com alguns matizes, 
na mesma categoria. A Terra viria em seguida; a maioria de seus habitantes pertence incontestavelmente 
a todas as classes da terceira ordem, e uma parte bem menor às últimas classes da segunda ordem. Os 
Espíritos superiores, os da segunda e da terceira classes, aqui cumprem, algumas vezes, missões de civili-
zação e de progresso, mas constituem exceções. Mercúrio e Saturno vêm depois da Terra. A superioridade 
numérica dos Espíritos bons dá-lhes preponderância sobre os Espíritos inferiores, do que resulta uma or-
dem social mais perfeita, relações menos egoístas e, conseqüentemente, condições de existência mais 
felizes. A Lua e Vênus encontram-se mais ou menos no mesmo grau e, sob todos os aspectos, mais adian-
tados que Mercúrio e Saturno. Juno 18 e Urano seriam ainda superiores a estes últimos. Pode supor-se que 
os elementos morais desses dois planetas são formados das primeiras classes da terceira ordem e, em sua 
grande maioria, de Espíritos da segunda ordem. Os homens são ali infinitamente mais felizes que na Terra, 
em razão de não terem de sustentar as mesmas lutas, nem sofrer as mesmas tribulações, assim como não 
se acham expostos às mesmas vicissitudes físicas e morais.

17 N. do T.: Trata-se de mera suposição, sem o que Kardec não teria empregado o verbo ser no condicional.
18 N. do T.: Junon no original. Hoje catalogado como asteróide, Juno era considerado um planeta na época de Allan Kardec.
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De todos os planetas, o mais adiantado sob todos os aspectos é Júpiter. É o reino ex-
clusivo do bem e da justiça, porquanto só tem Espíritos bons. Pode fazer-se uma idéia 
do estado feliz de seus habitantes pelo quadro que demos de um mundo habitado-
apenas por Espíritos da segunda ordem.A superioridade de Júpiter não está somente 
no estado moral de seus  habitantes;  está  também na  sua  constituição  física.  Eis  a 
descrição que nos foi dada desse mundo privilegiado, onde encontramos a maior par-
te dos homens de bem que honraram nossaTerra por suas virtudes e talentos.

A conformação do corpo é mais ou menos a mesma daqui, porém é menos material, 
menos denso e de uma maior leveza específica. Enquanto rastejamos penosamente 
na Terra, o habitante de Júpiter transporta-se de um a outro lugar, deslizando sobre a 
superfície do solo, quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o peixe na água. Sendo 
mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dispersa-se após a morte sem ser 
submetida   à  decomposição  pútrida.  Ali  não  se  conhece  a  maioria  das   moléstias  que  nos  afligem,
sobretudo as que se originam dos excessos de todo gênero e da devastação das paixões. A alimentação 
está em relação com essa organização etérea; não seria suficientemente substancial para os nossos estô-
magos grosseiros, sendo a nossa por demais pesada para eles; compõe-se de frutos e plantas; de alguma 
sorte, aliás, a maior parte eles a haurem no meio ambiente, cujas emanações nutritivas aspiram. A dura-
ção da vida é, proporcionalmente, muito maior que na Terra; a média equivale a cerca de cinco dos nossos 
séculos; o desenvolvimento é também muito mais rápido e a infância dura apenas alguns de nossos me-
ses. Sob esse leve envoltório, os Espíritos se desprendem facilmente e entram em comunicação recíproca 
apenas pelo pensamento, sem, todavia, excluir a linguagem articulada; para a maior parte deles, tam-
bém, a segunda vista é uma faculdade permanente; seu estado normal pode ser comparado ao de nossos 
sonâmbulos lúcidos; eis por que se nos manifestam mais facilmente do que os encarnados nos mundos 
mais grosseiros e mais materiais. A intuição que têm do seu futuro, a segurança dada por uma consciência 
isenta de remorsos fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão; vêem-na chegar sem temor e 
como simples transformação.

 Os animais não estão excluídos desse estado progressivo, sem se aproximarem, contudo, daquele do 
homem; seu corpo, mais material, prende-se à terra, como os nossos. Sua inteligência é mais desenvolvida 
que a dos nossos animais; a estrutura de seus membros presta-se a todas as exigências do trabalho; são 
encarregados da execução de obras manuais: são os serviçais e os operários; as ocupações dos homens 
são puramente intelectuais. Para os animais o homem é uma divindade tutelar que jamais abusa do poder 
para os oprimir.

 Quando se comunicam conosco, os  Espíritos  que  habitam  Júpiter  geralmente  sentem  prazer  em 
descrever o seu planeta; ao se lhes pedir a razão, respondem que o fazem com o fito de nos inspirarem o 
amor do bem, com a esperança de lá chegarmos um dia. Foi com essa intenção que um deles, que viveu 
na Terra com o nome de Bernard Palissy, célebre oleiro do século XVI, ofereceu-se espontaneamente, sem 
que ninguém lhe pedisse, para elaborar uma série de desenhos, tão notáveis por sua singularidade quanto 
pelo talento de execução, destinados a dar-nos a conhecer, até nos menores detalhes, esse mundo tão es-
tranho e tão novo para nós. Alguns retratam personagens, animais, cenas da vida privada; os mais impres-
sionantes, porém, são os que representam habitações, verdadeiras obras-primas de que coisa alguma na 
Terra nos poderia dar uma idéia, porque em nada se assemelham ao que conhecemos; é um gênero de 
arquitetura indescritível, tão original e, entretanto, tão harmoniosa, de uma ornamentação tão rica e tão 
graciosa que desafia a mais fecunda imaginação. O Sr. Victorien Sardou, jovem literato de nossas relações,
cheio de talento e de futuro, mas de forma alguma desenhista, serviu lhe de intermediário. Palissy pro-
meteu-nos uma série de desenhos que, de certo modo, será a monografia ilustrada desse mundo maravi-
lhoso. Esperamos que essa curiosa e interessante coletânea, sobre a qual voltaremos em artigo especial 
consagrado aos médiuns desenhistas, possa um dia ser liberada ao público.

 O planeta Júpiter, apesar do quadro sedutor que nos foi dado, não é, absolutamente, o mais perfeito 
dos mundos. Outros há, desconhecidos para nós, que lhe são muito superiores, do ponto de vista físico e 
moral, e cujos habitantes gozam de felicidade ainda mais perfeita; são a morada dos Espíritos mais eleva-
dos, cujo etéreo envoltório nada mais tem das propriedades conhecidas da matéria.

 Já nos perguntaram diversas vezes se pensamos que a condição do homem terreno seria um obstá-
culo absoluto à sua passagem, sem intermediário, da Terra para Júpiter. A todas as perguntas que dizem 
respeito à Doutrina Espírita, jamais respondemos conforme nossas próprias idéias, contra as quais estamos 
sempre em guarda. Limitamo-nos a transmitir o ensino que nos é dado pelos Espíritos, não os aceitando 
de forma leviana e com irrefletido entusiasmo. À pergunta acima respondemos claramente,  porque  tal  é
o sentido formal de nossas instruções e o resultado de nossas próprias observações: Sim; deixando a Terra, 
pode o homem ir imediatamente a Júpiter, ou a outro mundo análogo, pois que não é o único dessa ca-
tegoria. Pode-se ter certeza disso? Não. Contudo poderá ele ir, visto haver na Terra, embora em pequeno 
número, Espíritos muito bons e suficientemente desmaterializados para não se sentirem deslocados num 
mundo onde o mal não tem acesso. Não há certeza, porque o homem pode iludir-se sobre o seu mérito 
pessoal ou tem que cumprir, alhures, outra missão. Seguramente, os que podem esperar esse favor não 
são os egoístas, nem os ambiciosos, nem os avarentos, nem os ingratos, nem os ciumentos, nem os orgu-
lhosos, nem os vaidosos, nem os hipócritas, nem os sensuais ou qualquer daqueles que se deixaram domi-
nar pelo apego aos bens terrestres; a esses, serão necessárias, talvez, longas e rudes provas. Isso depende 
da sua vontade.

Fonte: Revista Espírita - Jornal de Estudos Psicológicos  Ano I Março de 1858 N° 3
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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Obras Básicas em Foco
Para quem deseja compreender o Espiritismo, dando a saber do que se trata e internalizar 
os fundamentos do mestre Jesus, é preciso a leitura constante e atenta, além do estudo con-
tinuado das obras fundamentais da Doutrina Espírita.
A partir desta edição, o Idem publicará trechos de O livro do Médiuns, O Céu e o Inferno e A 
Gênese, dando continuidade do estudo das Obras Básicas apresentadas nas colunas "O Que 
Disse Kardec" e "Desvendando o Evangelho Segundo o Espiritismo".

A Gênese
Os milagres e as predições segundo o espiritismo

 O livro A Gênese é a última obra do pentateuco espírita que fecha com chave de ouro o conhecimen-
to básico transmitido pelos Espíritos da falange do Espírito de Verdade.

 Publicada por Allan Kardec a 6 de janeiro de 1868, em Paris, a obra se revela, de certa forma, diferente 
das demais. Primeiro porque o livro trata de três assuntos aparentemente antagônicos (gênese, milagres 
e predições); segundo, porque o Codificador consegue, com maestria e lucidez intelectual, definir como 
interpretar as ideias espíritas por meio de uma unidade metodológica, analisadas sob a óptica da fé racio-
cinada. Valendo-se do aspecto científico da Doutrina Espírita, Kardec ensina como entender e aplicar as 
práticas do Espiritismo, as suas orientações filosóficas e as suas consequências morais. Não é pouco!

 Outra não há de ter sido a razão que conduziu Kardec a inserir na Folha de rosto da obra a seguinte 
sentença: A Doutrina Espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos Espíritos. A Ciência é convi-
dada a constituir a Gênese segundo as Leis da Natureza. Deus prova a sua grandeza e seu poder pela imu-
tabilidade das suas leis, e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente.1

 Allan Kardec registra relevantes ponderações na Introdução de A gênese, os milagres e as predições 
segundo o espiritismo que merecem ser lembradas. Destacamos as que se seguem:

 Essa obra é um passo a mais no terreno das consequências e das aplicações do Espiritismo. Conforme 
indica o seu título, ela tem como objetivo o estudo dos três pontos até agora diversamente interpretados 
e comentados: A gênese, os milagres e as predições, em suas relações com as novas leis que decorrem da 
observação dos fenômenos espíritas.

 Dois elementos, ou, se quiserem, duas forças regem o Universo: o elemento espiritual e o elemento 
material. Da ação simultânea desses dois princípios resultam fenômenos especiais que se tornam natural-
mente inexplicáveis, desde que se abstraia de um deles […].

 Ao demonstrar a existência do Mundo Espiritual e suas relações com o mundo material, o Espiritismo 
fornece a explicação de uma imensidade de fenômenos incompreendidos e, por isso mesmo, considera-
dos inadmissíveis por parte de certa classe de pensadores [trabalhadores]. Embora as Escrituras estejam 
repletas de tais fatos, seus comentadores não conseguiram chegar a uma solução racional, visto desco-
nhecerem a lei que os rege. […].
Essa solução se encontra na ação recíproca do espírito e da matéria. […].2

 Um ponto relevante, enfatizado na Introdução do livro e explicitamente analisado no capítulo primeiro 
da obra, diz respeito ao Caráter da revelação espírita. O espírita esclarecido, atento à necessidade de mel-
hor conhecer a Doutrina Espírita, deve aprender como desenvolver o adequado discernimento doutrinário. 
Neste sentido, é de suma importância saber distinguir o falso e o verdadeiro que podem aparecer nas 
manifestações dos Espíritos, ou tudo o que pode gerar conflitos com os postulados espíritas. As ideias e 
práticas equivocadas que assaltam o Movimento Espírita têm como origem o despreparo doutrinário do 
espírita, tanto por parte do encarnado quanto do desencarnado.

 Eis o que Kardec tem a dizer sobre o assunto na Introdução da obra:

Antes	de	entrarmos	na	matéria,	pareceu-nos	necessário	definir	claramente	os	papeis	 respectivos	dos	
Espíritos	e	dos	homens	[encarnados]	na	elaboração	da	nova	doutrina.	Essas	considerações	preliminares,	
que	dela	afastam	toda	ideia	de	misticismo,	fazem	o	objeto	do	primeiro	capítulo,	intitulado	Caráter	da	
revelação	espírita.	Pedimos	séria	atenção	para	este	ponto,	porque,	de	certo	modo,	aí	está	o	nó	da	questão.
Muitos desentendimentos seriam evitados se buscássemos a segurança de aplicar os critérios do caráter 
da revelação espírita nas ideias, interpretações e mensagens que abundantemente surgem no meio es-
pírita, geradoras de desconfortos e perturbações variadas. Aliás, nestes tempos da transição planetária, as 
desarmonias manifestadas – sejam de natureza mediúnica ou anímica – representam uma estratégia ha-
bilmente utilizada pelos Espíritos perturbados e perturbadores, encarnados ou desencarnados, que agem 
com a finalidade de desestabilizar o trabalho espírita e do Bem na face do planeta. E não nos iludamos, 
pois tais Espíritos assim procedem porque encontram ressonância de suas ideias e atitudes comporta-
mentais no trabalhador espírita  que, a  despeito  do  amor  à  Causa, desconhece  ou  pouco  conhece a 
Doutrina que professa.

 Em mensagem datada de dezembro de 1867, o Espírito São Luís faz referência ao livro A Gênese, os 
milagres e as predições segundo o espiritismo, então prestes a ser publicado:

Esta	obra	vem	a	propósito,	no	sentido	de	que	a	Doutrina	está	hoje	bem	firmada	do	ponto	de	vista	moral	
e	religioso.	Seja	qual	for	a	direção	que	tome	doravante,	tem	raízes	muito	profundas	no	coração	dos	adep-
tos,	para	que	ninguém	possa	temer	se	desvie	ela	de	sua	rota.	[…]	O	Espiritismo	atualmente	entra	numa	
nova	fase.	Ao	atributo	de	consolador	alia	o	de	instrutor	e	diretor	do	espírito,	em	ciência	e	em	filosofia,	
como	em	moralidade.	A	caridade,	sua	base	inabalável,	dele	fez	o	laço	das	almas	eternas;	a	Ciência,	a	soli-
dariedade,	a	progressão,	o	espírito	liberal	dele	farão	o	traço	de	união	das	almas	fortes.	[…]	por	esse	livro,	
como	vos	disse,	o	Espiritismo	entra	numa	nova	fase	e	esta	preparará	as	vias	da	fase	que	se	abrirá	mais	
tarde. […].
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              Inserimos, a seguir, trechos  de duas mensagens transmitidas por Espíritos que colaboraram na 
elaboração desta última obra da Codificação Espírita. A primeira, recebida em Ségur, 9 de setembro de 
1867, contém esta informação:

 Pessoalmente,	estou	satisfeito	com	o	trabalho	[o	de	elaboração	do	livro],	mas	a	minha	opinião	é	de	
pouca	valia,	levando-	se	em	conta	a	satisfação	daqueles	a	quem	ela	transformará.	O	que,	sobretudo,	me	
alegra	são	as	consequências	que	produzirá	sobre	as	massas,	tanto	no	Espaço	quanto	na	Terra.

A segunda mensagem, transmitida em Paris, 4 de julho de 1868, afirma:

[…]	Está	apenas	no	começo	a	impulsão	que	A	Gênese	produziu	e	muitos	elementos,	abalados	por	ela,	
se	acomodarão,	dentro	em	pouco,	sob	a	tua	bandeira.	Outras	obras	sérias	também	aparecerão	para	
acabar	de	esclarecer	o	juízo	humano	sobre	a	nova	doutrina.

	 A	Gênese,	os	milagres	e	as	predições	segundo	o	espiritismo	é,	portanto,	uma	obra	que	define	o	pa-
pel	da	Ciência	e	do	Espiritismo	no	concerto	das	Leis	Divinas	que	regem	a	vida:	“Assim	como	a	Ciência	
propriamente	dita	tem	por	objeto	o	estudo	das	leis	do	princípio	material,	o	objeto	especial	do	Espiritismo	
é	o	co-nhecimento	das	leis	do	princípio	espiritual.	[…]”.Por	enquanto,	Ciência	e	Doutrina	Espírita	seguem	
caminhos	distintos,	salvo	algumas	manifestações	de	integração	observadas	aqui	e	acolá.	Mas	como	em	
tudo	há	um	propósito	divino,	cedo	ou	tarde	acontecerá	a	aliança	definitiva	entre	ambas.

[…]	O	Espiritismo	e	a	Ciência	se	completam	reciprocamente;	a	Ciência,	sem	o	Es-
piritismo	se	acha	na	impossibilidade	de	explicar	certos	fenômenos	só	pelas	leis	da	
matéria;	ao	Espiritismo,	sem	a	Ciência,	faltariam	apoio	e	comprovação.	O	estudo	
das	 leis	da	matéria	tinha	de	preceder	o	da	espiritualidade,	porque	a	matéria	é	
que primeiro fere os sentidos. Se o Espiritismo tivesse vindo antes das descobertas 
científicas,	teria	malogrado,	como	tudo	quanto	surge	antes	do	tempo.

Formatação da obra

 Os três primeiros capítulos da obra intitulados: Caráter da revelação espírita, 
Deus, e O bem e o mal, são fundamentos para o adequado entendimento do livro, em particular e da 
Doutrina Espírita, em geral. Como foi dito anteriormente, é imprescindível que o espírita não se descure 
da importância do Caráter da revelação espírita (capítulo I), cujos ensinos foram transmitidos por Espíri-
tos orientadores que agem sob a orientação do Cristo, Guia e Modelo da humanidade terrestre. Deus, 
anunciado no capítulo 2, revela o pensamento cristalino dos Espíritos Superiores sobre Deus, a natureza 
divina, a providência e a visão espírita de Deus. Isto é, livre dos equívocos que certas interpretações reli-
giosas e manifestações teológicas imprimiram na mentalidade humana, ao longo dos tempos. O bem e o 
mal, apresentado no capítulo 3, revela o traçado evolutivo do Espírito que, encarnado simples e ignorante, 
apresenta intrinsecamente todas condições para se transformar em Espírito puro, por intermédio das ex-
periências adquiridas na fieira das reencarnações e nos aprendizados desenvolvidos no Plano Espiritual. O 
capítulo apresenta também elucidações a respeito do bem e do mal, dos processos evolutivos do instinto 
e da inteligência, assim como dos fenômenos de destruição, naturais e abusivos, condições de aprendiza-
gem que se assemelham a degraus ascensionais que o Espírito deve percorrer em sua árdua jornada a 
caminho da Luz, que é Deus. Chegado a esse patamar evolutivo, o Espírito imortal, à semelhança de Jesus, 
poderá então afirmar convictamente: “Eu	e	o	Pai	somos	um”	(João, 10:30) . Esses três primeiros capítulos 
devem ser considerados, portanto, como uma espécie de base, fundação ou alicerces do edifício em que 
a obra está erigida. Os demais capítulos estão agrupados em um conjunto harmonioso, assim expresso:

1. A Gênese segundo o Espiritismo

Sob esta denominação, a primeira parte do livro expõe úteis informações sobre: a formação dos mundos 
e da Terra; a pluralidade dos mundos habitados; a origem, organização e transformações dos seres vivos 
(orgânicos) do planeta tendo como base as inúmeras aquisições realizadas pelo princípio inteligente ou 
espiritual ao longo das eras, e nos dois planos da vida; a criação do Espírito e da humanidade terrestre.

Enfim, estes e outros temas similares são apresentados na forma metodológica da visão sistêmica – que 
está mais desenvolvida nos dias atuais –, delineando-se, portanto, o encadeamento de todo o processo 
evolutivo, geral e particular dos astros, mundos e seres da Criação.

2. Os milagres segundo o Espiritismo

Assim nomeada, a segunda parte do livro começa por explicar, à luz da fé raciocinada professada pelo 
Espiritismo, o que é milagre, inclusive no sentido teológico; em seguida há esclarecimentos a respeito da 
visão espírita sobre o termo milagre que, ao se apoiar no aspecto científico, demonstra que o comumente 
denominado sobrenatural e maravilhoso, tão a gosto de algumas manifestações religiosas, confunde e 
perturba a ordem natural do progresso humano.

O capítulo 14 – Os fluidos, é de fundamental importância para a prática espírita, usual nas casas espíritas 
do passado e do presente. Trata da natureza e qualidade dos fluidos e das energias radiantes, oriundas do 
princípio vital; a formação e propriedades do perispírito, subproduto do fluido cósmico universal,12 estru-
tura semimaterial formadora do corpo físico, altamente plástica, cuja constituição íntima é diferente em 
cada pessoa e se modifica e se ajusta às aquisições consequentes do progresso do Espírito.13. Este capítulo 
também informa a respeito da ação dos Espíritos e das criações fluídicas, úteis no entendimento do con-
trole mental e da emissão e recepção do pensamento. 

Os exemplos que ilustram a ação dos Espíritos sobre os fluidos são retirados do Evangelho, em  que se en-
contra o relato de diferentes fenômenos, até então considerados sobrenaturais, tais como: visão psíquica 
(dupla vista), as curas, aparições, catalepsias, ressureição etc.

O capítulo 15 – Os milagres do Evangelho, último capítulo da segunda parte, apresenta beleza e grandeza 
espirituais significativas, encantando o leitor atento que passa a compreender nitidamente, à luz da fé 
raciocinada espírita, os milagres do Evangelho.
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3. As predições segundo o Espiritismo

A última parte desta admirável  obra da Codificação está formatada em três capítulos, a saber: Teoria da 
presciência ou o conhecimento do futuro, faculdade psíquica do ser humano amplamente manifestada  
e conhecida ao longo da história da civilização humana, expressa nos profetas e médiuns; Predições do 
Evangelho, que analisam as predições de Jesus para a humanidade terrestre, especialmente as informa-
ções sobre os sinais precursores da fase de transição planetária (it. Sinais precursores) e sobre o juízo final 
(it. Juízo final), continuamente assinaladas por religiosos ainda prisioneiros de interpretações literais; e Os-
tempos são chegados, último capítulo do livro, que deveria ser leitura obrigatória para todos os espíritas, 
pois elucida acerca das mudanças ocorridas na
sociedade, sob o impulso da Lei do Progresso e da Lei de Causa e Efeito, as características fisionômicas e 
espirituais que se refletem no homem moralizado, apto a viver em um mundo melhor, livre das expiações.

Por último, merece considerar que A Gênese, os milagres e as predições segundo o espiritismo foi con-
struída a partir de O livro dos espíritos, a coluna central do Espiritismo, no dizer do respeitável
baiano Deolindo Amorim (1906–1984), jornalista, sociólogo, publicitário, escritor e conferencista espírita 
brasileiro, tal como aconteceu com as demais obras da Codificação Espírita (O livro dos Médiuns, O Evan-
gelho segundo o Espiritismo e O Céu e o Inferno).

Os conteúdos doutrinários espíritas de A Gênese, os milagres e as predições segundo o espiritismo foram 
desenvolvidos por Allan Kardec sob a segura orientação da equipe dos Espíritos orientadores, a partir dos 
seguintes tópicos de O livro dos Espíritos:

• Livro Primeiro: Causas primeiras
Capítulos 2 – Elementos gerais do Universo / 3 – Criação / 4- Princípio vital;

• Livro Segundo: Mundo Espiritual ou dos Espíritos
Capítulos 9 – Intervenção dos Espíritos no mundo corpóreo /  10 – Ocupações e missões dos Espíritos / 11 
– Os três reinos;

• Livro Terceiro: Leis morais
Capítulos 4 – III. Lei de reprodução / 5 – IV. Lei de conservação.

Fonte: http://www.souleitorespirita.com.br/reformador/destaque/a-genese-2/
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

A Importância da Literatura Espírita
O item V da Conclusão de O Livro dos Espíritos traz em suas palavras explicações 
acerca do futuro do Espiritismo, que muito se coaduna com a idéia a ser breve-
mente trabalhada por meio desse artigo.

“Aqueles	que	dizem	que	as	crenças	espíritas	ameaçam	invadir	o	mundo,	proc-
lamam	lhe,	com	isso,	a	força,	porque	uma	ideia	sem	fundamento	e	despida	de	
lógica	não	poderia	tornar-se	universal.	Portanto,	se	o	Espiritismo	se	implanta	por	
toda	a	parte,	se	faz	adeptos	sobretudo	nas	classes	esclarecidas,	assim	que	cada	
um	o	reconhece,	é	porque	tem	um	fundo	de	verdade.	Contra	essa	tendência	todos	
os	esforços	dos	seus	detratores	serão	vãos,	e	o	que	o	prova	é	que	o	ridículo	com	
o	qual	procuram	cobri-lo,	longe	de	deter-lhe	o	impulso,	parece	lhe	ter	dado	uma	
nova	vida.	Esse	resultado	justifica	plenamente	o	que,	muitas	vezes,	nos	disseram	
os	Espíritos:	‘Não	vos	inquieteis	com	a	oposição,	tudo	o	que	se	fizer	contra	vós	tornará	para	vós,	e	vossos	
maiores	adversários	servirão	à	vossa	causa,	sem	o	querer.	Contra	a	vontade	de	Deus	a	má	vontade	dos	
homens não prevalecerá’.

	 Pelo	Espiritismo,	a	Humanidade	deve	entrar	numa	fase	nova,	a	do	progresso	moral,	que	é	a	sua	
consequência	inevitável.	Portanto,	cessar	de	vos	espantar	da	rapidez	com	a	qual	se	propagam	as	ideias	
espíritas;	a	sua	causa	está	na	satisfação	que	elas	proporcionam	a	todos	os	que	nela	se	aprofundam,	e	
que	nelas	veem	outra	coisa	mais	do	que	um	fútil	passatempo.	Ora,	como	cada	um	quer	a	felicidade	an-
tes	de	tudo,	não	é	de	admirar	que	se	interesse	por	uma	ideia	que	o	torna	feliz.

	 O	desenvolvimento	dessas	ideias	apresenta	três	períodos	distintos:	o	primeiro	é	o	da	curiosidade	
provocada	pela	estranheza	dos	fenômenos	que	se	produzem;	o	segundo,	o	do	raciocínio	e	da	filosofia,	e	
o terceiro o da aplicação e das consequências. 
  
 O	período	de	curiosidade	passou.	A	curiosidade	não	tem	senão	um	tempo	e,	uma	vez	satisfeita,	
muda	de	objeto	para	passar	a	um	outro.	O	mesmo	não	sucede	com	aquele	que	recorre	ao	pensamento	
sério	e	ao	julgamento.	Começado	o	segundo	período,	o	terceiro	o	seguirá	inevitavelmente.	

	 O	Espiritismo	tem	progredido,	sobretudo,	depois	que	foi	melhor	compreendido	em	sua	essência	ín-
tima,	depois	que	se	lhe	viu	a	importância,	porque	toca	o	ponto	mais	sensível	do	homem:	o	da	sua	felici-
dade,	mesmo	neste	mundo.	Nisso	está	a	causa	da	sua	propagação,	o	segredo	a	força	que	o	fará	triunfar.	
Ele	torna	felizes	aqueles	que	o	compreendem,	até	que	sua	influência	se	estenda	sobre	as	massas.	Mesmo	
aquele	que	não	teve	nenhum	testemunho	material	de	manifestação,	diz:	além	desses	fenômenos,	há	a	
filosofia	que	me	explica	o	que	nenhuma	outra		me		havia		explicado;		nela		encontro,		só		pelo		raciocínio,		
uma  demonstração racional de problemas que interessam muitíssimo ao meu futuro; ela me propor-
ciona	acalma,	a	segurança	e	a	confiança;	me	livra	do	tormento	da	incerteza:	ao	lado	dela,	a	questão	dos	
fatos materiais é uma questão secundária. 

	 Vós	todos,	que	o	atacais,	quereis	um	meio	de	o	combater	com	sucesso?	Eis	aqui:	Substituí-o	por	
qualquer	 coisa	melhor;	 encontrai	uma	solução	mais	filosófica	 todas	as	questões	que	ele	 resolve;	daí	
ao	homem	uma	outra	certeza	que	o	torne	mais	feliz	e	compreendei	bem	a	importância	dessa	palavra	
certeza,	porque	o	homem	não	aceita	como	certo	senão	o	que	lhe	parece	lógico.	Não	vos	contenteis	em	
dizer	que	isso	não	é	assim,	pois	é	muito	fácil.
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	 Provai,	não	por	uma	negação,	mas	por	fatos,	que	isso	não	é,	jamais	foi	e	não	pode	ser.	Se	não	o	é,	
dizei,	 sobretudo,	o	que	haveria	em	seu	 lugar.	Provai,	enfim,	que	as	consequências	do	Espiritismo	não	
são	de	tornar	os	homens	melhores	e,	portanto,	mais	felizes,	pela	prática	da	mais	pura	moral	evangélica,	
moral	que	se	glorifica	muito,	mas	que	se	pratica	pouco.	Quando	houverdes	feito	isso,	tereis	o	direito	de	
atacá-lo. 

	 O	Espiritismo	é	forte	porque	ele	se	apoia	sobre	as	bases	da	religião:	Deus,	a	alma,	a	penas	e	as	rec-
ompensas	futuras	como	consequências	naturais	da	vida	terrena,	e	que	nada,	no	quadro	que	ele	oferece	
do	futuro,	pode	ser	negado	pela	mais	exigente	razão.	Vós,	cuja	doutrina	total	consiste	na	negação	do	
futuro,	que	compensação	ofereceis	para	os	sofrimentos	deste	mundo?	Vós	vos	apoiais	sobre	a	incredu-
lidade,	ele	se	apoia	sobre	a	confiança	em	Deus.	Enquanto	ele	convida	os	homens	à	felicidade,	à	esper-
ança,	à	verdadeira	fraternidade,	vós	lhes	ofereceis	o	nada		por	perspectiva	e	o	egoísmo	por	consolação.	
Ele	explica	tudo,	vós	não	explicais	nada.	Ele	prova	pelos	fatos	e	vós	não	provais	nada.	Como	quereis	que	
se	hesite	entre	as	duas	doutrinas”?

 Como exercitar a mencionada segunda fase do Espiritismo? ESTUDANDO!

 E como estudamos? Por meio dos livros.

 E a que nos levará o estudo? À terceira fase, de aplicação e consequências, culminando no progresso 
e evolução moral de cada um de nós.

 É importante a literatura espírita? Muito. Já disse o Espírito de Verdade: “Espíritas!	Amai-vos,	eis	o	pri-
meiro	ensinamento.	Instruí-vos,	eis	o	segundo”	(Allan	Kardec	-	O	Evangelho	Segundo	o	Espiritismo,	Cap.	VI,	item	5).

 Pode ser o Pentateuco de Kardec, podem ser romances espíritas, livros doutrinários dos mais diver-
sos, a gama é enorme. Não importa como, o que importa é que se leia, que se faça uso da riqueza contida 
nesses livros, que se permita que eles invadam nosso ser com seus ensinamentos, melhorando-nos e nos 
auxiliando sempre pelos caminhos e percalços da vida.

 Espíritas, instruí-vos!

Fonte: Revista Letra Espírita
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

A Abordagem Espírita da Depressão
“Luta contra a tristeza, reeducando-te mentalmente "- Joanna de Ângelis

 Um estado de tristeza constante que persiste por mais de quinze 
dias consecutivos, queda de energia, vontade e interesse; alterações no 
apetite, sono e desejos sexuais, podem significar os primeiros sintomas 
de uma crise de depressão. É um problema que atinge um número cada 
vez maior de pessoas nos tempos atuais, mas como prevenir e combater 
este mal da vida moderna?

 Nesta entrevista, o médico neuropsiquiatra e psicoterapeuta, Dr. Franklin Antonio Ribeiro, dirigente 
do Grupo Espírita Hosana Krikor e membro do Núcleo de Estudos dos Problemas Espirituais e Religio-
sos (NEPER), do Instituto de Psiquiatria da USP, esclarece quais são seus principais agentes causadores e 
como a ciência e a doutrina espírita podem trabalhar juntas.

A depressão pode ocorrer em qualquer idade? 

Acontece	em	todas	as	 idades,	 inclusive	na	 infância.	Uma	tese	apresentada	em	um	congresso	de	psi-
canálise	em	Roma,	no	ano	de	1953,	mostrou	que	a	falta	de	carinho	e	atenção	pode	causar	depressão.	A	
experiência	foi	realizada	com	165	meninos	que	conviveram	com	as	mães	durante	pelo	menos	seis	meses	
e	depois	se	afastaram	por	algum	motivo.	No	primeiro	mês,	os	bebês	começavam	a	chorar	mais,	se	torna-
vam	tristes	e	mantinham	distanciamento	das	pessoas	que	se	aproximavam.	No	segundo,	já	não	tinham	
a	mesma	qualidade	no	ganho	de	peso	e	altura	e	no	terceiro,	se	as	mães	não	retornassem,	passavam	a	
adquirir	infecções	com	maior	facilidade.	Alguns	chegavam	a	falecer.	No	caso	das	mães	voltarem,	os	be-
bês se curavam da depressão. Isso mostra que o amor é um elemento valioso para tratar o problema.

A	depressão	pode	ocorrer	também	na	adolescência,	tendo	como	sintoma	mais	comum	a	irritabilidade,	
aliás,	o	número	de	jovens	com	depressão	vem	aumentando	devido	ao	uso	exagerado	do	álcool	e	das	dro-
gas.	O	álcool	é	o	maior	agente	depressor	de	todos.	Mexe	com	o	sistema	controlador	do	humor,	levando	
o	indivíduo	a	ter	alterações	de	comportamento.	À	principio,	o	álcool	desinibe,	por	isso	a	maioria	das	pes-
soas	gosta	de	beber,	só	que	se	houver	predisposição	genética,	pode	ocorrer	a	dependência.

Já	na	terceira	idade,	ocorre	alteração	de	memória.	O	esquecimento	exagerado	é	um	sinal	no	idoso.

Como a depressão é analisada do ponto de vista médico, humanístico e espiritual?

A	depressão	tem	várias	faces.	Do	ponto	de	vista	humanístico,	o	amor,	desde	a	infância,	é	fator	primordial	
e	começa	dentro	da	família.	Se	há	uma	relação	sincera	entre	os	parceiros,	a	criança	vai	crescer	dentro	
de	um	lar	estruturado,	mesmo	com	todas	as	dificuldades	naturais	de	uma	relação	humana.	O	indivíduo	
aprende	desde	cedo	a	lidar	com	a	insatisfação,	com	as	crises,	com	o	respeito,	amizade,	desprendimento	
e outros aspectos importantes nos relacionamentos.

Muitas	vezes,	se	a	pessoa	está	com	a	autoestima	baixa,	sem	autoconfiança,	desanimada,	desinteres-
sada,	sem	prazer	na	vida	e	sente	que	alguém	se	interessa	por	ela,	sua	imunidade	melhora	muito.	O	ser	
humano	precisa	se	sentir	reconhecido.	Sem	isso,	começa	a	sentir	uma	sensação	de	vazio	e	angústia.

O deprimido tem equívocos em relação ao que pensa sobre si mesmo. O indivíduo não se conforma com 
aquilo que está podendo ser e o que gostaria de se tornar.
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Do	ponto	de	vista	médico,	a	depressão	é	uma	falta	de	neurotransmissores	no	cérebro,	que	necessita	de	
medicamento,	ou	seja,	de	um	controle	químico.

Pelo	ângulo	espiritual,	a	culpa,	o	remorso,	a	mágoa	e	o	ressentimento	levam	a	pessoa	a	estados	depres-
sivos,	podendo	causar	o	desenvolvimento	de	doenças	psicossomáticas	e	até	mesmo	câncer.	Portanto,	o	
amor e o perdão que a doutrina espírita tanto nos ensina são sentimentos também preventivos.

Quais são os tipos de depressão?

Na	depressão	primária	o	indivíduo	nasce	com	falta	de	neurotransmissores	e	com	doses	de	remédio	e	
amor	a	depressão	pode	ser	evitada.	Lembramos	também	que	a	depressão	recebe	os	fatores	genéticos.	
Estudos com irmãos gêmeos comprovam o fato.

Na	secundária,	há	fatores	que	podem	desencadear	a	depressão	como	alguns	medicamentos	que	afe-
tam	o	humor,	períodos	pós-cirurgia,	pós-parto,	pré-menstruais,	menopausa,	entre	outros.

O que fazer diante dos sintomas de uma depressão? 

Primeiro	procurar	um	médico	psiquiatra	para	que	não	sejam	tomados	remédios	ministrados	de	forma	
errada.	Cada	paciente	necessita	de	um	antidepressivo	específico.	Se	além	do	remédio,	da	terapia,	dos	
cuidados	com	o	sono,	com	a	alimentação	e	das	relações,	o	deprimido	fizer	um	tratamento	espiritual	com	
passes	magnéticos,	água	fluidificada	e	leitura	do	Evangelho,	tanto	melhor.	O	tratamento	completo	en-
globa	o	biológico,	psicológico,	social	e	espiritual.

Se	o	fator	genético	for	muito	forte,	pode-se	evitar	os	fatores	psicológicos	e	espirituais.	Psicologicamente,	
podemos	ensinar	a	criança	a	lidar	com	a	falta	das	coisas	e	das	pessoas,	estabelecendo	limites.	Educar	
é	frustrar,	porque	a	vida	na	Terra	possui	perda,	dor,	sofrimento	e	inevitavelmente	passaremos	por	situa-
ções	assim.	Se	formos	educados	desde	cedo	a	enfrentar	as	situações,	estaremos	mais	bem	equipados.	
Se	a	cada	sofrimento	os	pais	derem	um	presente,	ou	de	certa	forma,	satisfizerem	o	princípio	do	prazer	
o	tempo	inteiro,	estarão	criando	seres	inseguros,	rebeldes,	que	aprenderão	a	ver	na	matéria	a	solução	
para	seus	problemas.	Ao	contrário	disso,	devem	ensinar	o	princípio	do	perdão,	da	verdade,	sinceridade,	
respeito,	lealdade,	companheirismo	e	diálogo.

Como prevenir?

A  verdadeira  prevenção  está  no  autoconhecimento,  no  amor  a  si  mesmo  e  ao  próximo,  tendo 
consciência de que os seres humanos são como são, e não da forma como gostaríamos que fossem. Só 
conseguimos compreender o outro, quando nos compreendemos, aprendendo a aceitar, a lidar com a in-
satisfação. Não há como prevenir depressão senão passarmos por nós mesmos. Deus está dentro de nós, 
então agradeça a Ele pela vida. Quando o temporal passa, surge um lindo sol.

Fonte: Revista Letra Espírita
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Tristeza
(Irmão José / Carlos A. Baccelli)

Não permitamos que a triste nos mergulhe na depressão.

A apatia é abismo profundo do sairemos apenas à custa de muito esforço.

Não nos entreguemos inermes, aos problemas que nos rodeiam, ensimesmados na tristeza.

Os que se rendem ao desanimo transformam-se em pacientes psiquiátricos, vitimados por estranha ane-
mia de ordem moral.

Quando sentirmos que a tristeza insiste em se demorar conosco, ocupemos as nossas mãos e a nossa 
mente no serviço do bem. Deixemos a poltrona do comodismo e desintoxiquemo-nos no suor da caridade.

Se abatidos espiritualmente no reconhecimento das próprias imperfeições, sintamo-nos incentivados à 
luta, ao invés de admitirmos a derrota.

Reajamos contra a melancolia, sacudindo o seu jugo de nossos ombros.

Reparemos que em nossos caminhos, de fato, “as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores”. 
Observemos os exemplos de quantos se encontram lutando com limitações maiores que as nossas, sem 
que lhes escutemos uma reclamação sequer. No livro dos Provérbios, cap. 17, v. 22, está escrito: “O coração 
alegre	é	como	o	bom	remédio,	mas	o	espírito	abatido	seca	até	os	ossos”.

Fonte: Livro Lições da Vida (Irmão José - Psicografia de  Carlos A. Baccelli)
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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 Dimensões  Espirituais  do Centro Espírita

               *Suely Caldas Schubert 
 Continuação da edicão anterior. 

 O projeto visa essencialmente a atender aos encarnados, pois através desse labor são concedidas 
oportunidades de crescimento espiritual, ensejos de resgate e redenção; reencontros de almas afins, de 
companheiros do passado ou, quem sabe, desafetos no caminho da tolerância e do perdão que a diretriz 
clarificadora do Espiritismo e a atmosfera balsâmica do Centro propiciarão. Para que isto seja alcançado, a 
Casa Espírita apresenta um leque de opções variadas de aprendizado e trabalho, onde se favorece a trans-
formação moral, que deve ser o apanágio do verdadeiro espírita, através do exercício da caridade legítima 
a encarnados e desencarnados, da tolerância e da fraternidade no convívio com os companheiros – o que, 
em última análise, é a vivência espírita, que traz nos seus fundamentos a mensagem legada por Jesus.

 Todavia, muitos desses ensejos de reconciliação, de harmonia, de progresso espiritual; muitas das es-
peranças e expectativas dos Benfeitores Espirituais são desdenhadas por nós, os encarnados, que esque-
cidos dos compromissos assumidos deixamo-nos envolver pelo personalismo, pela vaidade, pela disputa 
de cargos e deferências, pelo ciúme e inveja, por nos acreditarmos melhor que os outros, que somente 
nós sabemos e somos espíritas de verdade, que temos missão especial, quando não enveredamos por 
esse novo prisma de considerarmos a Casa Espírita como uma empresa, que deve ser dirigida friamente 
e dar constantes lucros, não importando que a Causa seja postergada e colocada em segundo plano para 
que tais resultados sejam alcançados, enfim, todos esses desvios de curso, todas essas idiossincrasias que 
abrem campo às dissidências e à sintonia com espíritos interessados em retardar a marcha do bem quan-
to a de nós próprios.

 Quando, porém, sentimos e vivemos as diretrizes espíritas, é mais fácil compreender o nosso companheiro 
difícil e com ele conviver, aprendendo a estimá-lo realmente. Porque é mais fácil amar aquele que vem pedir so-
corro e que nos estende a mão do que o companheiro ao nosso lado, investido, muita vez, da posição de “fiscal” 
de nossas atitudes. Os Amigos Espirituais muito esperam de nós nesse campo da rearmonização com o nosso 
passado, porque, talvez, pela primeira vez já sabemos quanto às implicações do passado e responsabilidades no 
presente. Por isto é essencial que nos esforcemos para viver as diretrizes espíritas, a fim de que honremos o Espi-
ritismo não somente “com os lábios”, mas essencialmente com o coração, com o melhor de nós mesmos.

Os recursos magnéticos de defesa

 Vejamos como Manoel Philomeno de Miranda explica quais as providências adotadas com relação à funda-
ção do Centro Espírita Francisco Xavier: 

“(...) antes	mesmo	que	se	definissem	os	planos	da	edificação	material	da	Casa,	foram	tomadas	medidas	no	que	
dizia	respeito	aos	contingentes	magnéticos	no	local	e	outras	providências	especiais.	Ergueu-se,	posteriormente,	
o	Núcleo,	em	cuja	construção	se	observaram	os	cuidados	de	zelar	pela	aeração,	conforto	sem	excesso,	preser-
vando-	se	a	simplicidade	e	a	total	ausência	de	objetos	e	enfeites	que	não	os	mínimos	indispensáveis	móveis	e	
utensílios para o seu funcionamento... 

Todavia, nos respectivos departamentos reservados à câmara de passes, recinto mediúnico e sala de exposições 
doutrinárias, foram providenciadas aparelhagens complexas e com finalidades específicas, para cada mister ap-
ropriadas, no plano espiritual.” 2
Esses recursos magnéticos que constituem as defesas espirituais de um Centro Espírita fiel aos princípios da 
Codificação Kardequiana, conforme as circunstâncias o exigem, podem ser intensificados tal como é relatado no 
notável livro da querida médium Yvonne Pereira, Memórias de um Suicida, quando é mencionada a instituição na 
qual seriam realizadas algumas sessões mediúnicas especiais para atendimento de um grupo de suicidas.

A sala de exposição doutrinária

 Toda Casa Espírita tem o seu espaço destinado à realização de reuniões públicas, de portas abertas, onde 
os expositores abordam estudos e palestras doutrinárias, especialmente das obras que constituem a Codificação 
Kardequiana.

 Este recinto recebe da Espiritualidade o cuidado compatível com a importância das tarefas ali desenvolvi-
das. Espíritos especializados magnetizam o ambiente e o preservam e renovam constantemente, propiciando 
uma psicosfera salutar, consoante informa Manoel Philomeno de Miranda. São instaladas defesas magnéticas 
que impedem a entrada de entidades desencarnadas hostis e malfeitoras, assim, só entram aqueles que obtêm 
permissão. Tais cuidados são imprescindíveis em razão da natureza do trabalho que os Centros realizam.

 Sendo um local para onde convergem pessoas portadoras de mediunidade em fase inicial ou em dese-
quilíbrio ou, ainda, obsidiados de todos os matizes, é fácil concluir que se não houvesse tais cautelas do Plano 
Espiritual, principalmente, graves problemas poderiam surgir decorrentes do ambiente espiritual e da presença 
de sensitivos não equilibrados.

Imaginemos, por um instante, a ambiência desta sala, relativamente aos encarnados presentes.A grande maioria 
dos que comparecem ao Centro o faz impelida pelos problemas e sofrimentos que os aguilhoam. Quando che-
gam estão aflitos, cansados, desesperados e, não raro, com idéias de suicídio ou outros tipos de pensa-mentos 
extremamente negativos. Recorrem ao Espiritismo na condição de náufragos de tormentas morais que se agar-
rassem a uma tábua salvadora. Trazem o pensamento enrodilhado no drama em que vivem e que é como um 
clichê estampado na própria aura. Vibrando em enarmonia a quase totalidade dessas criaturas estão imantadas 
a desafetos do passado ou a entidades outras, igualmente em desequilíbrio, que por sua vez, as envolvem em 
fluidos perniciosos. Várias são portadoras de monodeísmo, isto é, trazem o pensamento fixo em determinada 
idéia negativa, como por exemplo, no suicídio, no remorso de ato cometido etc. Diversas estão magoadas, sofri-
das, ulceradas interiormente e com as forças deperecidas. Outras estão perdidas em si mesmas, sem saber qual 
o sentido da vida e que rumo tomar. 
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 Muitas esperam milagres que as libertem de imediato de seus problemas e
umas poucas chegam por curiosidade ou desejosas de conhecer melhor o que é o Espiritismo. Mas todas essas 
pessoas têm um denominador comum: a esperança.

 Esse conjunto de vibrações desarmônicas e a malta de desencarnados que gravitam ao seu redor – 
todos interessados em obstar tudo aquilo que pode significar libertação para suas vítimas, no caso a pa-
lavra esclarecedora da Doutrina – por certo afetariam os médiuns presentes ainda não equilibrados, não 
fossem os cuidados e vigilância dos Benfeitores Espirituais.

 Há ainda outro ponto a considerar: é que sendo um local de tratamento das almas enfermas, que 
somos quase todos nós, é imprescindível que os recursos do “laboratório do mundo invisível” sejam mobi-
lizados e acionados para o atendimento espiritual.

 Os Espíritos especializados fazem, portanto, a triagem dos desencarnados que irão entrar, sempre 
visando os que estão em condições de ser beneficiados, mas outros são momentaneamente afastados de 
suas vítimas enquanto estas permanecem no Centro. Em decorrência, grande é o número de entidades 
que ficam postadas do lado de fora da Casa, como que aguardando permissão para entrar ou interessados 
em achar alguma brecha nas defesas magnéticas com o intuito de causarem perturbações. Mesmo estes 
não ficam sem a ajuda do Alto, pois aparelhagem especial transmite a palavra dos expositores amplifican-
do-lhes a voz.

 No transcurso da exposição doutrinária grande amparo é prestado ao público. Equipes especializa-
das a-tendem aos que apresentarem condições espirituais-mentais favoráveis, receptivas, medicando- os 
e, até mesmo, realizando cirurgias espirituais. Por outro lado, a aproximação de entidades benfeitoras jun-
to aos encarnados torna-se mais fácil pela natureza do ambiente e por estarem estes com o pensamento 
voltado para os ensinos clarificadores da Doutrina, o que lhes modifica, temporariamente, os panoramas 
mentais, favorecendo o otimismo e a renovação interior. Concomitantemente, os “espíritos arquitetos”, 
muitas vezes, utilizam dos recursos dos painéis fluídicos que “dão vida” aos comentários do expositor, fa-
vorecendo o entendimento dos desencarnados presentes. Isto, aliás, acontece em palestras sempre que 
o ambiente favoreça. Toda essa programação, todavia, só se realizará se o Centro Espírita tiver o seu ambi-
ente preservado de quaisquer frivolidades e mercantilismo; de intrigas e personalismo; se ali se cultivar a 
conversação sadia e edificante; se naquele local se praticar a verdadeira caridade e o estudo sério, e onde 
as principais metas sejam esclarecer, aliviar e consolar as almas que por ali aportarem, colocando-se assim 
à altura da proteção dos Espíritos Superiores.

O ambiente espiritual da reunião mediúnica

 Os cuidados dos Espíritos que se dedicam à preservação do ambiente espiritual da sala onde são re-
alizados os trabalhos mediúnicos são constantes e intensos, pois nada pode ser negligenciado, sob pena 
de comprometer-se o êxito da reunião.

O local destinado à sessão mediúnica tem, por assim dizer, uma fiscalização permanente, pois, princi-
palmente no caso do recinto consagrado às sessões de desobsessão, muitos Espíritos necessitados e so-
fredores ficam aí alojados, em regime de tratamento para seu refazimento e reequilíbrio.No dia da reunião 
o recinto passa por rigorosa assepsia a fim de livrá-lo e preservá-lo de larvas psíquicas (que são criadas por 
mentes viciosas de encarnados ou desencarnados); de ideoplastias perniciosas (formas-pensamento, cli-
chês mentais); de vibrações deprimentes, constituindo tudo isso os “invasores micro
bicidas das regiões inferiores”, conforme esclarece João Cleofas.3
Importante ressaltar que tais “invasores microbicidas” contaminam o homem invigilante que apresente, 
por sua vez, pensamentos doentios, descontrolados, que são verdadeiras brechas ao assédio inferior, re-
sultando daí a parasitose mental, ou vampirismo. João Cleofas elucida que a sala mediúnica é o “ambiente 
cirúrgico para realizações de longo curso no cerne do perispírito dos encarnados como dos desencarna-
dos”, como também local onde “se anulam fixações mentais que produzem danos profundos nas tecela-
gens sensíveis do espírito.”

 Além disso, há necessidade de se isolar e defender o recinto das investidas de Espíritos inferiores, o 
que leva os Benfeitores Espirituais a cercá-lo por meio de faixas fluídicas visando impedir a entrada de tais 
entidades. Assim, só entrarão no ambiente aqueles que tiverem permissão dos dirigentes espirituais.

 A sala mediúnica, conquanto seja limitada no seu espaço físico, no outro plano apresenta-se adimen-
sional, já que se amplia de acordo com a necessidade, permitindo abrigar um número muito grande de 
desencarnados que são trazidos para tratamento, para esclarecimento, para aprendizagem etc. Tem ainda 
mobiliário próprio e aparelhagens instaladas pela equipe espiritual. Esta equipe conta com elementos es-
pecializados nesses trabalhos, inclusive aqueles denominados por Efigênio Vítor de “arquitetos espirituais” 
4, que têm a seu encargo a tarefa complexa de criar os quadros fluídicos indispensáveis ao tratamento ou 
esclarecimento das entidades comunicantes. Esses quadros fluídicos não são criados ao sabor do acaso 
mas obedecem a uma programação e à pesquisa sobre o passado dos que precisem desse recurso. Tais 
painéis fluídicos são tão perfeitos que possuem “vida” momentânea, com movimentos, cor, como se fos-
sem uma tela cinematográfica na qual as personagens são pessoas ligadas ao manifestante, ou ele mes-
mo se vê vivendo cenas importantes em sua existência de Espírito imortal.

 Tudo isso nos dá uma pálida idéia do grandioso trabalho do mundo espiritual; é “o laboratório do 
mundo invisível”, citado por Kardec, que esclarece: “(...) Os objetos que o Espírito forma, têm existência 
temporária, subordinada à sua vontade, ou a uma necessidade que ele experimenta. Pode fazê-los e des-
fazê-los livremente.” 5

E dizer que com a nossa invigilância podemos prejudicar num relance toda essa estrutura! Isto acontece 
quando comparecemos despreparados para a reunião, trazendo vibrações negativas, desequilibrantes; 
quando trazemos o pensamento viciado e contaminamos o recinto cuidadosamente preparado. Nesta 
hora, os tarefeiros da Espiritualidade usam recursos de emergência, isolando o faltoso, para que a maioria 
não seja prejudicada. Em caso mais grave, porém, poderá ocorrer um desequilíbrio nos circuitos vibratóri-
os que defendem a sessão, o que possibilitará a entrada de Espíritos perturbadores e conseqüente prejuízo 
para os trabalhos e os participantes.
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 Como vemos, integrar uma equipe mediúnica é um encargo de grande responsabilidade. Importa 
considerar que somente as reuniões mediúnicas sérias merecerão dos Benfeitores Espirituais todo esse 
cuidadoso preparo mencionado. Se os encarnados corresponderem, o grupo mediúnico crescerá em 
produtividade sob a chancela de Espíritos bondosos. Em caso oposto, a reunião nada produzirá de posi-
tivo, tornando-se presa fácil paras Espíritos inferiores.

 A opção é nossa, dos encarnados. Os Amigos Espirituais estão sempre dispostos a secundar os nos-
sos melhores esforços. São eles que traçam as diretrizes dos trabalhos mediúnicos; que na realidade di-
rigem as atividades, mas ficam na dependência de nossa cooperação, pois uma sessão para a prática da 
mediunidade somente existe com o concurso dos dois planos da vida. Se estivermos receptivos às orien-
tações e apresentarmos por nosso lado um esforço de iniciativas identificadas com os seus propósitos, as 
duas equipes – a espiritual e a dos encarnados – tornar-se-ão homogêneas e o grupo vibrando no mesmo 
diapasão de Amor atenderá com sucesso aos irmãos que ainda jazem na ignorância e no mal.

A sala de passes

 O recinto destinado aos passes apresenta características próprias, em virtude do trabalho ali rea-
lizado. Sendo local de atendimento ao público é natural que este interfira na ambiência. Entretanto, como 
se pode deduzir, a grande maioria das pessoas que buscam o socorro do passe o fazem imbuídas dos me-
lhores sentimentos, é o que informa Áulus, instrutor espiritual de André Luiz. Referindo-se à sala de pass-
es, esclarece estarem ali reunidas “(...) sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem 
do socorro magnético, tomados de amor e confiança”. Estas vibrações permanecem no ambiente e se 
acumulam, a tal ponto que, no dizer de Áulus, criam uma atmosfera especial formada “(...) pelos pensa-
mentos, preces e aspirações de quantos nos procuram trazendo o melhor de si mesmos”. Esse conjunto 
vibratório surpreendeu André Luiz, quando este observou uma sala de passes, pelo “ambiente balsâmico 
e luminoso” que apresentava. 6 Tal como acontece com a sala mediúnica, o recinto destinado a essa ativi-
dade recebe dos Espíritos especializados a assepsia e as defesas magnéticas imprescindíveis à manuten-
ção e preservação do ambiente.

Quanto ao atendimento aos enfermos, o autor espiritual explica que há um “quadro de auxiliares, de acor-
do com a organização estabelecida pelos mentores da Esfera Superior”, enfatizando que para o bom êxito 
do labor de passes há que se observar: experiência, horário, segurança e responsabilidade daquele que 
serve. No momento dos passes é possível a alguns médiuns videntes divisarem a intensa movimentação 
dos Benfeitores, que se utilizam de aparelhagens especiais adequadas aos enfermos presentes.

 A organização do Mundo Espiritual é, pois, exemplar. Não obstante, nós, os encarnados, deixamos 
muito a desejar com as nossas falhas costumeiras, que vão desde a invigilância em nosso cotidiano até a 
freqüência irregular, o que por certo prejudica os trabalhos. É fundamental, portanto, que haja uma con-
scientização, de nossa parte, da grandeza e complexidade dos labores espirituais, a fim de participarmos 
de modo mais eficiente e produtivo. Que isso não seja, porém, um fator que leve ao misticismo (mas sim à 
responsabilidade) e que  venha a influir ou modificar a nossa conduta no instante do passe ou no ministé-
rio mediúnico. Embora o trabalho que se desenvolve “do outro lado” seja complexo, a nossa participação 
deve ser a mais simples possível, permeada, contudo, do mais acendrado sentimento de amor ao próximo.

 Que nos lembremos sempre que para exercermos tais atividades a nossa preparação é toda, princi-
palmente, interior. É no nosso mundo íntimo que devemos laborar. É a nossa transformação para melhor 
a cada momento.

 Assim, não é a cor do vestuário nosso ou do paciente, a nossa gesticulação ou a sala ser azul ou 
branca que irão influir na qualidade da transmissão energética no instante dos passes, mas sim, a nossa 
mente impulsionando e direcionando essas energias fluídicas, o nosso desejo de servir, a nossa capacid-
ade de ser solidário com aquele que ali está e de amá-lo como a um irmão. Por isso, a simplicidade deve 
ser a tônica no momento do passe, já que este é, essencialmente, um ato de amor. E o amor é simples, 
desataviado e puro, tal como exemplificou Jesus.

 CONCLUINDO, registramos, para nossa reflexão, a palavra de Emmanuel que enaltece a magna fi-
nalidade da Doutrina dos Espíritos:

“Ao Espiritismo cristão cabe, atualmente, no mundo, grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-
lhe as características veneráveis de Consolador da Humanidade, é preciso também revelar- lhe a 
feição de movimento libertador de consciências e corações.” 7

 É fundamental estarmos cônscios da imensa responsabilidade que assumimos quando da fundação 
de uma instituição espírita; não podemos esquecer que responderemos por tudo o que fizermos perante 
Jesus e a Espiritualidade Maior e, sobretudo, diante de nossa consciência. Jesus vem e nos convida, nova-
mente. Quais os frutos que podemos oferecer? Nossos celeiros ainda estão vazios?

 Para encerrar, nada melhor do que o notável texto de Bezerra de Menezes, que reúne todas as di-
retrizes e, em simultâneo, também as advertências, imprescindíveis, a fim de que se preserve e mantenha 
a ambiência espiritual do Centro Espírita, fazendo jus, assim, aos cuidados e empenho dos Benfeitores 
Espirituais que o edificaram no plano extrafísico, para que ali sejam efetuadas as curas das almas, escla-
recendo e confortando os corações e, sobretudo, libertando consciências:

“As vibrações disseminadas pelos ambientes de um Centro Espírita, pelos cuidados dos seus tutelares 
invisíveis; os fluidos úteis, necessários aos variados quão delicados trabalhos que ali se devem proces-
sar, desde a cura de enfermos até a conversão de entidades desencarnadas sofredoras e até mesmo a 
oratória inspirada pelos instrutores espirituais, são elementos essenciais, mesmo indispensáveis a cer-
ta série de exposições movidas pelos obreiros da Imortalidade a serviço da Terceira Revelação. Essas 
vibrações, esses fluidos especializados, muito sutis e sensíveis, hão de conservar-se imaculados, por-
tando, intactas, as virtudes que lhe são naturais e indispensáveis ao desenrolar dos trabalhos, porque, 
assim não sendo, se mesclarão de impurezas prejudiciais aos mesmos trabalhos, por anularem as suas 
profundas possibilidades. 
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 Daí porque a Espiritualidade esclarecida recomenda, aos adeptos da Grande Doutrina, o máximo 
respeito nas assembléias espíritas, onde jamais deverão penetrar a frivolidade e a inconseqüência, a 
maledicência e a intriga, o mercantilismo e o mundanismo, o ruído e as atitudes menos graves, visto que 
estas são manifestações inferiores do caráter e da inconseqüência humana, cujo magnetismo, para tais 
assembléias e, portanto, para a agremiação que tais coisas permite, atrairá bandos de entidades hostis e 
malfeitoras do invisível, que virão a  influir nos trabalhos posteriores, a tal ponto que poderão adulterá-los 
ou impossibilitá-los, uma vez que tais ambientes se tornarão incompatíveis com a Espiritualidade ilumi-
nada e benfazeja.

 Um Centro Espírita onde as vibrações dos seus frequentadores, encarnados ou desencarnados, irradi-
em de mentes respeitosas, de corações fervorosos, de aspirações elevadas; onde a palavra emitida jamais 
se desloque para futilidades e depreciações; onde em vez do gargalhar divertido, se pratique a prece; em 
vez do estrépito de aclamações e louvores indébitos se emitam forças telepáticas à procura de inspirações 
felizes; e ainda onde, em vez de cerimônias ou passatempos mundanos, cogite o adepto da comunhão 
mental com os seus mortos amados ou os seus guias espirituais, um Centro assim, fiel observador dos 
dispositivos recomendados de início pelos organizadores da filosofia espírita, será detentor da confiança 
da Espiritualidade esclarecida, a qual o elevará à dependência de organizações modelares do Espaço, rea-
lizando-se então, em seus recintos, sublimes empreendimentos, que honrarão os seus dirigentes dos dois 
planos da Vida. Somente esses, portanto, serão registrados no Além-Túmulo como casas beneficentes, ou 
templos do Amor e da Fraternidade, abalizados para as melindrosas experiências espíritas, porque os de-
mais, ou seja, aqueles que se desviam para normas ou práticas extravagantes ou inapropriadas, serão, no 
Espaço, considerados meros clubes onde se aglomeram aprendizes do Espiritismo em horas de lazer.” 
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