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“Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido: conhecimento das coisas, fazendo que 
o homem saiba donde vem, para onde vai e porque está na Terra; atrai para os verdadeiros princípios da Lei de 

Deus e consola pela fé e pela esperança .” 
                (Allan Kardec - ESE - Cap 6 - Ítem 4)

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

Editorial

E agora?

Vivemos um momento de grande transformação devido a pandemia, personificada em 
severos desafios como o isolamento social, a falta de abraços, os encontros com amigos 
e familiares, o forçoso aprendizado com novas tecnologias que nos permitem o convívio 
digital e principalmente as incertezas do amanhã.

Diante das transformações que 2020 nos impôs, mudamos nossos jeito de pensar, de 
viver e de nos relacionarmos! Nunca nos sentimos tão vulneráveis mas também nunca 
fomos tão solidários!

Dentro do cenário onde tudo foi "interrompido" - vidas, projetos, estudos - sentimos o im-
pacto. E, descobrimos um novo olhar sob o coletivo nos ajudando a ter perpectivas. Porque 
é o que precisaremos daqui em diante...coisas que agreguem empatia. Será necessário 
entender a coletividade e as particularidades em todos os contextos para tornar a volta ao 
modelo de vida coletivo. Modelo esse mais prático, mais seguro e amigável.

Esperamos ansiosos pela chegada da vacina que, gradualmente nos levará ao convívio 
com aqueles que forçosamente fomos privados da companhia. Enquanto aguardamos, 
que a resiliência seja nosso norte.

Léon Denis1 afirma com propriedade, que se, nas horas de provação, soubéssemos obser-
var o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, compreenderíamos melhor sua 
obra sublime de educação e aperfeiçoamento.

A doutrina espírita nos ensina sobre a fé raciocinada. Nos ancoremos nela, acreditando na 
ciência, que nos trará maneiras de atravessarmos essa prova necessária à nossa evolução.

Que Jesus, o Divino Mestre nos ampare hoje e sempre!

1 na obra "O Problema do Ser, do Destino e da Dor"
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   Palestrante: Denise Lino
          

   Tema: Reforma Íntima como Autoiluminação 
Assista na íntegra: 

  https://www.youtube.com/watch?v=HXqFEwAzQcI

  Espaço dedicado a palestras de expositores pouco conhecidos nacionalmente no  meio 
espírita, porém com explanações relevantes e pertinentes que vale a pena conhecer. 

Abrindo Janelas

        
Pensamentos Tristes

Pensamentos tristes, por expressões de sentimento de culpa, sempre estarão de volta à tua cabeça, 
fazendo-te lamentar a invigilância com que falaste ou agiste em certas situação.

Tais pensamentos, no entanto, têm a função de induzir-te a mais profunda reflexão, adquirindo gradativamente, resistência 
contra os impulsos infelizes que te levaram a concebê-los.

Por outro lado, eles te auxiliam a melhor avaliar as fragilidades íntimas das quais julgavas que já tivesses te libertado.

Em outras palavras, são vacinas periódicas de que necessitas com a finalidade de te tornares mais humilde, avaliando que, 
afinal, em algum momento, todos nós podemos voltar a cair.

Quando te sentires visitado por algum pensamento triste em relação a ti mesmo, não te deixes abater por ele a ponto de te 
entreguares à depressão.

Meditando, sim, em tua carência de exercer maior vigilância sobre as tuas palavras e ações, continua a servir fazendo o bem 
que te esteja ao alcance.

Ninguém cai para ficar estirado ao chão, mas para que, em se levantando, redobre os seus cuidados sobre o terreno aciden-
tado que palmilha.

Reavalia as opiniões equivocadas que externaste, neste ou naquele instante de exaltação da personalidade, e não temas 
reconsiderá-las.

Sem, por vezes, tropeçar, ninguém logra maior noção de equilibrio e força muscular contra novas e futuras quedas, que po-
dem vir a ser mais graves.

Não raro, é assim que a Lei Divina nos protege contra o personalismo que esteja a se exarcebar, permitindo que venhamos 
a cometer certos deslizes que nos aborrecem, mesmo que um deles tenha sido a simples manifestação de um pensamento 
numa hora infeliz.

Fonte: Hora de Transição - Irmão José - Carlos A. Baccelli
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

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 problemas e desa-
fios com os quais nos defrontamos.

Fala, Irmão José!

Enquanto o homem não se convencer de que lhe é necessário conquistar as paisagens íntimas, suas 

realizações externas deixá-lo-ão em desencanto, sob frustrações que se sucederão, tantas vezes 

quantas sejam as glórias alcançadas no mundo de fora.

              Joanna de Ângelis 

https://www.youtube.com/watch?v=HXqFEwAzQcI
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Chico Xavier, por meio de sua mediunidade excepcional, decodificou os ensinamentos es-
píritas 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.

Cantinho do Chico

Auxiliemos

Auxiliemos os que tombaram em sofrimento!...

Deixa que a voz deles te alcance a vida.

Não te presumas tão longe. Frequentemente, o espaço que os distancia não é senão aquele que te separa do lar vizinho.

Enquanto nos detemos, pensando nas lágrimas que lhes encharcam as horas, é possível estejam a poucos metros de nós, 
carregando fadiga e desilusão.

Há os que talvez procurem mostrar um sorriso, após remover os sinais de pranto do rosto desfigurado em penúria e os que, 
não obstante possuírem todos os excessos de uma existência faustosa, acalentam a ideia do suicídio, crendo seja a fuga a 
única solução para as dificuldades a que se arrojaram imprevidentes.

Muitos abraçaram empresas delituosas, adquirindo tormentos de espírito, ao pé de outros tantos que escalaram a barranca 
da vaidade, despencando em precipícios de treva.

Deixa que te visitem o espelho da consciência!...

Vê-los-ás, sentindo-te por baliza de extensa caravana de angústia!...

Dói contemplar não somente os adultos algemados à provação, mas também as crianças e jovens espoliados de afeto, que 
a necessidade, em muitas ocasiões, relega ao espinheiro da enfermidade ou à vala do vício!

Se desfrutas saúde, se tens algum tempo disponível, se possuis influência ou se reténs essa ou aquela sobra da bolsa, co-
labora para que se reduzam o desespero e a aflição que ainda lavram na Terra!...

Não exijas, porém, a alheia gratidão para auxiliar.

Ainda mesmo que os necessitados de teu concurso transportem no peito corações empedernidos na sombra do mal, dos 
quais não te é lícito aproximar, por enquanto, a fim de que não patrocines a irreflexão ou a desordem, ora por eles e ampara-
os de maneira indireta!...

As mães dos obsessores e dos ingratos, ainda quando desencarnadas, estão vivas!... Elas vibram de esperança e felicidade 
com os teus gestos de amor e te dirão, em preces de alegria, no silêncio da alma: "Deus te guarde e abençoe!"

Emmanuel | Psicografia Chico Xavier

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

 Luz também luta

Confiemos nossas forças ao intercâmbio com a Espiritualidade, sob a luz da oração e do Evangelho.
Estejamos certos de que a luz também luta para sobrepor-se ao domínio das trevas.
Aceitemos o trabalho de socorro aos nossos companheiros que ainda jazem nas trevas e continuemos fiéis a Jesus hoje 
e sempre.
              Batuíra
             Psicografia de Chico Xavier. Livro: Mais Luz
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Filosofia e Espiritismo

Kardec afirma, na introdução de O Livro dos Espíritos, que a força do Espiritismo não está nos 

fenômenos, como geralmente se pensa, mas na sua “filosofia”, o que vale dizer na sua mundi-

vidência, na sua concepção de realidade. Segundo Manuel Gonzales Soriano, o Espiritismo é “a 

síntese essencial dos conhecimentos humanos aplicada à investigação da verdade”. É o pensa-

mento debruçado sobre si mesmo para reajustar-se à realidade. Trata-se, pois, não de fazer ses-

sões, provocar fenômenos, procurar médiuns, mas de debruçar o pensamento sobre si mesmo, 

examinar a concepção espírita do mundo e rea-justar a ela a conduta através da moral espírita.

  
         Espiritismo e Humanismo                                          
          
             * Deolindo Amorim 

Comecemos por uma questão indispensável: sendo o Espiritismo uma doutrina muito ampla, há de ter, e tem mesmo, um 
conteúdo de humanismo em suas implicações. A palavra humanismo , como inúmeras outras palavras, já mudou de sentido 
mais de uma vez e, por isso, pode ser entendida em acepções diversas. É problema de semântica. O valor das palavras sofre 
influências da época, do meio e dos fatos novos. Com relação à predominância da Teologia, na Idade Média, segundo a qual o 
homem nada significava, porque "não caía uma folha das árvores sem a vontade de Deus", a noção de humanismo corporifi-
cou-se no homem como o eixo, o centro de tudo. Era a valorização do homem, que precisava ocupar seu verdadeiro lugar na 
Terra. O movimento renascentista, que sucedeu ao ciclo medieval, deu muito valor ao papel do homem no mundo. A palavra 
humanismo, dentro desse contexto, dava idéia de uma "tomada de posição", restaurando como que a supremacia do homem.

Com o decorrer do tempo, no entanto, surgiu um movimento novo, 
no Renascentismo (também chamado de Renascença), definindo-
se justamente pela fixação de certos padrões. Houve um momento 
de desordem espiritual, como é comum em todos os períodos de 
transição, uma tendência para o relaxamento, uma espécie de fobia, 
querendo acabar com as formas e os conceitos do passado. Jus-
tamente por isso, e para evitar a desagregação, ou talvez o caos, 
deu-se a "volta aos clássicos", isto é, um movimento que tinha por 
objetivo retomar o contato com as fontes gregas, restaurar as he-
ranças clássicas da cultura. Humanismo, a esta altura, já significava 
não apenas a posição do homem, como expressão decisiva sobre 
a Terra, mas também o culto dos valores e da forma nas letras, nas 
artes, nos gostos, etc. Era realmente o retorno às "fontes clássicas". 
Humanismo, então, pressupunha o conhecimento das velhas ma-
trizes do pensamento.

A idéia, de certo modo, ainda é válida, até hoje. É considerado humanista, no sentido antigo, aquele que tem uma cultura geral 
muito sólida, com fundamentos mais profundos nas ciências básicas, na história, nas línguas. Allan Kardec, por exemplo. 
Podemos considerá-lo pedagogo, moralista, pensador entre os mais autênticos, mas é bom não esquecer que sua formação, 
antes de tudo, era de humanista. Pelas questões que levantou, pela segurança com que formulou as teses fundamentais da 
Doutrina em seus diálogos com os espíritos instrutores e pelas próprias linhas mestras de sua estrutura intelectual, vê-se 
logo que havia, nele, os recursos culturais de humanista completo. (*)

Com a valorização da cultura especializada, entretanto, os humanistas clássicos já estão desaparecendo. O Brasil teve alguns 
deles e foram notáveis. E é o caso de nosso grande Rui Barbosa. Em artigo no "Anuário Espírita" de 970, de Araras, S. Paulo, 
escrevemos o seguinte: "Rui Barbosa era humanista, e dos maiores e mais completos do Brasil. Lia infatigavelmente. Além de 
portentoso saber jurídico, que era seu campo de atividades, tinha conhecimentos gerais de várias ciências, como de literatura, 
vernáculo etc. Entendia alguma coisa de Medicina, dizem que às vezes fazia diagnóstico, lia Homeopatia, leu Espiritismo... 
Hoje, porém, Rui certamente já não poderia, com a intensa vida profissional das “cidades trepidantes”, como o Rio, dedicar-
se a tantos assuntos ao mesmo tempo. Outro humanista brasileiro: Pandiá Calógeras, que era engenheiro de minas, homem 
público, mas tinha conhecimentos positivos em vários campos do saber, fora de sua profissão. Capistrano de Abreu, homem 
sem curso acadêmico, de hábitos um tanto esquisitos, conseguiu formar um lastro admirável de conhecimentos lingüísticos, 
históricos, filosóficos, literários.

No meio espírita, e sem favor nem exagero, podemos apontar Carlos Imbassahy como verdadeiro tipo de humanista. E ele 
o era na plenitude da expressão exata. Ocorre-nos lembrar, entre outros, Ismael Gomes Braga, que também era um espírita 
de cultura humana muito extensa, embora muita gente só o conhecesse através do Esperanto, de que foi, na realidade, um 
idealista. Mas Ismael tinha boa bagagem de humanidades.

Humanista, em suma, é aquele que, não tendo formação especializada ou não sendo propriamente um técnico, tem conheci-
mentos fundamentais em vários sentidos. Não se deve confundir, todavia, o vero humanista com o simples "livresco", que lê 
um pouco de tudo, mas sempre "por alto". Mas o mundo de hoje é dos técnicos, dos especialistas, dizem.
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É verdade, até certo ponto. Apesar disto, é preciso notar que a especialização muito rígida e fechada pode criar certas de-
formações. As pessoas que se especializam demais levam certa vantagem na vida prática, mas ficam muito limitadas, desde 
que não cuidem de enriquecer sua cultura através de outros campos, ainda que seja apenas por diletantismo.

Afinal, que tem tudo isso com o Espiritismo? Vamos ver. Se o título desta exposição é "Espiritismo e Humanismo", claro que 
devemos relacionar um assunto com o outro. E o que iremos fazer, daqui por diante. O conceito de humanismo, nos dias 
presentes, principalmente depois da II Guerra, tomou dimensões diferentes. Já se entende, hoje, por humanismo não apenas 
conhecimentos gerais, bebidos nas "belas letras", como se dizia antigamente, mas também a preocupação absorvente com 
o homem. A acepção atual de humanismo volta-se para o homem, antes de tudo, justamente porque o homem passou a ser, 
agora, o centro de todas as cogitações.

Humanismo é, portanto, a filosofia que visa ao homem, à dignidade da pessoa humana, de que tanto se fala, muitas vezes 
apenas teoricamente. E como considerar criteriosamente essa nova concepção à luz da Doutrina Espírita? Posta a questão 
em termos espíritas, devemos saber, preliminarmente, se a Doutrina ficou apenas no plano ideal ou se tem, na verdade, um 
conteúdo humano. Neste particular, a Doutrina Espírita é profundamente humanista. Não é exagero, é observação. Mas isto 
é apenas uma premissa, pois não podemos parar aqui.

Quando dizemos que o Espiritismo é uma doutrina profundamente humanista, claro que estamos vendo o conjunto, não es-
tamos considerando apenas um aspecto, seja qual for a relevância imediata desse aspecto. Se quisermos inicialmente situar 
a Doutrina dentro do contexto histórico do humanismo, segundo a compreensão antiga de conhecimentos gerais, "letras 
clássicas" etc., encontraremos elementos que nos permitem formar uma síntese, englobando vários subsídios da cultura 
humana: Biologia, Psicologia, Física e assim por diante. Há umas tantas questões, por exemplo, em que a Doutrina Espírita, 
embora sem minúcias técnicas, leva o estudioso forçosamente a ciências pouco familiares aos conhecimentos comuns, como 
é o caso da Geologia e da Astronomia. O objetivo da Doutrina não é aprofundar o estudo da formação da Terra nem tampou-
co cogitar de mecânica celeste ou movimento dos astros, mas a tese da evolução, que é uma de suas teses fundamentais, 
não pode deixar de suscitar inquirições sobre as formas de vida e a sucessão das camadas geológicas, o meio físico, etc. A 
geologia histórica, portanto, há de entrar em cogitações, pelo menos em determinado momento. A tese da pluralidade dos 
mundos habitados — tese básica da Doutrina — pressupõe inevitavelmente algumas noções gerais de Astronomia. Cabe 
aos especialistas, é óbvio, a palavra técnica, o emprego da terminologia própria, mas esses problemas podem muito bem 
ser apreciados no quadro dos conhecimentos gerais, no ponto em que se tornam necessários, como elementos auxiliares. É 
o que se dá com a Doutrina Espírita.

A Doutrina também envereda algumas vezes pelas ciências sociais, levantando questões atinentes à Sociologia, principal-
mente.

E a Doutrina, por sua vez, também não discute o problema da criminalidade em face das condições sociais? Forçosamente 
vai entrar na Criminologia, não como especialidade, mas naturalmente como disciplina subsidiária de comprovação. Pode-
mos observar, ainda, que a condensação geral das teses espíritas incide no problema racial, em passagens especiais, quan-
do trata das desigualdades das raças humanas e dos caracteres dos tipos representativos de certos grupos. É Antropologia. 
Naturalmente o antropólogo de profissão poderá formular algumas questões de outro modo, com esquematizações mais 
técnicas, mas verdade é que a Doutrina também toca em problemas de Antropologia. Fá-lo por decorrência natural de suas 
premissas gerais e não com o propósito de dar soluções específicas, fora de sua verdadeira problemática.

Tudo isso, evidentemente, em função de uma tese central: a reencar-
nação. O desdobramento da Doutrina, como se vê, pode estender-se a 
diversos ângulos da cultura. Isto não quer dizer que a Doutrina Espírita 
seja obrigada a fazer uma sistematização dessas disciplinas ou preten-
da monopolizar todo o saber, como se fosse uma enciclopédia no estilo 
antigo... Não ! Essa conjunção de proposições e conhecimentos diversos 
vem apenas mostrar a extensão cultural do Espiritismo, fazendo ver, no-
tadamente àqueles que têm ainda noções muito incompletas ou falsas, 
que a Doutrina Espírita não é um manual ou breviário de "falar com os 
mortos" ou simples tabela de regrinhas para "adivinhar o futuro". Espi-
ritismo é conhecimento, e conhecimento no sentido intensivo. E nesta 
ordem de idéias, conseqüentemente, que a Doutrina Espírita se torna 

humanista à medida que notamos suas relações com diversas províncias da cultura.

Para a verificação de nossa assertiva, bastaria observar a distribuição e a convergência das matérias dispostas em três 
obras básicas: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns e A Gênese . São livros em que se condensam os princípios gerais 
da Doutrina sem prejuízo do fio de seqüência que se prolonga através das outras obras. Não incluímos, aqui, O Evangelho 
Segundo o Espiritismo , justamente porque esta obra é o coroamento, é o vértice de toda a estrutura da Doutrina, represen-
tando a essência moral, o código de ética por excelência.

Queremos dizer, em suma, que a organização da Doutrina, em suas afirmações, não se limita pura e simplesmente ao fato 
das comunicações, fato que teria pouca significação, se fosse apenas objeto de curiosidade, mas a comunicação em si 
mesma envolve uma série de questões. O caso da obsessão ou da "loucura sem lesão" porventura não nos obriga a uma 
incursão na fisiologia cerebral? E disciplina médica, mas entra forçosamente no exame do problema mediúnico. 
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Se a Doutrina discute o problema da estrutura psíquica do indivíduo em relação com as desigualdades espirituais, determi-
nando as variações de comportamento ou de reações em face do meio biológico, do meio cósmico e do meio social, natural-
mente está nos domínios da Psicologia.

Poder-se-á dizer que a Psicologia de hoje não se interessa mais pela alma como entidade independente, porque considera 
essa concepção mais filosófica do que científica. Diga-se que é metafísica, é psicologia tradicional ou coisa equivalente, mas 
o que estamos querendo demonstrar é que as preocupações do Espiritismo não dizem respeito exclusivamente ao problema 
da alma (espírito) "no espaço", mas também às relações da alma com o corpo, sua influência na formação do ser e no pro-
cesso evolutivo. Temos, aí, problemas de Biologia, como de Fisiologia. E tudo isso está no corpo da Doutrina.

Quando a Doutrina, finalmente, estuda as funções do perispírito no organismo, os fenômenos de "desdobramento" e as 
materializações, os deslocamentos de objeto sem contacto, vai provocar a discussão de problemas de peso, pulsações, es-
tabilidade, ação sobre a matéria, não é verdade? E não entram, aí, certas leis de Física e de Fisiologia? E não há fenômenos 
mediúnicos em que se dá alteração até na organização vocal? Diante de fenômenos tão inusitados, tão impressionantes, 
poder-se-ia então negar a correlação do Espiritismo com alguns ramos da Ciência? E não seria até o caso de fazermos uma 
revisão das noções que aprendemos acerca da matéria?...

Com estas considerações, lançadas de passagem ou de simples "pinceladas", como geralmente se diz, objetivamos apenas 
fixar um ponto: a amplitude do Espiritismo perante os conhecimentos gerais. Cabe, aqui, portanto, e com inteira propriedade 
de expressão, chamá-lo de Doutrina humanista.

Vamos a outro ponto: o conceito moderno de humanismo , o que, aliás, já foi referido. A Doutrina Espírita é humanista em 
suas conseqüências, porque se preocupa, em tudo por tudo, com o homem, e propõe soluções para os problemas que de-
pendem da sociedade. Há problemas, como se sabe, que estão vinculados a existências passadas e fazem parte do chamado 
"acervo cármico" do indivíduo, como dizem os teosofistas, mas também há problemas que a sociedade pode evitar e há 
dificuldades que a organização social deve resolver. Logo, a Doutrina Espírita não está à margem da vida social. Se, portanto, 
o que se entende, hoje, por humanismo é o interesse pelo homem, é a preservação de sua dignidade, é o aprimoramento das 
instituições sociais, a Doutrina Espírita é humanista, sem tirar nem pôr.

(*) O curso de preparatórios, que se fazia anteriormente para chegar a escolas superiores, chamava-se "curso de humanidades", porque 

compreendia os conhecimentos gerais considerados indispensáveis à formação básica, antes de entrar em Faculdade.

*Deolindo Amorim (1908-1984), jornalista e pensador espírita baiano. Escreveu vários livros e artigos relacionados à questão social. Fundou 
o Instituto de Cultura Espírita do Brasil (ICEB), participou ativamente da Liga Espírita do Brasil e foi um dos organizadores do II Congresso 
Espírita Pan-Americano, realizado no Rio de Janeiro em 1949. Obras: Espiritismo e Criminologia; O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas; 
Africanismo e Espiritismo; O Espiritismo e os Problemas Humanos.
 
Fonte: Artigo transcrito do livro Idéias e Reminiscências Espíritas, de Deolindo Amorim.
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

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.

               A Saúde Está na Harmonia da Alma

As emoções curam ou adoecem. A administração do que alimentamos – o que irá desencadear nossa saúde, em nosso or-
ganismo físico-espiritual – cabe sempre a nós. Exclusivamente a nós. Por certo, nossa saúde colherá sempre os benefícios 
ou malefícios advindos de nossas emoções, valores e sentimentos.

O coração, por exemplo, é o centro, o símbolo das emoções. E hoje a ciência vem mostrando, através de consideráveis pes-
quisas, estudos e evidências, como os sentimentos podem proteger ou piorar, por exemplo, a saúde cardíaca. Muito cuidado, 
portanto, com o que estamos alimentando em nossa vida!

A busca por saúde plena é um exercício diário, contido em cada momento, cada relação, cada contato, em cada pensamento 
que alimentamos e vivenciamos.

Nesse artigo com Antônia Marilene da Silva, cardiologista, coordenadora do Instituto de Saúde da AME-DF e com Osvaldo 
Hely Moreira, cardiologista e colaborador da Associação Médico-Espírita de Minas Gerais (AME-MG) e ambos nos ressaltam 
que a saúde está na harmonia da alma.

– A relação entre religiosidade/espiritualidade e o processo saúde-doença é realmente significativa?

Antônia Marilene da Silva – Observamos em nossa prática clínica uma grande correlação religiosidade / espiritualidade e 
melhor evolução de doenças.  Aqueles pacientes envolvidos em uma prática religiosa e que a vivenciam apresentam uma 
melhor aceitação da doença e com isto não utiliza o adoecimento como meio de chantagear emocionalmente familiares, 
seguem melhor as orientações médicas, cuidando da alimentação.
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– As mágoas, o rancor, a falta de perdão… Como em nosso organismo físico-espiritual, tais atitudes repercutem em 
nossa saúde…

As chamadas emoções negativas advindas da escassez de espiritualidade tão comum numa sociedade que cultiva o he-
donismo são consideradas como fortes fatores de risco para aparecimento de doenças. “O remorso provoca distonias di-
versas em nossas formas recôndita, desarticulando as sinergias do corpo espiritual, criando predisposições mórbidas para 
essa ou aquela enfermidade.” (André Luiz/Francisco Cândido Xavier – Evolução em Dois Mundos. Cap 19 – Predisposições 
Mórbidas. FEB).

– O perdão e a caridade…

 Antônia Marilene da Silva – Somos seres espirituais e a nossa constituição perispiritual é altamente sensível ao teor vibra-
cional de nossos pensamentos envolvidos em nossos sentimentos: por isto o mestre Jesus sempre nos incitou ao perdão 
e a reconciliação com os adversários, à caridade e a esperança: a saúde está na harmonia da alma segundo Emmanuel em 
o Consolador e estes são os fios para tecermos o nosso traje nupcial.

– A Doutrina Espírita pode ser uma “proteção” e uma “salvaguarda” no que tange à construção e manutenção de uma 
saúde plena?

Osvaldo Hely Moreira – Na literatura espírita, Livro Ação e Reação de André Luis, temos um caso de infarto agudo do 
miocárdio sendo tratado pelo mentor Silas através do desdobramento da paciente e uso de ações magnéticas.

E no Livro Missionários da Luz temos a reencarnação de Segismundo com programação reencarnatória para a ocorrência 
de doença miocárdica na idade adulta mas que poderia ser evitada se a conduta de Segismundo durante a reencarnação 
fosse pautada na reforma íntima.

Pensamos que esses dados reforçam o valor da conduta ética e do controle emocional que o espiritismo nos incentiva a 
buscar todo o tempo, com terapêutica a ação preventiva na área cardiovascular.

Fonte: Revista do Espiritismo Ed. 10
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

Dica de Leitura
“Espíritas!, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo"

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

O Espiritismo está fundamentado na razão (no raciocínio), na lógica, no equilíbrio e no bom 
senso, sobretudo na razão, de tal modo que a leitura e, de preferência, a leitura constante, 

Câncer. Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas
Paulo Cesar Fructuoso

O "Paradoxo do Epicuro", também conhecido como "Problema do Mal", é, talvez, o mais forte 
argumento ateísta já desenvolvido. De uma forma bem simples, o problema do mal é aquela 
velha questão paradoxal: se Deus existe, porque o mal e o sofrimento ? Por que existem guer-
ras? Por que pessoas inocentes sofrem? Por que crianças pobres morrem de fome? Por que 
existe o câncer? Nesta obra, como nas anteriores, o autor busca trazer algum esclarecimento ao 
leitor do porquê dos sofrimentos de toda a espécie que permeiam a humanidade do planeta que 
habitamos, por meio de informações adquiridas ao longo de quase cinco décadas de estudos e 
pesquisas acerca dos fenômenos ditos mediúnicos.

Somos herdeiros de nós mesmos

“Herdeiro se si mesmo, o Espírito transfere de uma para outra etapa as conquistas e os prejuízos de que se faz possuidor, 
sendo-lhe impostos os deveres da reabilitação e do refazimento quando erra, tanto quanto do progresso quando se porta 
com equilíbrio. Mesmo quando sob a ocorrência das provas e expiações, encontra-se em processo de crescimento interior 
e na busca da meta iluminativa, que é a fatalidade da qual ninguém consegue evadir-se”.

Manoel Philomeno de Miranda
Psicografia de Divaldo Franco. Livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos
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Psicologia Espírita por Joanna de Angelis
A proposta desta série psicológica encontra-se em plena consonância com os pos-
tulados básicos do Espiritismo - a crença em Deus, na imortalidade da alma, na 
comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação e na pluralidade dos mundos hab-
itados – e com o pensamento do próprio Codificador, Allan Kardec, que estabeleceu 
em A Gênese que: “Espiritismo e Ciência 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 comprova-
ção.” Recordemos que Kardec colocou no subtítulo da Revista Espírita o termo Jor-
nal de Estudos Psicológicos, dando a entender a importância de estudar-se a alma 
como um todo, e não em partes.

Predomínio da Sombra 

A presença da sombra no comportamento humano faculta a fragmentação da psique, nos dois eus, levando o paciente à 
perda de identificação entre os arquétipos do bem e do mal, do certo e do errado. Herdeiro dos instintos agressivos, que 
lhe predominam em a natureza íntima, o ser humano jornadeia entre revoltado e temeroso por efeito das condutas ances-
trais.

A necessidade da preservação da vida impele-o ao imediatismo, à volúpia do prazer, ao significativo desconhecimento 
dos valores ético-morais, ou mesmo quando os conheça, desconsiderando aqueles que podem representar sacrif ício, luta 
nobre, abnegação… Propelido para esse prazer sensorial, asselvajado, as emoções elevadas defluentes dos sentimentos 
da beleza, do idealismo são deixadas à margem pela pouca significação que lhes é atribuída ou pela falta do hábito de as 
vivenciar.

Os sonhos, por exemplo, nessa fase, são tumultuados e os símbolos de que se revestem expressam os atavismos pertur-
badores e os tormentos sexuais, que se transformam em condutas psicológicas doentias e/ou que somatizam em disfun-
ções orgânicas de vária denominação. Na parábola de Jesus, o ego do jovem filho é perverso e ingrato.

Ao solicitar a herança que diz pertencer-lhe, inconscientemente deseja a morte do pai, que seria o fenômeno legal para 
conseguir a posse dos bens sem qualquer problema. Mascara o conflito sob a justificativa inapropriada de querer desfrutar 
a juventude, em considerando que mesmo na idade provecta, o genitor não morria…
Logo depois, viajando para um país longínquo procura arrancar as raízes existenciais, as marcas, destruir a origem desa-
gradável, permanecendo na ignorância de si mesmo, fugindo para o Éden onde parecia feliz. Todo conflito carrega uma 
carga psicológica de alta tensão nervosa devastadora.

O eu filial que percebe a necessidade de ficar no lar – aqui representado como o domicílio carnal, o Paraíso – cede espaço 
emocional ao outro eu, o da fragmentação da psique, a sombra, estroina e longínqua dos sentimentos enobrecedores ain-
da adormecidos no Self.

Deixando-se exaurir pelas ambições e prazeres, o leviano é surpreendido, posteriormente, pela solidão – a miséria econô-
mica, a fuga dos comparsas que o exploraram, portanto, os excessos que agora o deixam desgastado – logo associada à 
culpa que o exproba, impondo-lhe reflexão, portanto, o retorno à segurança do lar que abandonou… Sempre se fará impe-
rioso o retorno às origens, a fim de realizar-se o auto encontro.

Dominado, porém, pelo instinto de autodestruição torna se uma pocilga moral, a um passo da degradação máxima, do 
suicídio, quando tem um insight e reflexiona em torno da generosidade do pai, o Self, portanto, em despertamento, e re-
solve pelo retorno, o que lhe constitui o passo inicial para a autorrecuperação, a auto conscientização, para uma possível 
integração das duas partes da fissura tormentosa da mente.

Essa fuga para um país estrangeiro e longínquo, seria uma arquetípica busca do princípio da individuação, caso se origi-
nasse de algum ideal, como diminuir a carga do pai, ao invés de desejar-lhe, mesmo que de maneira inconsciente, a morte. 
Há, nesse conflito, o mundo do pai, o mundo do filho, o mundo do irmão, em forma de sombras perturbadoras, efeito da 
fissura da psique em relação ao ego.

Jesus deixa transparecer na expressiva parábola o caráter terapêutico, quando o filho volta em busca da paz (e da saúde), 
embora humilhado, mas certo de ser recebido. O Self que se unifica em relação ao ego é o caminho seguro para a autocura, 
para o estado numinoso de tranquilidade e bem-estar.

A viagem para longe é uma busca arquetípica de heroísmo, de conquista do desconhecido, de infinito, que não se concreti-
za porque o objetivo consciente era o prazer, a não-responsabilidade, a violência do abandono ao pai idoso, a exuberância 
do egotismo e o desprezo pelo irmão mais velho que trabalha.

A viagem de volta ao lar que faz o filho mais jovem não é por amor ao pai, nem por qualquer sentimento nobre, mas porque 
passa fome e tem a garantia de que, no lar, terá muito mais conforto e abundância alimentar, qual ocorre com os empre-
gados da fazenda… A sua sombra interesseira deflui do ego atormentado que não conseguiu a união com o Self.
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Já, a sombra dolorosa no irmão que ficou faz dele um miserável que inveja o irmão jovem despudorado, que tem ciúme 
da atenção que o pai lhe dá, que se revolta, experimentando o conflito de inferioridade e as torturas no psiquismo.

Sente-se rejeitado, apesar de ter sido devotado, talvez para ficar com toda a herança, e não por ficar com o pai, já que 
se queixa que nunca recebeu um cabrito para festejar com os amigos.

Uma projeção inconsciente da raiva que guardou pelo abandono que sentiu quando o irmão fugiu, surge agora como 
desforço, recusando-se a participar da festa de boas-vindas.

O ego deve adquirir estrutura para conquistar consciência da sua realidade não permitindo conflito com o Self que o 
direciona, única maneira de libertar a sombra .

Na parábola, tem-se um arquétipo coletivo representando os interesses imediatos em prejuízo dos valores que lib-
ertam das paixões primárias, diante do egoísmo do filho jovem, o pai generoso não reclama, não transmite mágoa, 
embora sofrendo.

Assim é que as criaturas escapam da proteção segura da psique 
integrada que abre espaço ao ego daninho, da fragmentação, retar-
dando a oportunidade para serem felizes.

A experiência, no país longínquo – desejo inconsciente de não ser 
encontrado, nem saber-se onde se encontra o fugitivo – acaba em 
desastre, porque toda extravagância acaba em prejuízo e toda mal-
versação de valores, em perdas parciais ou totais, como no caso do 
jovem presunçoso.

A sua sombra leva-o ao gozo do prazer, da irresponsabilidade, da incontinência moral, porque os deveres nos cuida-
dos dos sentimentos lhe desagradam.

A firmeza moral do irmão mais velho, trabalhando sem demonstrar cansaço nem aborrecimento, produz-lhe antipatia 
e faz que o deteste, deixando ao lado do pai idoso, sem considerar os laços de família, numa participação mística co-
letiva simbolizando a sociedade como um todo.

A totalidade da psique, representada pelo pai e o filho mais velho que cumpre o dever, incomoda o egoísta que vive 
insatisfeito porque quer cortar o vínculo, ser livre, cair no abismo de si mesmo como ocorrerá.

Como as experiências oferecem o despertar da iluminação, ele cai em si refletindo que no lar, até os servidores mais 
simples usufruem de apoio, alimento e segurança, enquanto ele nem com suínos pode desfrutar as alfarrobas que não 
lhe dão, resolvendo retornar.

Busca o mundo íntimo fragmentado e tem o insight de como agir.

O arrependimento é o alívio da culpa, reconhecendo que pecou contra o céu e contra ti (o pai), seguro de ser bem 
recebido, mesmo que não fosse digno de ter o nome de seu filho.

O indivíduo comum, não iluminado, perdido na ilusão, pode ser comparado ao Filho Pródigo, leviano e insensato, que 
apenas convive em busca de prazer pessoal e interesse mesquinho, afastado das propostas éticas e dos deveres mo-
rais.

Vítima da libido exagerada, entrega-se ao gozo na ilusória conduta de que nada se acaba e que as suas forças exaus-
tas se renovam...

Esse arquétipo também pode surgir nos indivíduos inseguros, instáveis, solitários, que em ninguém confiam, perdendo 
grandes oportunidades de crescimento pela interiorização e reflexão, superando as heranças prejudiciais do processo 
evolutivo anterior.

De temperamento facilmente perturbado, vive com ressentimentos e invejas, enfermo interiormente, que não aceita o 
tratamento acreditando que não precisa, já que considera os outros responsáveis por sua situação psicológica, maso-
quistamente dizendo-se incompreendido e perseguido.

O querer fugir dos outros também é o sofrimento da fuga de si mesmo, pela dificuldade de autoenfrentar-se, de reco-
nhecer a inferioridade e ser levado a trabalhá-la para conquistar a vitória.

Fica mais fácil jogar tudo para o alto (ou para baixo) numa atitude de libertação e seguir o sofrimento, para voltar an-
drajoso, imundo, humilhado...

O ego presunçoso acorda aos poucos da sombra para o estado numinoso, que precisa ser conquistado sob os instrumentos 
do sofrimento, que são os importantes recursos para a vitória.
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Quando o genitor pede ao servo que lhe traga o anel, confirma psicologicamente o arquétipo da antiga Aliança de Deus com 
os homens, pelo Arco-Íris, demonstrando vinculação e amor.

As roupas limpas e novas, o novilho nutrido para a festa são os arquétipos que se encontram nos mitos, particularmente no 
panteão grego, quando os deuses comungavam com os homens e banqueteavam-se, chegando, algumas vezes, ao descon-
trole pelos excessos.

O pai abraçando o filho de volta é a luz do amor que nele dilui a sombra em que ele se debate.

Fonte: livro em Busca da Verdade, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joanna de Ângelis
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

O Que Disse Kardec?

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 gra-
var mais seus ensinamentos, pois muito ainda temos que aprender para com-
preender as leis espirituais.(Bezerra de Menezes)

149. Que sucede à alma no instante da morte?

“Volta a ser Espírito, isto é, volve ao mundo dos Espíritos, donde se apartara momentaneamente.”

Comentários de Miramez | O Espírito Depois da Morte

A alma, depois da morte, volta ao plano espiritual de onde veio. É como se estivesse internada em uma universidade, em 
contínuo aprendizado e, ao terminar o curso, voltasse ao campo de trabalho maior, a fim de se sentir mais livre no exer-
cício das suas obrigações.

A carne é uma benção de Deus, que nos compete aproveitar como sendo experiências valiosas. Quem despreza essa 
oportunidade no mundo, é tomado de arrependimento constrangedor e busca a sua volta nas lides humanas com re-
dobrados deveres para aliviar o fardo; a vida. Em se comparando com a eternidade da alma, o corpo humano é uma 
prisão-escola, onde as faculdades estão abafadas, senão oprimidas, dependendo de esforço próprio para que se inicie a 
libertação, na luz do tempo e nas bênçãos de Deus.

O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é, para nós outros, encarnados e desencarnados, um código que favorece a 
iluminação dos nossos sentimentos, mas, para tanto, devemos procurar essa melhoria. A nossa parte, temos de fazê-la 
e, para exemplo, podemos observar a vida de Jesus na subida do Calvário, vencendo todos os obstáculos e vivenciando 
tudo o que falou aos homens.

Devemos estudar a questão das vidas sucessivas que é uma lei em todos os mundos, um processo de elevação dos Es-
píritos. Tudo existe para o nosso bem, esperando que busquemos conhecimentos no avanço da nossa libertação.

O Espírito encarnado deve meditar sempre que possa, no mundo espiritual, nas comunicações dos Espíritos com os 
homens e na reencarnação, pois, o estudo dessa filosofia grandiosa irá abrindo caminhos para novos conhecimentos da 
verdade. A esperança irá tomando de mansinho seu coração, dotando a inteligência de maiores poderes para suportar 
os entraves da vida e renovando forças para vencer todos os problemas. Aprenderá, assim, como conservar a alegria em 
todos os momentos, por saber que sempre está cercado de Espíritos compatíveis com seus pensamentos.

Atraímos pelo que somos: as nossas companhias espirituais são de acordo com nossos sentimentos, porém a misericór-
dia de Deus nos favorece com a presença dos anjos, mesmo vivendo na inferioridade, para despertar os nossos próprios 
valores. Sendo assim, cabe-nos reconhecer que Deus é Pai de Amor, começando a atender aos chamados da consciência 
divina para acendermos a luz dentro de nós pelos processos de uma vida reta em caminhos favoráveis, onde Jesus está 
sempre nos dando as mãos e nos ensinando como caminhar.

Desta maneira, quando chegar o momento da passagem para o mundo espiritual, estará o encarnado preparado para tal 
evento, com serenidade e esperança, e preparado, igualmente, para voltar ao mundo quantas vezes forem necessárias 
para a sua felicidade.

Neste clima de confiança em Deus, pedimos ao Senhor que nos ajude a compreender os desígnios dos Céus, tornando-
nos luz. Que possamos iluminar aonde quer que formos, servindo de instrumento para animar, ajudar a servir nossos 
irmãos que sofrem os desgastes da ignorância.

150. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade?

“Sim; jamais a perde. Que seria ela, se não a conservasse?”
a) – Como constata a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material?

     O Livro dos Espíritos
    »Parte segunda — Do mundo espírita ou mundo dos Espíritos 
 »Capítulo III - Da volta do Espírito, extinta a vida corpórea, à vida espiritual  
                   »A alma após a morte; sua individualidade. Vida eterna.
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 “Continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última 
encarnação: seu perispírito.”

b) – A alma nada leva consigo deste mundo?

“Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme 
o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na Terra.”

Comentários de Miramez | Um Ser a Parte

É isso que os desencarnados desejam sempre afirmar para os que estão na Terra, presos em corpo de carne: que a alma 
conserva depois da morte, a sua individualidade. Quando ela descobre que não morreu, a sua alegria é intensa e a sua es-
perança é maior. Desperta em seu coração um desejo ardente de voltar ao convívio familiar, bem como com seus amigos, 
e dizer que ninguém morre, que a vida continua com amplitudes que os humanos, por vezes, desconhecem.

Acontece, muitas vezes, o aparecimento do que partiu para seus entes queridos, ou, quando não consegue isso, a alguns 
familiares que guardem fortes lembranças daquele que seguiu da espiritualidade. Essas provas surgem todos os dias, em 
locais variados, mas o aparecimento de espíritos aos desencarnados se registra em quase todos os lares, e isso ocorre em 
todos os tempos da humanidade.

O corpo é um instrumento, cujo usuário é o Espírito. Uma vez abandonado pelo Espírito o corpo fenece; perdendo toda 
sua capacidade de comunicação com os outros, o físico perde sua forma, desfazendo-se e voltando ao mundo de onde 
partiu, para tomar novas formas, aonde for chamado pela natureza. A alma não perde sua individualidade: ela abandona 
sua vestes carnais e permanece em outro corpo sutil, que lhe é próprio para a continuação da imortalidade.

O que chamamos, com muita propriedade, de Espírito, é o seu instrumento de comunicação no mundo em que habita. Às 
vezes, permanece com a forma que tinha quando encarnado, mas, pode mudá-la, usando a capacidade espiritual que a 
sua posição no mundo fez adquirir. O corpo espiritual é sensível ao pensamento do Espírito que, pela vontade, pode trans-
formá-lo como desejar. Se for chamado para trabalhar, e mesmo renascer em outro mundo, o Espírito deixa o perispírito 
condizente com o ambiente em que viveu e formar-se outro, de acordo com a natureza do planeta que devera habitar, para 
estar ligado a lei de harmonia daquele planeta que lhe servira de casa por determinado tempo.

No entanto devemos compreender que os corpos dos Espíritos são diversos; quanto mais acendem em evolução, mais 
corpos surgem, como instrumentos da sua engenhosa personalidade. As percepções crescem, pelo crescimento dos seus 
aparelhos espirituais. Ainda é cedo para que possamos compreender o valor e a necessidade dos corpos espirituais da 
alma. Se já conhecemos alguma coisa neste sentido, ainda estamos no período preparatório da sabedoria espiritual.

A natureza perde parcimônia nos conhecimentos, porque a verdade surgira pela maturidade dos que a procuram. O seu 
maior serviço é libertar as inteligências, doando a sabedoria e fazendo-se presente nos corações como amor. O que os 
homens precisam saber, e alguns já conhecem essa verdade, é que ninguém leva para o mundo espiritual o que possui 
de bens terrenos. Os verdadeiros valores que se carrega consigo são os valores morais. É nesse sentido que o Evangelho 
cresce, por ser ele o maior celeiro de vida a nos ensinar e ajudar a despertar os talentos em nossos corações. Então, a nossa 
individualidade torna-se um sol diante da vida.

151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal?

“O conjunto dos Espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte 
integrante dela; mas, não obstante, conservas sempre a tua individualidade.”

Comentários de Miramez | O Todo Universal

A linguagem dos homens é pobre para expressar a realidade.

Todo esforço feito nesse sentido ainda carece de recursos, no sentido de dizer as verdades que o coração entende com 
facilidade.

Dizem alguns, e algumas escolas espiritualistas ensinam, que a alma, depois do fenômeno da morte, entra no todo univer-
sal, e nos parece, por expressão, que ela se desfaz, perdendo a consciência do existir. Cabe a nós, como Espíritos, positivar 
a verdade de que não é isso que acontece: a alma não perde a sua individualidade. Essa, ela a conservará sempre, sejam 
quais forem às provações por que vier a passar depois de desencarnar. Por vezes, perde a consciência temporariamente, 
para depois a retornar com toda a sua lucidez.

Não se perdem os dons da vida. Eles crescem cada vez mais, sob as bênçãos de Deus. A Doutrina dos Espíritos é o Conso-
lador prometido pelo Mestre, como instrutor permanente das criaturas. Ele ressalta em todos os ângulos à mesma doutrina 
do Cristo, fazendo renascer todos os preceitos, para que possamos entender, na sua profundidade, o que falou aos ho-
mens da época e que os de agora devem escutar, por outros processos que não sejam com a sua presença objetiva. Ele usa 
os meios disponíveis ao Seu generoso coração.

Muitos dizem, convictos, ao pé da letra:- “O Cristo voltará”, sem atinar como será essa volta. Ele já veio para muitos e conti-
nua a vir para os que estão maduros de sentimentos. O Senhor nos aparece pelos processos do Amor O Espírito é imortal, 
e como comprovação desta verdade podemos analisar os escritos em todo o mundo, principalmente os que fundamentam 
as religiões. Todas elas nasceram das comunicações dos Espíritos, por processos diversos. A própria Bíblia, da Gêneses ao 
Apocalipse, apresenta vários relatos de comunicações dos anjos com os homens. E essas comunicações continuam, por 
métodos diferentes, mas, são os mesmos Espíritos anunciando as mesmas coisas: que ninguém morre, que Deus é uma 
realidade, que nós devemos nos esforçar para viver em paz com a consciência.
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152. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte?

“Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fôsseis cegos, veríeis; se não fôsseis surdos, ouviríeis; pois 
que muito amiúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser fora de vós.”

Os que pensam que, pela morte, a alma reingressa no todo universal estão em erro, se supõem que, semelhante à gota 
d’água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos, se por todo universal entendem o conjunto dos 
seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou Espírito é um elemento.

Se as almas se confundissem num amálgama só teriam as qualidades do conjunto, nada as distinguiria umas das outras. 
Careceriam de inteligência e de qualidades próprias quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter con-
sciência do seu eu e uma vontade distinta. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência 
mesma de constituírem individualidades diversas. Se, após a morte, só houvesse o que se chama o grande Todo, a absorver 
todas as individualidades, esse Todo seria uniforme e, então, as comunicações que se recebessem do mundo invisível se-
riam idênticas. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados; que lá 
os há de todos os caracteres: alegres e tristes, levianos e ponderados, etc., patente se faz que eles são seres distintos.

A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por sinais incontestáveis, par-
ticularidades pessoais verificáveis, referentes às suas vidas terrestres. Também não pode ser posta em dúvida quando se 
fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como artigo de fé. O Espiritismo a torna 
manifesta e, de certo modo, material.

Comentários de Miramez | Provas Irrecusáveis

As maiores provas da individualidade da alma são as comunicações dos Espíritos que viveram na Terra, generalizadas em 
todo o mundo, desde o homem primitivo às altas civilizações do planeta. Não existe uma família sequer que não tenha um 
fenômeno a contar, sobre visão ou dos sinais dos seus amigos ou familiares que já passaram para o outro lado da vida, 
que voltaram para comprovar que eles não morreram com o corpo.

A reencarnação é outra prova de que a alma continua viva depois do túmulo. Depois, poderemos passar para a análise das 
coisas, das leis que nos regem e da Inteligência Suprema, que não iria preparar uma vida, qual seja a do homem, para bre-
ves momentos desta mesma vida, pois, se Ele vive eternamente e se somos Seus filhos, temos direito a essa vida eterna.

As provas irrecusáveis e mais evidentes vibram dentro de cada criatura segredando na sensibilidade de suas consciências 
que a vida continua em todas as direções, e essa é a maior alegria do Espírito, em saber que o túmulo não é o fim. Na Terra, 
muito se tem escrito sobre esse assunto tão esperado pelos homens, mas, a Doutrina Espírita rasgou o véu, anunciando 
com mais clareza, pelos fatos, que a alma, além de conservar, depois da morte do corpo, a sua individualidade, esta se 
acentua cada vez mais, na medida em que crescem os talentos espirituais.

Compete a cada um trabalhar nessas descobertas de si mesmo, estudar e meditar sobre esse transcendental assunto, e 
não se esquecer de orar, pedindo a Deus para nos ajudar a crer nas verdades estabelecidas por Ele mesmo, o que tanto 
nos conforta e nos anima.

As provas da existência da alma podemos encontrar em todos os fenômenos da natureza humana e divina, mas, a ver-
dadeira prova somente encontramos no mundo interno das nossas consciências, e essas experiências são individuais. O 
maior professor, nesse caso, é o tempo, que funciona sob as bênçãos do Todo Poderoso. Quem já encontrou na oração 
certo consolo, quem ora com a fé que a prece desperta no coração, sente a existência dos Espíritos agentes de Deus que 
velam por todas as criaturas do Senhor. A razão, por vezes, nos dá notícias de que a alma sobrevive à chamada da morte, 
mas, somente a intuição nos livra de todas as dúvidas. As provas irrecusáveis são sentidas e não aceitas por argumentos. 
Esses, às vezes, nos levam às sensibilidades maiores.

Procuremos conhecer as vidas dos conhecidos como santos ou místicos, que logo entenderemos por que vivemos bem 
como a contínua comunicação que eles mantiveram com o mundo espiritual. A própria ciência, com o tempo, é que irá 
propagar a existência da alma. Ela se encontra a caminho das verdades espirituais, verdades essas que todas as religiões 
vêm propagando há milênios. O Espiritismo desfraldou a bandeira da imortalidade, com provas das mais lúcidas. Ele vem 
ajudar as outras religiões a sustentar que a vida continua, com mais amplitude de consciência.

153. Em que sentido se deve entender a vida eterna?

“A vida do Espírito é que é eterna; a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida 
eterna.”

a) Não seria mais exato chamar vida eterna à dos Espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos 
a sofrer mais prova alguma?

“Essa é antes a felicidade eterna. Mas isto constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto 
que vos entendais.”
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Comentários de Miramez | Vida Eterna

Todos se alegram em saber que o Espírito tem vida eterna. E não poderia ser de outra maneira. Somente a forma do corpo 
é que tem vida transitória. Até os elementos que compõem o corpo têm vida eterna, porque nada se perde no universo. 
As formas materiais é que se transformam, para surgirem de novo em outra dimensão, no fulgor que Deus pode lhes dar. 
O cântico da criação é vida, e a vida é sintonia universal, orquestrada pela Vontade Soberana.

O Espírito usa o corpo como se usam roupas: se temos necessidades de vestir vários corpos para o seu aprumo espiritual. 
Essa é a lei que assegura as vidas sucessivas. Alguns pensam que a alma tem forma definitiva, quando nem mesmo o peri-
spírito a tem, mas, este torna a forma que a vontade determinar, desde que essa vontade saiba o que fazer das suas forças 
espirituais. Podemos comparar o Espírito com a água ou o ar: toma a forma que encontra no recipiente que lhe prende a 
porção. Sendo a comparação fraca, dizemos que o Espírito impõe a forma que desejar ao seu corpo perispiritual e esse lhe 
obedece, qual o corcel ao cavaleiro.

Podemos estudar a nós mesmos todos os dias, e isso é dever de todos encarnados e desencarnados; no entanto, conhecer 
com mais profundidade a alma, depende de maturidade. Essa vem gradativamente, desamarrando os laços do saber, para 
que a consciência se ilumine e o coração abra as portas do entendimento. Todos os Espíritos têm vida eterna; basta que 
possamos conquistar a felicidade eterna, que é aquele estágio de consciência imperturbável da alma. Estamos todos a 
caminho, formando filas intermináveis, cada um na sua posição, mas, todos dotados de poderes para conquistar a felici-
dade, e o que nos motiva é a Esperança.

Temos de agradecer a todas as religiões do mundo; elas por mais singelas que sejam, vieram nos trazer algo da verdade, a 
que nos apegamos, sentindo mais ânimo para viver. No entanto, a Doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec, veio 
trazer uma cooperação maior, nos mostrando, à luz do dia, por fatos irrecusáveis, que a vida prossegue depois do túmulo. 
A alegria foi maior para aqueles que empunharam a bandeira com o lema “Deus, Cristo e Caridade”, no empenho de fazer 
sentir, aos que desejam saber, que os Espíritos são os mesmos homens que viveram na Terra, ou em outros mundos, e 
que voltam para dizer que não morreram, que a reencarnação é uma verdade que deve ser divulgada, e que Deus é um Pai 
amoroso e santo em todos os aspectos da vida imortal.

Podemos estar certos; somos eternos, morando sempre na eternidade de Deus. O que ocorre com os homens, o que se 
chama de morte, é a simples troca de corpos, e cada vez que se troca de vestes, as experiências se acumulam, e a luz se 
expande. A glória se faz, fundindo-se a esperança com a alegria, a fé com o amor, e eis aí a luz da alma, eternizando-se 
na luz de Deus.

Fonte: Livro dos Espíritos / Filosofia Espírita Volume III
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 aprendizado.
                                                  (Prefácio de Bezerra de Menezes - Filosofia Espírita - Volume XVI) 

                  Tolerância

Tolerância é caminho de paz.

Não julgues esse ou aquele companheiro ignorante ou desinformado, porquanto, se aprendeste a ouvir, já sabes com-
preender.

Diante de criaturas que te enderecem qualquer agressão, conversa com naturalidade, sem palavras de revide que possam 
desapontar o interlocutor.

Perante qualquer ofensa, não percas o sorriso fraternal e articula alguma frase, capaz de devolver o ofensor à tranqüilidade.

Nos empecilhos da existência, tolera os obstáculos sem rebeldia e eles se te farão facilmente removíveis.

No serviço profissional, suporta com paciência o colega difícil, e, aos poucos, em te observando a calma e a prudência, ele 
mesmo transformará para melhor as próprias disposições.

Em família, tolera os parentes menos simpáticos e, com os teus exemplos de abnegação, conquistarás de todos eles a bênção 
da simpatia.

No trânsito público, não passes recibo aos palavrões que alguém te dirija e evitará discussões de conseqüências imprevi-
síveis.

Nos aborrecimentos e provações que te surgem, a cada dia, suporta com humildade as ocorrências suscetíveis de ferir-te, e 
a tolerância se te fará a trilha de acesso à felicidade, de vez que aceitarás todos os companheiros do mundo na condição de 
filhos de Deus e nossos próprios irmãos.

Fonte: Livro Plantão da Paz, de Francisco Candido Xavier , pelo Espírito Emmanuel.
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.
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Instruindo-se com a Revista Espírita  - Jornal de Estudos Psicológicos
Textos extraidos da Revista Espírita, para um conhecimento mais aprofundado do trabalho de 
Kardec e das comunicações espirituais ou, como ele mesmo o disse, servir de complemento da 
Codificação.

Ano IX - Maio de 1866- Nº 5
Aquiescência à Prece

(Paris, abril de 1866 – Médium: Sra. D...)

Imaginais quase sempre que o que pedis na prece deve realizar-se por uma espécie de milagre. Esta crença errônea é 
fonte de uma porção de práticas supersticiosas e de muitas decepções. Também conduz à negação da eficácia da prece. 
Considerando que vosso pedido não é acolhido da maneira como desejáveis, concluís que ele é inútil e então, por vezes, 
murmurais contra a justiça de Deus. Outros pensam que tendo Deus estabelecido leis eternas, às quais todos os seres 
estão submetidos, não é possível derrogá-las para atender aos pedidos que lhe são feitos. É para vos premunir contra 
o erro, ou melhor, contra o exagero destas duas ideias que me proponho vos dar algumas explicações sobre o modo de 
aquiescência à prece.

Há uma verdade incontestável, é que Deus não altera nem suspende para ninguém o curso das leis que regem o Uni-
verso. Sem isto, a ordem da Natureza seria incessantemente perturbada pelo capricho do primeiro que chegasse. É, pois, 
certo que toda prece que não pudesse ser atendida senão por uma derrogação dessas leis ficaria sem efeito. Tal seria, 
por exemplo, a que tivesse por objeto a volta à vida de um homem realmente morto, ou o restabelecimento da saúde se 
a desordem do organismo fosse irremediável.

Não é menos certo que nenhuma atenção é dada aos pedidos fúteis ou inconsiderados. Mas ficai persuadidos de que 
toda prece pura e desinteressada é escutada e que é sempre levada em conta a intenção, mesmo quando Deus, em sua 
sabedoria, julgasse a propósito não atendê-la. É sobretudo então que deveis dar prova de humildade e de submissão à 
sua vontade, dizendo-vos que melhor do que vós ele sabe o que vos pode ser útil.

Há, por certo, leis gerais a que o homem está fatalmente submetido, mas é um erro crer que as menores circunstâncias 
da vida sejam predeterminadas de maneira irrevogável. Se assim fosse, o homem seria uma máquina sem iniciativa e, 
por consequência, sem responsabilidade. O livre-arbítrio é uma das prerrogativas do homem. Desde o momento que ele 
é livre de ir para a direita ou para a esquerda, de agir conforme as circunstâncias, seus movimentos não são regulados 
como os de uma máquina. Conforme faz ou deixa de fazer uma coisa e conforme a faz de uma maneira ou de outra, os 
acontecimentos que disso dependem seguem um curso diferente. Desde que subordinados à decisão do homem, não são 
submetidos à fatalidade. São fatais os que não dependem de sua vontade. Mas, todas as vezes que o homem pode reagir 
em virtude de seu livre-arbítrio, não há fatalidade.

O homem tem, pois, um limite, dentro do qual pode mover-se livremente. Essa liberdade de ação tem por limites as leis 
da Natureza, que ninguém pode transpor; ou, melhor dizendo, essa liberdade, na esfera da atividade em que se exerce, 
faz parte dessas leis. Ela é necessária, e é por ela que o homem é chamado a concorrer para a marcha geral das coisas. 
Como ele o faz livremente, tem o mérito do que faz de bem e o demérito do que faz de mal, de sua despreocupação, de 
sua negligência, de sua inatividade. As flutuações que sua vontade pode causar aos acontecimentos da vida, de modo 
algum perturbam a harmonia universal, pois essas flutuações fazem parte das provas que incumbem ao homem na Terra.

No limite das coisas que dependem da vontade do homem, Deus pode, pois, sem derrogar suas leis, aceder a uma prece, 
quando é justa, e cuja realização pode ser útil; mas acontece muitas vezes que ele julga a sua utilidade e a sua oportuni-
dade diversamente de nós, razão pela qual nem sempre aquiesce. Se lhe aprouver atendê-la, não é modificando seus 
desígnios soberanos que o faz, mas por meios que não derrogam a ordem legal, se assim se pode dizer. Os Espíritos, 
executores de sua vontade, são então encarregados de provocar as circunstâncias que devem con duzir ao resultado 
desejado. Quase sempre esse resultado requer o concurso de algum encarnado. É, pois, esse concurso que os Espíritos 
preparam, inspirando aos que devem nela cooperar, o pensamento de uma ação; incitando-os a irem a um ponto e não 
a outro; provocando encontros propícios que parecem devidos ao acaso. Dessa forma, o acaso não mais existe, nem na 
assistência que se recebe, nem nas desgraças que se experimenta.

Nas aflições, a prece é não apenas uma prova de confiança e de submissão à vontade de Deus, que a escuta, se for pura 
e desinteressada, mas ainda tem por efeito, como sabeis, estabelecer uma corrente fluídica que leva para longe, no es-
paço, o pensamento do aflito, como o ar leva o som de sua voz. Esse pensamento repercute nos corações simpáticos ao 
sofrimento e estes, por um movimento inconsciente e como atraídos por um poder magnético, se dirigem para o lugar 
onde sua presença pode ser útil. Deus, que quer socorrer aquele que implora, sem dúvida poderia fazê-lo por si mesmo, 
instantaneamente, mas, como eu já disse, ele não faz milagres, e as coisas devem seguir seu curso natural. Ele quer que 
os homens pratiquem a caridade, socorrendo-se uns aos outros. Por seus mensageiros, leva o lamento onde pode encon-
trar eco e lá bons Espíritos sopram um bom pensamento.
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Embora suscitado, o pensamento, pelo simples fato de ser desconhecida sua fonte, deixa ao homem toda a sua liberdade. 
Nada o constrange. Ele tem, por conseguinte, todo o mérito da espontaneidade se cede à voz que em seu íntimo apela ao 
sentimento do dever, e tudo o desmerece se, dominado por uma indiferença egoística, ele resiste.

Perg: Há casos, como num perigo iminente, em que a assistência deve ser imediata. Como pode ela chegar em tempo hábil, 
se é preciso esperar a boa vontade de um homem e se essa boa vontade está ausente, por força do livre-arbítrio?

Resp: Não deveis esquecer que os anjos de guarda, os Espíritos protetores, cuja missão é velar pelos que lhes são confia-
dos, os seguem, por assim dizer, passo a passo. Eles não lhes podem evitar as apreensões dos perigos que fazem parte 
de suas provações, mas se as consequências do perigo podem ser evitadas, como tudo previram com antecedência, não 
esperaram o último momento para preparar o socorro. Se por vezes se dirigem a homens de má vontade, é com vistas a 
procurar despertar neles os bons sentimentos, mas não contam com eles.

Quando, numa situação crítica, uma pessoa aparece, como que a propósito, para vos assistir e exclamais: “É a Providência 
que a envia”, dizeis uma verdade maior do que por vezes supondes.

Se há casos prementes, outros que o são menos exigem um certo tempo para trazer um concurso de circunstâncias favorá-
veis, sobretudo quando é preciso que os Espíritos triunfem, pela inspiração, sobre a apatia das pessoas cuja cooperação é 
necessária para o resultado a obter. Essas demoras na realização do desejo são provações para a paciência e a resignação. 
Ademais, quando acontece a realização do que se desejou, é quase sempre por um encadeamento de circunstâncias tão na-
turais, que absolutamente nada denuncia uma intervenção oculta; nada denuncia a mais ligeira aparência de maravilhoso. As 
coisas parecem arranjar-se por si mesmas. Isto deve ser assim pelo duplo motivo que, em primeiro lugar, os meios de ação 
não se afastam das leis gerais e em segundo lugar, se a assistência dos Espíritos fosse muito evidente, o homem se fiaria 
neles e habituar-se-ia a não contar consigo mesmo. Essa assistência deve ser compreendida por ele por pensamento, pelo 
sentido moral, e não pelos sentidos materiais. Sua crença deve ser o resultado de sua fé e de sua confiança na bondade de 
Deus. Infelizmente, porque não viu o dedo de Deus fazer um milagre para ele, esquece o mais das vezes aquele a quem deve 
sua salvação, para glorificar o acaso. É uma ingratidão que mais cedo ou mais tarde receberá a sua expiação.

UM ESPÍRITO PROTETOR.

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

Adquira seus livros na livraria do GEEDEM 
e ajude nossa Casa!

Veja alguns títulos disponíveis aqui:

https://www.geedem.org.br/livraria

Encomende aqui:

https://bit.ly/37j8dJu

 
Deus Sabe

O mundo talvez ignore as dificuldades que enfrentas. Mesmo assim, não te revoltes contra o mundo. Deus sabe das lutas 
que travas na Terra.

É provável que os familiares te cerquem de incompreensão. Mesmo assim, não te revoltes com os parentes difíceis. Deus 
sabe das provas que enfrentas no lar.

É possível que a enfermidade te visite o corpo. Mesmo assim, não te revoltes contra a doença. Deus sabe das dores que 
carregas no veículo físico.

Diante das lutas, incompreensões e dores que a vida na Terra possa te apresentar, não te revoltes, nem desanimes. Confia 
em Deus e age no Bem, porque Deus sabe o que se passa contigo e a ação no bem será sempre a garantia da conquista 
da paz imperecível.

                                          Scheilla
                                        Psicografia de Clayton B. Levy

https://www.geedem.org.br/livraria
https://bit.ly/37j8dJu
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Você sabe Quem Foi?

Erasto

Com o respeitável nome de Erasto, cujas comunicações traziam sempre o “cunho in-
contestável de profundeza e lógica”, como disse o próprio Codificador, encontramos 
duas personalidades, em momentos diferentes da História da Humanidade.

A primeira, afirmativa do próprio Codificador, é de que ele seria discípulo de Paulo 
de Tarso (O livro dos médiuns, cap. V, item 98). A afirmativa tem procedência. Na 
segunda epístola a Timóteo, escrita quando prisioneiro em Roma, relata o Apóstolo 
dos Gentios: “Erasto ficou em Corinto.” ( IV,20). Segundo consta na epístola aos Ro-
manos, na saudação final, este mesmo Erasto tinha cargo na cidade, pois se encontra 
no cap. 16, vers. 23: “Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade”.

Em Atos dos Apóstolos (XIX,22) lemos que Paulo enviou à Macedônia “…dois dos que lhe assistiam, Timóteo e Erasto…” , 
enquanto ele próprio, Paulo, permaneceu na Ásia. Interessante observar a proximidade dos dois discípulos de Paulo, pois 
em O Livro dos Médiuns, cap. XIX, encontramos longa mensagem assinada por ambos, a respeito do papel do médium nas 
comunicações (item 225). Juntos no século I da era cristã, juntos na tarefa da Codificação.

Ainda em O Livro dos Médiuns são de sua lavra os itens 98, cap. V, algumas respostas a perguntas constantes no item 99, 
itens 196 e 197 do cap. XVI, itens 230 do cap. XX, onde se encontra a célebre frase: “Melhor é repelir dez verdades do que 
admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea.” Finalmente, na comunicação de nº XXVII Em O Evangelho Segundo o 
Espiritismo, lê-se várias mensagens assinadas por Erasto. A primeira se encontra no cap. I, item 11, a segunda no cap. XX, 
item 4 e se intitula: Missão dos espíritas, trazendo a assinatura de Erasto, anjo da guarda do médium, aditando oportuna-
mente o Codificador de que o médium seria o sr. d’Ambel. As demais compõem os itens 9 (Caracteres do verdadeiro profeta) 
e 10 (Os falsos profetas da erraticidade), ambas datadas de 1862, sendo que na última é o próprio espírito que se identifica 
como “discípulo de São Paulo”, o que igualmente faz no cap. I, item 11 de O evangelho Segundo o Espiritismo e cap. XXXI, 
nº XXVII de O Livro dos Médiuns.

A outra referência a esse espírito se encontra na Revista Espírita, ano de 1869, da Edicel, no índice Biobibliográfico, onde é 
apresentado como tendo sido Thomaz Liber, dito Erasto, médico, filósofo e teólogo alemão, nascido em 1524 e morrido em 
1583. Foi professor de Medicina em Heidelberg e de Moral, em Basiléia. No campo da Teologia, combateu o poder temporal 
da Igreja e se opôs à disciplina calvinista e à ordem presbiteriana. Sua posição lhe valeu uma excomunhão, sob suspeita de 
heresia, sendo reabilitado algum tempo depois. Suas teorias tiveram muitos partidários, sobretudo na Inglaterra. Legou so-
mas consideráveis aos estudantes pobres, sendo especialmente respeitado por seus gestos de benemerência.

De qualquer forma, o que resta incontestável, segundo Kardec, é que “…era um Espírito superior, que se revelou mediante 
comunicações de ordem elevadíssima…”(O Livro dos Médiuns, cap. XIX, item 225) O que importa realmente é a tarefa de-
senvolvida à época de Paulo de Tarso e ao tempo de Kardec, por um espírito.

Encarnado, o seu grande trabalho pela divulgação das idéias nascentes do Cristianismo, em um ambiente quase sempre 
hostil. Desencarnado, ombreando com tantas outras entidades espirituais, apresentando elucidações precisas em favor da 
Codificação da Doutrina Espírita, respondendo a questões de vital importância para uma também doutrina nascente, a Ter-
ceira Revelação, o Consolador prometido por Jesus.

Fonte: Revista Reformador (FEB) Outubro/1993.
Citação parcial para estudo, de acordo com o artigo 46, item III, da Lei de Direitos Autorais.

A Fé

A verdadeira convicção só se adquire pelo estudo, pela reflexão e por uma observação contínua.

Assim, a fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. 
Para crer, não basta ver, é necessário compreender.

Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face,em todas as épocas da humanidade.

Portanto, a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos com que vençamos os obstáculos nas 
pequenas e grandes coisas.

A esperança e a caridade são uma consequência da fé."

Allan Kardec  - Livro: O Céu e o Inferno
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Lançada em 15 de abril de 1864, esta terceira obra básica da codificação espírita aborda os 
chamados evangelhos canônicos sob a ótica do espiritismo. Não se trata de uma "bíblia espírita" 
ou mesmo de reinterpretação doutrinária deste livro. Sua introdução define seu objetivo: abordar 
exclusivamente 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.

 O Evangelho segundo o Espiritismo 
» Capítulo XI 

» Amar o próximo como a si mesmo 
» O mandamento maior 

»Ítem 04
 

4. “Amar o próximo como a si mesmo: fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós”, é a expressão 
mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia 
mais seguro, a tal respeito, que tomar para padrão, do que devemos fazer aos outros, aquilo que para nós desejamos. Com 
que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento 
para conosco, do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as 
adotarem para regra de conduta e para base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e 
farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas, tão-somente, união, concórdia 
e benevolência mútua.

Desvendando O Evangelho Segundo o Espiritismo

Reflexão sobre o Ítem

Amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Se não possuímos o sentimento grandioso da frater-
nidade, não pratiquemos iniquidades contra eles, senão, seremos ramos secos. Do amor a Deus nas-
cem: a submissão, a resignação, a esperança. Praticar estes sentimentos significa obedecer às leis 
divinas.

Do amor ao próximo, como a nós mesmos, nasce a caridade, sem a qual não faremos boas obras. A 
caridade está no socorro que devemos prestar aos nossos irmãos; pela nossa inteligência, pelo nosso 
coração, pela nossa mão direita, deixando a outra na ignorância do que fez.

Precisamos ser brandos e humildes, para sermos caridosos com nosso irmão, pois, qualquer que seja 
a sua necessidade, o orgulho o afastará de nós, tornando-lhe penoso qualquer auxílio, seja material, 
moral ou intelectual, que lhe dispensarmos. Sejamos brandos e humildes, para sermos caridosos, pois 
a brandura e a humildade atraem os mais inacessíveis, animam os mais tímidos, consolam os mais 
aflitos, purificam os mais gangrenosos. Não seja a nossa brandura e a nossa humildade só dos lábios, 
pois então não seremos caridosos.

Nesses dois mandamentos: “Amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo”, está 
contida toda a lei e os profetas, disse  Jesus.  Praticando  esses  mandamentos,  materialmente,  inte-
lectualmente e moralmente, estamos cumprindo todos os nossos deveres no seio da grande família 
humana, debaixo de todos os pontos de vista, social, familiar e individual.

Próximo é aquele que se aproxima de nós, seja em corpo físico, seja em Espírito. Há próximos que 
estão longe e próximos que estão perto de nós. Os principais próximos são os que nos estão ligados 
pela lei de afinidade psíquica. Os próximos secundários são os que se valem de nós para suprir a sua 
necessidade; necessidade de ordem material ou de ordem espiritual, porque os nossos deveres para 
com o próximo, para com nós mesmos e para com Deus, são de ordem material e espiritual. 

Quando cumprimos ao nosso dever a nada mais ficamos obrigados. Quando fazemos o que podemos, 
Deus faz por nós o que não podemos fazer. Felizes daqueles que fazem tudo o que podem e devem 
fazer, pois estão empregando certo e bem os talentos para aquisição de novos talentos. 
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Fontes:
 O Evangelho Segundo o Espiritismo.
   Refexão: Livro Como eu entendo o O Evangelho Segundo o Espiritismo - Valentim Neto - Marli Aparecida Hergersheimer 

Quando cumprimos ao nosso dever a nada mais ficamos obrigados. Quando fazemos o que podemos, 
Deus faz por nós o que não podemos fazer. Felizes daqueles que fazem tudo o que podem e devem 
fazer, pois estão empregando certo e bem os talentos para aquisição de novos talentos. 

Os ensinamentos de Jesus deixam marcas inconfundíveis, porque Ele fala das fraquezas humanas, 
da misericórdia de Deus, da tolerância, do amor ao próximo, do perdão incansável, da prece no recol-
himento e no silêncio, do valor espiritual da simplicidade e, em contraposição, fala da arrogância dos 
pseudossábios, do poder da fé e da confiança em Deus, bem como da renúncia ao fascínio do ouro, 
da irrelevância de certos preceitos.

E ainda nos recomenda para nos portarmos com a inocência de uma criança, unidos pela fraternidade, 
tendo compreensão com os adversários e pelos que nos causam danos.

Adverte-nos dos sacrif ícios da redenção. Fala-nos da humildade, da obrigação de servir e não da
exigência de ser servido.

As pregações de Jesus são de uma ética profundamente humana. No entanto, Jesus sabe o quanto
é difícil difundir a verdade. No meio do trigo, mete-se o joio, que não pode ser arrancado sumari-
amente sem o sacrif ício do bom grão. A sementeira é ampla e generosa, mas depende da qualidade 
do solo e do trato da terra.
Há mais alegria entre os corretos quando se recupera um errado, do que por noventa e nove que
não se erraram.

E o que nos custa perdoar um deslize, se nós somos perdoados de tão graves ofensas?

Jesus veio nos ensinar um comportamento que sirva de exemplo a todos e mostrar que o importante 
é a humildade, a caridade e o amor.

Sejamos sensíveis à mensagem de valorização da criatura humana e sirvamos ao próximo. Essa é a 
meta prioritária de todo amor que se prega, porque o amor sempre foi o teste final, em toda a sua 
amplitude; o amor que compreende, que perdoa, que serve, que espera.

Não esqueçamos do ensinamento de amar o nosso próximo, que estranhamente foi esquecido por
nós. E só amamos, quando dividimos o que é nosso com aquele que passa necessidade.
Nós viemos ao mundo para nos tornarmos corretos e bons, e somos felizes quando vivemos pelo 
menos um pouco os ensinamentos do Mestre Jesus, em uma época tão materialista, onde o consum-
ismo impera, onde a era moderna nos oferece tudo para desfrutar o nosso tempo e, por isso mesmo, 
devemos achar tempo para ajudar o nosso próximo.

Lembremos que o preceito é este: Amar a Deus, e amar a nós mesmos como ao nosso próximo.

Instruirmo-nos e instruir ao nosso próximo.

Façamos isto com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com todo o Espírito, com 
todas as nossas forças.

Não há outro mandamento. Sigamos os ensinamentos do Nosso Mestre Jesus de Nazaré!

Quando se ama caridosamente não há dor. Que o Suave Mestre flua através de nós. Assim seja!

Chega de pieguice religiosa, de palestras sem fim sobre a fraternidade impossível no meio de lobos vestidos de ovelhas. 
Chega de caridade interesseira, de imprensa condicionada à crença simplória, de falações emotivas que não passam de 
formas de chantagem emocional. Precisamos da Religião viril que remodela o homem e o mundo na base da verdade com-
provada.(...)Não façamos do Espiritismo uma ciência de gigantes em mãos de pigmeus. Ele nos oferece uma concepção 
realista do mundo e uma visão viril do homem. Arquivemos para sempre as pregações de sacristão, os cursinhos de minia-
turas de anjos, à semelhança das miniaturas japonesas de árvores. Enfrentemos os problemas doutrinários na perspectiva 
exata da liberdade e da responsabilidade de seres imortais. Reconheçamos a fragilidade humana, mas não nos esqueça-
mos da força e do poder do espírito encerrado no corpo.

Herculano Pires
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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 Espiritismo, sem a Ciência, faltariam apoio e comprovação.
                                                                              (Allan Kardec- A Gênese Cap. I - item 16) 

                                                     
Espiritismo Científico                                                                                        

Quando Kardec trata da ciência espírita, não o faz em termos de ciência material, esclarecendo que objeto de estudo e o mé-
todo de ambos são diferentes.

Para diferenciar bem as duas escolas, logo na introdução de sua primeira obra espírita, no capítulo VII de O Livro dos Espíri-
tos, ele expõe: “O Espiritismo não é da alçada da ciência”1. A natureza científica do Espiritismo não é a mesma das ciências 
da matéria, pois esta trata dos fenômenos físicos e mecânicos, não podendo se manifestar quando o objeto de estudo é a 
alma, o Espírito.

Para não deixar margens a dúvidas, continua o Codificador: “As ciências ordinárias assentam nas propriedades da maté-
ria, que se pode experimentar e manipular livremente; os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas 
de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos.(…) Querer sub-
metê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. A Ciência, propriamente dita, é, 
pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do Espiritismo(…)”1.

Muitos conceitos utilizados por Kardec como “fluidos”, “éter”, “vibração”, não correspondem exatamente aos da Física, mas 
são utilizados por ele de forma análoga, para tornar mais fácil a compreensão das idéias espíritas. O que deve nos interessar 
no texto d’O Livro dos Espíritos não é a “vestimenta” empregada, mas o “corpo de idéias” expressa por ele.

Fazer avançar o Espiritismo não é subjugá-lo a conceitos da ciência material, mas dar-lhe maior desenvolvimento espiritual 
em nossa compreensão. Trabalhar assim, espiritualmente, para que se possa apressar o momento previsto por Kardec em 
que “os sábios se renderão às evidências”. Serão eles os que terão que modificar os seus conceitos e rever hipóteses até 
então consideradas “inabaláveis”.

Para confirmar essa assertiva, grande parte dos cientistas que se propuseram a estudar, com seriedade, a Doutrina Espíri-
ta nas suas manifestações materiais, mesmo que inicialmente contrários à possibilidade da teoria Espírita, renderam-se as 
comprovações de suas próprias pesquisas. Como exemplo temos William Crookes, Gustav Geley, Charles Richert, César 
Lombroso, Crawford, Camille Flamarion e outros tantos.

Não é papel dos espíritas formular teorias científicas para a investigação dos fenômenos supranormais ou para a demons-
tração da realidade da sobrevivência da Alma. O Espiritismo em seus três aspectos, científico, filosófico e religioso, possui 
métodos próprios de observação e investigação e já provou há muito a realidade do Espírito e sua sobrevivência. Cabe aos 
cientistas materialistas, ou pelo menos aos céticos, a prova, através de suas teorias e métodos que o Espiritismo se encontra 
em erro.

A filosofia espírita, como alerta Kardec, está sempre pronta a renovar-se, naquilo em que for comprovada em desacerto. 
Espera-se, pois, para fazê-lo, uma prova de seu opositor, o materialismo. Como até hoje o avanço da ciência somente confir-
mou toda a teoria espírita, esta permanece pura e clara, como o Codificador a deixou, posteriormente acrescida e aprofunda-
da através de informação da própria espiritualidade, por intermédio de médiuns de imaculada moral como Francisco Cândido 
Xavier, Yvone do Amaral Pereira, Peixotinho, Divaldo Pereira Franco, José Raul Teixeira e outros.

1KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. Rio [de Janeiro] FEB. 2003, pg 28 e 29.

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

Emergir grau a grau do abismo da vida para tornar-se Espírito, gênio superior, e isto por seus próprios méritos e esforços, 
conquistar o futuro hora a hora, ir-se libertando dia-a-dia um pouco mais da ganga das paixões, libertar-se das sugestões 
do egoísmo, da preguiça, do desânimo, resgatar-se pouco a pouco de suas limitações, ajudando os seus semelhantes a se 
resgatarem por sua vez, arrastando todo o meio humano para um estado superior, tal é o papel atribuído a cada Alma. Para 
desempenhá-lo, tem ela à sua disposição toda a série de existências inumeráveis na escala magnífica dos mundos.

Léon Denis
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Aprofundando o Conhecimento das Leis Naturais ou Divinas

O objetivo desta coluna é ressaltar a importância do estudo e conhecimento das leis 
naturais ou divinas. O tema é tão vasto e valioso que sempre se poderá falar dessas 
leis, inesgotáveis em sua fonte de ensinamentos.
Suas sublimes lições à vida do transeunte na jornada terrena são repletas de precio-

A Lei do Amor 

                 Amor: a lei maior da vida

Jesus, o Cristo, o ser mais perfeito que até agora habitou o planeta Terra, nosso Mestre, irmão e amigo de todas as horas, com 
admirável e especialíssima capacidade de síntese, presente, aliás, em todos os Seus pronunciamentos, inclusive naqueles em 
que utilizou parábolas, perguntado por um doutor da lei [com a indisfarçável intenção de provocá-lO] sobre qual era o man-
damento maior da lei, ofereceu, de imediato, a seguinte resposta: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a 
tua alma e de todo o teu espírito; este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: Ama-
rás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. (Mateus, 22:34 a 40)

Trata-se da milenar, sintética e célebre sentença que contém, em resumo, toda a lei e os profetas e que foi pronunciada há 
cerca de dois mil anos [a propósito, interessante registrar: como Jesus começou a pregar quando tinha aproximadamente 
trinta anos de idade e com trinta e três foi crucificado, pode-se concluir que a veneranda sentença completará dois mil anos 
apenas quando a Terra estiver por volta do ano de 2030, talvez um pouco mais, depois de Cristo – O Mestre, como bem o 
sabemos, dividiu a História da Humanidade em antes e depois de Cristo].

Entendemos que se pode concluir também que quem ama ao próximo como a si mesmo estará, exatamente por este motivo, 
por esta razão, amando a Deus sobre todas as coisas.

E, ainda, amar ao próximo como a si mesmo é fazer a ele o que gostaríamos que ele nos fizesse.

Entretanto, há uma indeclinável premissa para amar ao próximo como a si mesmo: é absolutamente indispensável amar-se. 
E para amar-se é preciso conhecer-se.

Não é à toa que o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual (questão 919 de O Livro 
dos Espíritos, a obra fundamental do Espiritismo).

Pode parecer difícil, mas não é. Devagar, aos poucos, vamos nos conhecendo e, com isto, vamos nos ajustando, alterando, 
corrigindo e melhorando nossa postura, nossa compostura, nosso comportamento, de modo continuado e permanente. Sem-
pre podemos melhorar, buscar nosso aperfeiçoamento, intelectual e moral. Nunca é tarde, uma vez que agora pode ser o 
momento exato de começar ou de recomeçar. E não perder de vista que a própria natureza não dá saltos…

Um bom começo é procurar enxergar no próximo um irmão e fazer a ele o que gostaríamos que ele nos fizesse. Enxergar no 
próximo alguém que também está a caminho, que tem origem divina, que é um ser espiritual, um ser pensante da Criação, 
que é imortal, indestrutível e que, por isso mesmo, viverá para sempre, no corpo físico ou fora dele. Alguém que, um dia, 
igualmente alcançará a perfeição relativa.

Além deste que é o principal, ainda poderemos expressar o nosso amor servindo, sendo úteis, onde quer que nos encontre-
mos, oferecendo o melhor sempre.

E, sem a menor sombra de dúvida, sendo pessoas de Bem, voltadas para o Bem e para a sua prática, estaremos expressando 
o nosso amor de maneira magnífica, facilmente perceptível, sabendo-se, como se sabe, que o amor é fundamental na vida 
de todos. Como se não fosse suficiente, cumpre relembrar que fazer o Bem faz bem, torna-nos pessoas melhores, mais con-
fiantes, mais felizes [e não tem qualquer contraindicação].

O Espírito José Lopes Neto, no livro Em nome de Deus, pela psicografia do incansável, valoroso e  ínclito  médium  Raul Tei-
xeira, aconselha: Nunca te canses de desenvolver teus valores, os recursos que iluminarão e que nortearão teu rumo, evolução 
afora. Rejubila-te diante dos ensejos de agir, conscientemente, em prol do amor, em favor da alegria e da paz. (1ª edição 

Fráter,2007, página 38)

Procuremos, pois, observar e cumprir a Lei de Amor, a lei maior da Vida, capaz de nos tornar melhores e mais felizes agora 
e aqui mesmo na Terra.

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

Deus escolhe as coisas fracas para confundir os fortes; e as humildes para confundir as engrandecidas pelas vaidades 
humanas.
                    Caibar Schutel
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Prece da Edição

                            Oração da Esperança

Senhor!

Os homens reúnem-se no mundo para pedir, reclamar, maldizer; legiões humanas devotadas 
à fé entregam-se para que as comandes; multidões sintonizam Contigo buscando servir-Te.

Permite-nos agora um espaço para a gratidão por estes dias de entendimento fraternal que 
vivemos na Casa que nos emprestastes para o planejamento das atividades evangélicas do 
futuro.

Como não estamos habituados a agradecer e louvar sem apresentar o rol das nossas súplicas 
permite-nos fazê-lo de forma diferente.

Quando quase todos pedem pelos infelizes, nós nos atreveremos a suplicar pelos infelicitadores; quando os corações supli-
cam em favor dos caídos, dos delinquentes, dos que se agridem, nós nos propomos a interferir em benefício dos que fomen-
tam as quedas, os delitos e a violência; quando os pensamentos se voltam para interceder pelos esfaimados, os carentes, os 
desiludidos, nós nos encorajamos a formular nossas rogativas por aqueles que respondem por todos os erros que assolam a 
Terra, estabelecendo a miséria social, a falência moral e a derrocada nas rampas éticas do comportamento.

Não Te queremos pedir pelas vítimas de todos os matizes, senão, pelos seus algozes, os que entenebreceram os sentimen-
tos, a consciência e a conduta, comprazendo-se, quais chacais sobre os cadáveres dos vencidos.

Tu que és o nosso Pastor e prometeste apoio a todas as ovelhas, tem misericórdia deles, os irmãos que se cegaram a si mes-
mos e, ensandecidos, ateiam as labaredas do ódio na Terra e fomentam as desgraças que dominam no Mundo.

Tu podes fazê-lo, Senhor, e é por isto que, em Te agradecendo todas as dádivas da paz que fruímos, não nos podemos es-
quecer desses que ardem nas labaredas cruéis da ignorância, alucinados pelos desequilíbrios que os tornam profundamente 
desditosos.

Retira dos nossos sentimentos de amor a cota melhor e canaliza-a para os irmãos enlouquecidos na volúpia do prazer, que 
enregelaram o coração longe dos sentimentos de humanidade e que terão que despertar, um dia, sob o látego da consciên-
cia que a ninguém poupa.

Porque já passamos, em épocas remotas, por estes caminhos, é que Te suplicamos por eles, os irmãos mais infelizes que 
desconhecem a própria desdita.

Quanto a nós, ensina-nos a não fruir de felicidade enquanto haja na Terra e na Pátria do Cruzeiro os que choram, os que se 
debatem nos desvãos da perturbação, e, consciente ou inconscientemente, Te negam a sabedoria, o amor e a condução de 
ternura como Pastor de nossas vidas.

Quando os Teus discípulos, aqui reunidos, encerramos esta etapa, damo-nos as mãos, e, emocionados, repetimos como os 
mártires do passado: - Ave Cristo! Em Tuas mãos depositamos nossas vidas, para que delas faças o que Te aprouver, sem 
nos consultar o que queremos, porque só Tu sabes o que é de melhor para nós.

Filhos da alma: que vos abençoe o Pai de Misericórdia e que Jesus permaneça conosco são os votos do servidor humílimo e 
paternal de sempre.

Dr. Bezerra de Menezes - Médium Divaldo P. franco

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

Como mudar a nós mesmos? Você poderá dizer: usando a própria vontade. Mas como fazer isso, dado que a vontade já é 
um efeito daquilo que somos? Como usar o efeito para mudar a própria causa? Nossa vontade sendo um efeito do que so-
mos não poderá sozinha mudar o que somos. Seria como tentar alterar a natureza de um instrumento musical, mudando 
o som que ele produz. O som que se produz permanecerá sempre o mesmo enquanto a fonte permanecer inalterada. As 
mesmas causas produzem os mesmos efeitos. Somos como que prisioneiros de nós mesmos. Sempre determinados pelo 
que somos. (...) Como resolver o problema?... É aí que entra a verdade..."

Cosme Massi
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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
continuado das obras fundamentais da Doutrina Espírita.
Nesta coluna, o Idem publica trechos de O Livro do Médiuns, O Céu e o Inferno , A Gênese,
além de Obras Póstumas, dando continuidade do estudo das Obras Básicas apresentadas

Obras Póstumas
               

As Cinco Alternativas da Humanidade  

Introdução

São bem poucos os homens que vivem sem inquietação pelo dia de amanhã. Se, pois, inquieta-se pelo que se será depois 
de um dia de vinte e quatro horas, com mais forte razão é natural preocupar-se com o que será de nós depois do dia claro 
da vida, porque não se trata mais de alguns instantes, mas da eternidade. Viveremos ou não viveremos mais! Não há meio-
termo; é uma questão de vida ou de morte; é a suprema alternativa!...

Interrogando-se o sentimento íntimo da quase universalidade dos homens, todos responderão: "Viveremos." Essa esper-
ança é para eles uma consolação. Entretanto, uma pequena minoria se esforça, há algum tempo sobretudo, em provar-lhes 
que não viverão. Essa escola fez prosélitos, é preciso confessar, e principalmente entre aqueles que temem a responsabili-
dade do futuro, acham mais cômodo gozar o presente sem constrangimento, sem serem perturbados pela perspectiva das 
conseqüências. Mas não está aí senão a opinião do menor número.

Se viveremos, como viveremos? Estaremos em que condições? Aqui os sistemas variam com as crenças religiosas e filosó-
ficas. Entretanto, todas os opiniões sobre o futuro do homem podem se reduzir a cinco alternativas principais, que vamos 
resumir sumariamente, a fim de que a sua comparação seja mais fácil e que cada um possa discernir, com conhecimento 
de causa, aquela que lhe parece mais racional e melhor responde às suas aspirações pessoais e às necessidades da socie-
dade. Estas cinco alternativas são as que resultam das doutrinas do materialismo, do panteísmo, do deísmo, do dogma-
tismo, e do Espiritismo.

I. Doutrina Materialista

A inteligência do homem é uma propriedade da matéria; nasce e morre com o organismo. O homem não é nada antes, 
nada depois da vida corpórea.

Conseqüências. O homem, não sendo senão matéria, não há de real e de invejável senão os gozos materiais; as afeições 
morais não têm futuro; os laços morais são quebrados sem retorno na morte; as misérias da vida são sem compensação; 
o suicídio torna-se o fim racional e lógico da existência, quando os sofrimentos são sem esperança de melhora; é inútil se 
impor um constrangimento para vencer os seus maus pendores; viver para si o melhor possível, enquanto estiver aqui; a 
estupidez de se incomodar e de sacrificar seu repouso, seu bem-estar, por outrem, quer dizer, por seres que serão aniquila-
dos, a seu turno, e que jamais tornarão a ser vistos; deveres sociais sem base, o bem e o mal são coisas de convenção; o 
freio social é reduzido ao poder material da lei civil.

Nota. Talvez não será inútil lembrar aqui, aos nossos leitores, algumas passagens de um artigo que publicamos sobre o 
materialismo, no número da Revista de agosto de 1868.

"O materialismo, dizíamos nós, fazendo-se notar como não o fizera em nenhuma outra época, colocando-se como regula-
dor supremo dos destinos morais da Humanidade, teve por efeito assustar as massas pelas conseqüências inevitáveis de 
suas doutrinas para a ordem social; por isso mesmo provocou, em favor das idéias espiritualistas, uma enérgica reação que 
deve provar-lhe que está longe de ter as simpatias tão gerais como supunha, e que se faz estranha ilusão esperando um 
dia impor as suas leis ao mundo.

"Seguramente, as crenças espiritualistas do tempo passado são insuficientes para este século; não estão no nível intelectu-
al de nossa geração; estão, sobre muitos pontos, em contradição com os dados certos da ciência; deixam no espírito idé-
ias incompatíveis com a necessidade do positivo que domina na sociedade moderna; têm, além disso, o erro imenso de se 
impor pela fé cega e proscrever o livre exame; daí, sem nenhuma dúvida, o desenvolvimento da incredulidade entre o maior 
número; é bem evidente que, se os homens não fossem nutridos, desde sua infância, senão com idéias a serem mais tarde 
confirmadas pela razão, não haveria incrédulos. Quantas pessoas, reconduzidas à crença pelo Espiritismo, nos disseram: 
"Se se tivessem sempre apresentado Deus, a alma e a vida futura de maneira racional, jamais teríamos duvidado!"

"Do fato que um princípio receba má ou falsa aplicação, segue-se que falta rejeitá-lo? Há coisas espirituais, como da leg-
islação e de todas as instituições sociais, que é preciso apropriá-las ao tempo sob pena de sucumbirem. Mas, em lugar 
de apresentar uma coisa melhor do que o velho espiritualismo, o materialismo prefere tudo suprimir, o que o dispensa de 
procurar, e parece mais cômodo àqueles que a idéia de Deus e do futuro importuna. Que se pensaria de um médico que, 
achando que o regime de um convalescente não está bastante substancial para o seu temperamento, lhe prescrevesse 
nada comer?
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"O que se admira encontrar, na maioria dos materialistas da escola moderna, é o espírito de intolerância, levado aos seus 
últimos limites, eles que reivindicam, sem cessar, o direito de liberdade de consciência!...

"... Há, neste momento, da parte de um certo partido, uma revolta contra as idéias espiritualistas em geral, na qual o Es-
piritismo se encontra naturalmente envolvido. O que procura não é um Deus melhor e mais justo, é o Deus matéria, menos 
incômodo porque não há contas a lhe prestar. Ninguém contesta, a esse partido, o direito de ter a sua opinião, de discutir as 
opiniões contrárias; mas o que não se saberia conceder-lhe é a pretensão, ao menos singular para os homens que se colocam 
como apóstolos da liberdade, de impedir, aos outros, crerem à sua maneira e discutir doutrinas que não partilham. Intolerân-
cia por intolerância. Uma não vale mais do que a outra..."

II. Doutrina Panteísta

O princípio inteligente ou alma, independente da matéria, no nascimento é haurido do todo universal; se individualiza em 
cada ser durante a vida, e, na morte, retorna à massa comum, como as gotas de chuva no Oceano.

Conseqüências. Sem individualidade, e sem consciência de si mesmo, o ser é como se não existisse; as conseqüências morais 
desta doutrina são exatamente as mesmas que as da doutrina materialista.

Nota. Um certo número de panteístas admite que a alma, haurida no nascimento no todo universal, conserva a sua individu-
alidade durante um tempo indefinido, e que ela não retorna à massa senão depois de ter chegado ao último grau da perfeição. 
As conseqüências desta variedade de crença são absolutamente as mesmas que as da doutrina panteísta propriamente dita, 
porque é perfeitamente inútil se dar ao trabalho para adquirir alguns conhecimentos, dos quais deve perder a consciência 
aniquilando-se depois de um tempo relativamente curto; se a alma , geralmente, se recusa a admitir semelhante concepção, 
quanto deveria ela estar mais penosamente afetada, pensando que, no instante em que atingisse o conhecimento e a per-
feição supremas, seria aquele em que seria condenada a perder o fruto de seus labores, perdendo a sua individualidade.
§ III. Doutrina Deísta

O deísmo compreende duas categorias bem distintas de crentes: os deístas independentes e os deístas providenciais.

Os deístas independentes crêem em Deus; admitem todos os seus atributos como criador. Deus, dizem eles, estabeleceu as 
leis gerais que regem o Universo, mas essas leis, uma vez criadas, funcionam sozinhas, e seu autor não se ocupa mais de 
nada. As criaturas fazem o que querem ou o que podem, sem que com isso se inquietem. Não há, providência; Deus, não se 
ocupando conosco, nada há a agradecer-lhe, nem a pedir-lhe.

Aqueles que negam toda intervenção da providência na vida do homem são como crianças que se crêem bastante razoáveis 
para se livrarem da tutela, dos conselhos e da proteção de seus pais, ou que pensariam que seus pais não devem mais se 
ocupar delas, desde que as colocou no mundo.

Sob o pretexto de glorificar a Deus, muito grande, dizem, para se abaixar até as suas criaturas, fazem dele um grande egoísta 
e o abaixam ao nível dos animais que abandonam seus progenitores aos elementos.

Esta crença é resultado do orgulho; é sempre o pensamento de estar submetido a uma força superior que melindra o amor-
próprio e da qual procura libertar-se. Ao passo que uns recusam absolutamente essa força, outros consentem em reconhecer 
a sua existência, mas a condenam à nulidade.

Há uma diferença essencial entre o deísta independente dos quais acabamos de falar, e o deísta providencial; este último, 
com efeito, crê não só na existência e no poder criador de Deus, na origem das coisas; crê ainda em sua intervenção inces-
sante na criação e a pede, mas não admite o culto exterior e o dogmatismo atual.

IV. Doutrina Dogmática

A alma, independente da matéria, é criada no nascimento de cada ser; sobrevive e conserva a sua individualidade depois 
da morte; a sua sorte está, desde esse momento, irrevogavelmente fixada; os seus progressos ulteriores são nulos; ela será, 
conseqüentemente, por toda a eternidade, intelectual e moralmente, o que era durante a vida. Sendo os maus condenados 
a castigos perpétuos e irremissíveis no inferno, disso ressalta, para eles, a inutilidade completa do arrependimento; Deus 
parece, assim, se recusar a lhes deixar a oportunidade de reparar o mal que fizeram. Os bons são recompensados pela visão 
de Deus e a contemplação perpétua no céu. Os casos que podem merecer, pela eternidade, o céu ou o inferno, são deixados 
para a decisão e o julgamento de homens falíveis, a quem é dado absolver ou condenar.

Nota. Se se objetasse, a esta última proposição, que Deus julga em última instância, poder-se-ia perguntar qual é o valor da 
decisão pronunciada pelos homens, uma vez que pode ser revogada?

Separação definitiva e absoluta dos condenados e dos eleitos. Inutilidade dos auxílios morais e das consolações para os con-
denados. Criação de anjos ou almas privilegiadas isentas de todo trabalho para chegar à perfeição, etc., etc.



25           IDEM - Informativo Dr Eduardo Monteiro

 V. Doutrina Espírita

O princípio inteligente é independente da matéria. A alma individual preexiste e sobrevive ao corpo. O mesmo ponto de par-
tida para todas as almas, sem exceção; todas são criadas simples e ignorantes, e são submetidas ao progresso indefinido. 
Nenhuma criatura privilegiada é mais favorecida, umas do que as outras; os anjos são seres chegados à perfeição depois 
de terem passado, como as outras criaturas, por todos os graus da inferioridade. As almas, ou Espíritos, progridem mais ou 
menos rapidamente em virtude de seu livre arbítrio, pelo seu trabalho e sua boa vontade. – A vida espiritual é a vida normal; 
a vida corpórea é uma fase temporária da vida do Espírito, durante a qual ele reveste, momentaneamente, um envoltório 
material de que se despoja na morte.

O Espírito progride no estado corpóreo e no estado espiritual. O estado corpóreo é necessário ao Espírito até que ele atinja 
um certo grau de perfeição: nele se desenvolve pelo trabalho a que está sujeito pelas suas próprias necessidades, e adquire 
conhecimentos práticos especiais. Uma única existência corpórea sendo insuficiente para fazê-lo adquirir todas as per-
feições, retoma um corpo tão freqüentemente quanto isso lhe seja necessário, e, a cada vez, nele chega com o progresso que 
alcançou em suas existências anteriores e na vida espiritual. Quando adquiriu no mundo tudo aquilo que pode nele adquirir, 
deixa-o para ir para outros mundos mais avançados, intelectual e moralmente, cada vez menos materiais, e assim continu-
amente até a perfeição, da qual a criatura é suscetível.

O estado feliz ou infeliz dos Espíritos é inerente ao seu adiantamento moral; sua punição é a conseqüência de seu endure-
cimento no mal, de sorte que, perseverando no mal, se punem eles mesmos; mas a porta do arrependimento jamais lhes é 
fechada, e podem, quando querem, retornar ao caminho do bem e chegar, com o tempo, a todos os progressos.

As crianças que morrem em tenra idade podem ser mais ou menos avançadas, porque já viveram em existências anteriores, 
onde puderam fazer o bem ou cometer más ações. A morte não as livra das provas que devem sofrer, e recomeçam, em 
tempo útil, uma nova existência sobre a Terra, em mundos superiores, segundo o seu grau de elevação.

A alma dos cretinos e dos idiotas é da mesma natureza que a de qualquer encarnado; freqüentemente, a sua inteligência é 
superior, e sofrem a insuficiência dos meios, que têm para entrar em relação com os seus companheiros de existência, como 
os mudos sofrem por não poderem falar. Abusaram de sua inteligência, em suas existências anteriores, e aceitaram, volun-
tariamente, estar reduzidos à impossibilidade para expiarem o mal que cometeram, etc., etc.

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

Reconstruindo o mundo através de nossa reconstrução interior

         *Alkíndar de Oliveira

Uma pergunta ao leitor: Entre uma pessoa que pratica o budismo há dez 
anos e um espírita que abraça o Espiritismo o mesmo período de tempo, 
qual delas tende a ter mais serenidade e paz interior?

Para que a provável resposta do leitor encontre guarida neste texto, ex-
ponho antes um assunto que a substancia.

Os meios de comunicação de todo o mundo têm noticiado constantemente 
que o Planeta tal qual o conhecemos está sendo destruído, consequência 
da tamanha exploração de seus recursos naturais. Se não preservarmos es-
ses recursos (água, solo, vegetação) estaremos fadados à extinção. Desco-
brimos que os recursos naturais não são fontes das quais podemos usufruir 
indiscriminadamente. É preciso que haja maior conscientização e mudança 
de atitude de nossa parte em relação ao meio ambiente.

Precisamos passar por um processo de reconstrução desse nosso aben-
çoado lar chamado Terra. E esta reconstrução do Planeta só se tornará re-
alidade, se houver mudança na forma de pensar da maioria dos seus habitantes. Como é fato que mudança de pensamento 
implica em mudança interior, este é o caminho: trabalhar nossa mudança interior. Pois só assim atingiremos a mencionada 
conscientização, o que nos estimulará e nos obrigará a reconstruirmos nosso Planeta.

É em situação de crise que a oportunidade para nossa transformação interior se faz ainda mais presente. Como a crise mun-
dial aí está, aproveitemo-la.

Este artigo tem por base alguns princípios transmitidos por espíritos superiores, dos quais a ciência já comprova sua existên-
cia. Para constatar a comunicação com espíritos e a reencarnação, verdades antigas, registradas até mesmo em passagens 
bíblicas, você deve se despir de preconceitos, ter “olhos para ver” e ousadia para buscar suas incontestáveis provas. Livros 
de Allan Kardec e de médiuns renomados internacionalmente como Francisco Cândido Xavier e Divaldo Franco, dentre 
outros, mostram essa realidade de forma inequívoca. Há também pesquisas atuais significativas sobre comunicação com 
espíritos, vida após a morte e reencarnação na literatura norte-americana. Por coincidência, o país mais afetado pela crise 
econômica mundial, que ao mostrar sua fragilidade, tem contribuído sobremaneira para a derrubada do alicerce materialista 
que tomou conta do mundo.
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A Doutrina Espírita não veio para destruir religiões. O catolicismo, o protestantismo e tantas outras, não deixarão de 
existir quando decidirem ter como substratos o aspecto científico e filosófico do Espiritismo. Pelo contrário, a lógica da reen-
carnação irá enriquecê-las.

Não obstante, nós espíritas tenhamos a possibilidade do estudo contínuo da profunda literatura provinda dos livros de Allan 
Kardec, abraçando com ênfase o conhecimento espírita, não estamos fazendo dele a nossa redenção espiritual. Encanta-
mo-nos com o conhecimento, mas, com honrosas exceções, esquecemos da prática. A fraternidade ainda não impera entre 
os próprios espíritas. Portanto, quem escreve este artigo não provém de um grupo composto de indivíduos espiritualmente 
desenvolvidos. Mas, sim, de um grupo que tem muito a aprender no quesito “prática” do que estudou e sabe, no entanto, 
ainda não incorporou esses conhecimentos. Fato que me deixa mais a vontade para escrever, pois faço parte da turma des-
ses “imperfeitos”. Mas que buscam a melhoria pessoal a cada dia!

Nossa  Difilcudade  em  Evoluir

Retornando a pergunta inicial: Entre uma pessoa que pratica o budismo há dez anos 
e um espírita que abraça o Espiritismo o mesmo período de tempo, qual delas tende a 
ter mais serenidade e paz interior? Antes de continuar a leitura deste texto, pense um 
pouco mais para responder.

Pelas experiências que fiz em alguns seminários, é grande a possibilidade de você, caro 
leitor, ter respondido que o budista é o que conseguiu maior progresso no campo da 
serenidade e da paz interior. E você está certo.
Mas, por que o budista consegue mais progresso do que o espírita, se o Espiritismo, 
pelo seu conteúdo ímpar, oferta-nos todos os ingredientes para também crescermos 
interiormente? A resposta é simples: nós espíritas nos especializamos no conhecimen-
to, enquanto o budista especializou-se em seguir uma metodologia sustentada em ati-
tudes de interiorização por meio da prática da meditação e da atenção plena. Daí o seu 
progresso. Todo crescimento exige método.

Em termos de conhecimento estamos muito bem. Mas nos falta seguir uma metodologia para vivenciarmos esse conheci-
mento, nesse ponto estamos ainda muito longe dos budistas. Como reverter esse quadro? É justamente o propósito deste 
artigo: mostrar uma metodologia altamente eficaz para desenvolvermo-nos interiormente aproveitando da benção que é 
o conhecimento espírita. Metodologia válida também aos que ainda não abraçaram os princípios espíritas, mas que estão 
abertos a novos conhecimentos.

Uma Metodologia Evolutiva que “Caiu do Céu”

A metodologia a que faço referência está no livro Seara Bendita, dos médiuns Wanderley Soares de Oliveira e Maria José 
de Oliveira e espíritos diversos, Editora Dufaux. Metodologia de caráter excepcional, ditada pelo amoroso espírito Eurípedes 
Barsanulfo. Disse o eminente educador: “Pugnemos por essa linha transformadora: cérebro instruído, coração sensibilizado, 
mãos operosas e grupos afetivos.” Essa metodologia concisa, objetiva e riquíssima, deveria ser intensamente divulgada, 
pois ela é “milagrosa”, sem abuso do termo.

Inseri essa metodologia nos treinamentos empresariais que ministro e obtive resultados surpreendentes. O processo sabia-
mente descrito pelo espírito Eurípedes Barsulfo pede que se trabalhe quatro itens. Minha dúvida, ao implantar o método, era 
entender qual seria a sequência ideal das quatro etapas. Por onde começar? Por onde terminar?

A primeira constatação que tive é que o indivíduo que tem o “coração sensibilizado” muito provavelmente já trabalha bem 
duas questões: “mãos operosas” e “grupos afetivos”. A pessoa sensibilizada, necessariamente, não precisa ter “cérebro ins-
truído” para atingir essas metas. Quantas pessoas simples, com pouco nível de educação escolar, são sensíveis, trabalham 
em favor do próximo e são afetivas? Muitas, não?

Partindo desse princípio, percebi que o melhor caminho para atingirmos nossa evolução interior, seria primeiramente tra-
balhar o “coração sensibilizado”, pois a pessoa sensível estaria mais aberta para percorrer as outras etapas do processo. 
Contudo, o tempo ensinou-me que essa minha dedução era equivocada em termos de resultados efetivos.

O mestre Allan Kardec concluiu em seus estudos que a verdadeira aprendizagem precisa partir do “conhecido para o desco-
nhecido”, pois só assim a pessoa aceita com mais facilidade dar passos diferentes. Desse modo, uma metodologia para ser 
eficaz precisa partir da valoração do que o educando já sabe. Colocar como primeiro degrau o “coração sensibilizado” não 
seria partir do conhecido, mas, sim, do desconhecido. Afinal, pouquíssimas pessoas têm o coração realmente sensibilizado. 
Então, veio-me a seguinte reflexão: as pessoas constantemente estão em busca de conhecimento, seja para ostentar poder, 
seja realmente para se instruir, então, concluí que seria necessário começar o processo pelo item “cérebro instruído”. Passei 
a inserir em meus treinamentos a sequência: cérebro instruído, grupos afetivos, mãos operosas, coração sensibilizado, que 
se mostrou acertada.
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Pude concluir que devemos partir do conhecimento, do estudo - nesse item nós espíritas somos craques –, depois devemos 
incentivar a interação em equipe, que são os “grupos afetivos”, mas não somente tendo os seus integrantes lendo bons tex-
tos e dialogando, mas também abraçando uma atividade prática solidária, por exemplo, a equipe cuidar de crianças carentes 
(“mãos operosas”) e, então, descobri nessas experiências que o último item (“coração sensibilizado”) não precisa ser traba-
lhado de forma específica, pois ele é a resultante, ou a feliz consequência, da ação dos três itens anteriores.

Em outras palavras, um grupo que valoriza o conhecimento, que convive pacificamente, que faz algo prático e benevolente 
em conjunto, naturalmente desenvolve a sensibilidade, que é a grande conquista de um espírito em evolução.

Fiquei muito feliz com essa dedução, pois, conforme já sabido, nós espíritas infelizmente estacionamos no primeiro item: 
cérebro instruído e agora, pelas palavras de Eurípedes Barsanulfo, sentimo-nos impelidos a caminhar para bom convívio 
entre diversas pessoas (grupos afetivos), tendo um projeto comum sendo trabalhado pela equipe (mãos operosas), e conse-
quentemente, conquistaremos a sensibilização (coração sensibilizado).

Uma Feliz “Coincidência”

O grande poeta e dramaturgo inglês Willian Shakespeare nos legou uma frase significativa: “Há mais coisas entre o céu e a 
terra do que imagina nossa vã filosofia”. Usando sua poesia como inspiração, pode-se constatar uma coincidência relativa à 
metodologia descrita neste texto.

No início deste milênio a Unesco determinou os quatro pilares da educação para o século 21, a saber: aprender a conhecer; 
aprender a conviver; aprender a fazer; aprender a ser.

Pergunto-lhe, caro leitor:
“Aprender a conhecer” não tem a ver com o “cérebro instruído” que o educador Eurípedes Barsanulfo nos ensinou?
“Aprender a conviver” não tem a ver com “grupos afetivos”?
“Aprender a fazer” não tem a ver com “mãos operosas”?
“Aprender a ser” não tem a ver com “coração sensibilizado”?
Seria simples coincidência?

Mais uma  Feliz “Coincidência”

Teremos ainda mais eficácia na aplicação dos quatro passos se, tendo o conhecimen-
to (cérebro instruído), alimentarmo-nos de um profundo “desejo de melhora”.
Um genuíno desejo de melhora nos estimula à convivência (grupos afetivos), e tam-
bém a aceitarmos o outro, colocando-o em projetos comuns ou incluindo-o em nosso 
universo (mãos operosas), o que nos trará, como natural consequência, o bem-vindo 
“coração sensibilizado”. A seqüência “desejo de melhora – interiorização – transforma-
ção”, mais a frente desenvolvida, representa outra feliz coincidência, que se enquadra 
aos quatro itens da metodologia de Eurípedes Barsanulfo e também aos quatro itens 
da metodologia da Unesco.

          Outra Metodologia Evolutiva que “Caiu do Céu”

        Caminhos Para Nossa Evolução

O texto a seguir, do espírito Ermance Dufaux, copiado do capítulo 19, do livro Mereça Ser Feliz (Dufaux), tem o mérito de 
explicitar detalhes de uma metodologia que nos leva a melhor compreensão do que até agora foi mencionado. Motiva-nos 
a priorizar o “desejo de melhora”, processo que alavanca o nosso desenvolvimento interior. Por fim, este artigo mostra as 
grandes “coincidências” que nos cercam, apontando um caminho sábio e seguro para a grande reconstrução interior de cada 
um de nós e, conseqüentemente, a tão sonhada reconstrução de nosso planeta.

Alteridade, uma palavra que merece atenção nos programas de educação.
Consideremo-la como sendo a singularidade alheia, o distinto, aquilo que é “outro”, a diferença 
que marca a personalidade de nosso próximo.

Nas abordagens filosóficas a alteridade tem conotações de rara beleza e profundidade demons-
trando a importância da diversidade humana. Entretanto, interessa-nos mais de perto, seu en-
foque ético na convivência.

O trato humano com a diferença, da qual o outro é portador, tem sido motivo para variados graus 
de conflitos e adversidades. Frequentemente, a dificuldade em manter a fraternidade com as dife-
renças e os diferentes tem ocasionado um lamentável fenômeno comportamental na sociedade; a 
indiferença. A indiferença é a negação da diferença; o outro não faz diferença nenhuma, é um blo-
queio deliberado ou inconsciente ao distinto, àquilo que não é o “eu”. Não havendo disposição ou 
mesmo possibilidade de compatibilidade entre aptidões ou no terreno do entendimento, adota-se 
a exclusão efetiva como suposta solução para os embates do relacionamento. Leves agastamentos 
e decepções arrefecem as expectativas e as frágeis amizades levando muito facilmente as criatu-
ras à mágoa e mesmo ao revanchismo.



28           IDEM - Informativo Dr Eduardo Monteiro

Conviver é, de fato, um desafio. A humanidade terrena, nesse início do terceiro milênio, começa 
a se preocupar em delinear nos seus projetos educacionais a habilidade de “aprender a conviver” 
como um dos quatro magistrais pilares para todos os conteúdos das escolas do mundo (obs.: os 
quatro pilares da educação são “aprender a ser”, “aprender a fazer”, “aprender a conhecer” e “aprender a con-
viver”). Muito relevante essa medida, tomando por base que esse será o milênio do homem interior, 
em contraposição aos últimos mil anos que fundamentaram a era do homem exterior, o homem 
das conquistas para fora, sendo agora o momento das conquistas e vitórias íntimas: a era do amor 
falado, sentido e aplicado.

A indiferença provoca uma quase total ausência de solidariedade nas relações entre os homens. O 
egoísmo é o responsável por essa calamidade da vida humana, levando ao “esfriamento da sensi-
bilidade” ante tanto desrespeito e violência.

Compreender as etapas da alteridade nos mecanismos afetivos, sob o prisma do progresso espiri-
tual, é fundamental para procedermos a uma autoavaliação de nossa posição íntima.

Delineemos essas etapas do crescimento moral e espiritual em três: primeiro o desejo de melhora, 
posteriormente a interiorização e finalmente a transformação. Em cada uma dessas vivências dila-
ta-se a consciência para uma concepção mais apurada daqueles que jornadeiam conosco no car-
reiro das experiências de cada instante. Em cada uma, a singularidade “daquele que é outro” toma 
uma conotação de conformidade com a maturidade afetiva e moral de cada um.

Antes de assinalarmos as características pertinentes a cada passo, deixemos claro que todo pro-
cesso de mudança interior obedece a esse espírito de sequência natural. Sem desejo de melhora 
não existe motivação para quaisquer empreendimentos de renovação. Sem a etapa da interior-
ização não se deflagra o conhecimento fidedigno do trabalho a ser efetuado na intimidade de si 
mesmo. E a transformação é o resultado e o objetivo para o qual todos caminhamos na evolução. 
Esse dinamismo interior é processual e ninguém estagia em uma ou outra etapa separadamente. 
No entanto, para efeitos didáticos, analisemos o que costuma suceder-se na vida afetiva ao longo 
dessa caminhada, dentro da relação eu e o outro:

Desejo de melhora

Período em que nos ocupamos pelas ações no bem. Etapa marcada pelo conhecimento espiritual 
criando conflitos íntimos, impulsionando novos posicionamentos. A necessidade de mudança será 
proporcional ao nível de maturidade de cada criatura. Nessa fase o outro ainda é uma referência 
de incômodo, disputa e ameaça, quase um adversário para quem são dirigidas cobranças não su-
portáveis a si mesmo. Tal estado psicológico instiga o julgamento inflexível através da análise para 
fora. O principal traço afetivo e a simpatia pelos iguais, aqueles que pensam conforme pensamos, 
que esposam pontos de vista idênticos. Embora seja um instante de muita “convulsão” na meta 
de propósitos de vida, é quando o homem se define por uma nova opção de melhora com base na 
vida futura, na imortalidade e na ascensão. O convite ético de novos conhecimentos espirituais 
chega-lhe como consolo e também um abalo nas convicções. Mesmo o próximo não sendo ainda 
respeitado na sua diferença, trata-se do início da morte da indiferença. Apesar de não aceitar os 
diferentes, já se incomoda com eles, querendo modificá-los: um efetivo sinal de mutação na forma 
de sentir. Afetivamente não é uma postura ajustada, mas é uma estrada que se abre para superar 
a tendência de marginalização e impulso para repensarmos a nossa individualidade, até alcançar-
mos a interiorização.

Interiorização

Se na fase anterior a prioridade era a ação, aqui o aprendiz das questões do espírito volta-se para 
estudar suas reações íntimas. O conhecimento sai da esfera puramente intelectiva para o campo 
das reflexões sentidas, motivando a busca de estados mentais de harmonia. O “outro” promove-se 
à condição de espelho das necessidades de nosso aperfeiçoamento, uma extensão de nós próprios 
que deflagra o processo educativo; afetivamente toma a conotação daquele que nos leva a novos 
e mais elevados sentimentos. Esse é o estado psicológico da busca de entendimento e do auto-
conhecimento, uma análise para dentro. Há uma dilatação da sensibilidade para com a diferença 
alheia, seguida de mais intensa aceitação, disposição para o perdão e a concórdia. Começa-se as-
sim a compreensão da importância que tem a diversidade de aptidões. O desigual passa a ser visto 
como alguém importante para o nosso crescimento pessoal. A maleabilidade, a assertividade, a 
empatia e outras habilidades emocionais passam a ser usadas com mais intensidade. Todas essas 
posturas sedimentam valores novos no rumo da transformação.

Transformação

Os valores interiorizados atingem o campo dos sentimentos, é a mudança real. O outro é alteridade, 
distinção; é o estado psicológico do amor em que a diferença do outro passa a ser incondicional-
mente aprovada, mais que isso, compreendida com indispensável lição de complementaridade. 
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Fonte: espiritualidades.com.br 
Bibliografia: Mereça Ser Feliz, médium Wanderley Soares de Oliveira, espírito Ermance Dufaux, Editora Dufaux; Livro Seara Bendita, médi-
uns Wanderley Soares de Oliveira e Maria José de Oliveira, espíritos diversos, Editora Dufaux.

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

Nessa etapa aprende-se não só a aceitar os diferentes como se 
consegue aprender com eles, amá-los na sua maneira de ser. 
É a etapa da felicidade. O outro jamais poderá ser motivo para 
decepções e mágoas. Ainda que as tenhamos saberemos como 
lidar bem com essas emoções. A autonomia e a liberdade não 
permitem amarras e dependência, opressão e sentimentalismo. 
Aprende-se o auto-amor e por consequência ama-se sem sofri-
mento, sem sacrifícios; ama-se porque o amor é preenchedor e 
isso, definitivamente, basta.

Jesus na Parábola do Semeador, quando fala dos vários terrenos 
em que foram distribuídas as sementes, deixa-nos um tratado 
sobre a alteridade e suas etapas. Os solos da narrativa corre-
spondem aos níveis evolutivos em que cada qual dará frutos, 
conforme suas possibilidades.

O aprendizado da reforma íntima, inevitavelmente, percorre esses degraus de aprimoramento. 
A análise sincera dos sentimentos que se movimentam na esfera dos corações nessa marcha de 
crescimento nos permitirá proceder ao conhecimento de si próprio com mais êxito.

Não esqueçamos, em nosso favor, que em qualquer tempo e lugar, diferenças não são defeitos, 
os diferentes necessariamente não são oponentes, e a indiferença é o recolhimento egoísta do 
afeto na escura masmorra do desamor. Nossa harmonia é construída no cultivo das virtudes da 
indulgência, da fraternidade e do acolhimento.

Ação, reação, transformação: caminhos da alteridade.

Morte da indiferença, autoconhecimento, amor: caminhos da felicidade.

Em quaisquer etapas: sempre alteridade na erradicação do personalismo.

Hosanas às diferenças e aos diferentes!

O Brasil Espírita e a Transição Planetária
As previsões referentes à transição planetária dão ênfase a 
dificuldades a  serem enfrentadas nos mais diversos setores das 
organizações humanas, além de fenômenos geológicos que, de 
certa forma, sempre ocorrem no planeta. Na verdade, podemos 
esperar dias difíceis, alimentando sempre a certeza de que ser-
emos auxiliados pelas esferas superiores da Espiritualidade. A 
encarnação de Espíritos preparados para as esperadas mudan-
ças está sendo feita, conforme noticiam as mensagens recebi-
das do Plano Espiritual.1 A separação de Espíritos que deverão 
ser transferidos para outro ou outros planetas também está 
sendo providenciada. Entretanto, necessitamos ser cautelosos 

quanto às informações que continuamos recebendo.

Com relação ao papel que, nessa transição, cabe ao Brasil como “coração do mundo e pátria do Evangelho” devemos, 
igualmente, ser cuidadosos. A divulgação e a consolidação do Movimento Espírita em nossa pátria nos atribuem tarefas 
de grande responsabilidade. É preocupante identificarmos, por vezes, certo ufanismo e excesso de entusiasmo por parte 
de alguns espíritas. É importante também não nos esquecermos de que a Humanidade terrena é uma só, exigindo respeito 
mútuo entre os seus habitantes, além de um sentimento autêntico e profundo de fraternidade envolvendo encarnados e 
desencarnados.

As previsões referentes à transição planetária dão ênfase a dificuldades a  serem enfrentadas nos mais diversos setores 
das organizações humanas, além de fenômenos geológicos que, de certa forma, sempre ocorrem no planeta. Na verdade, 
podemos esperar dias difíceis, alimentando sempre a certeza de que seremos auxiliados pelas esferas superiores da Es-
piritualidade. A encarnação de Espíritos preparados para as esperadas mudanças está sendo feita, conforme noticiam as 
mensagens recebidas do Plano Espiritual.1 A separação de Espíritos que deverão ser transferidos para outro ou outros 
planetas também está sendo providenciada. Entretanto, necessitamos ser cautelosos quanto às informações que continu-
amos recebendo



30           IDEM - Informativo Dr Eduardo Monteiro

Com relação ao papel que, nessa transição, cabe ao Brasil como “coração do mundo e pátria do Evangelho” devemos, igual-
mente, ser cuidadosos. A divulgação e a consolidação do Movimento Espírita em nossa pátria nos atribuem tarefas de grande 
responsabilidade. É preocupante identificarmos, por vezes, certo ufanismo e excesso de entusiasmo por parte de alguns es-
píritas. É importante também não nos esquecermos de que a Humanidade terrena é uma só, exigindo respeito mútuo entre 
os seus habitantes, além de um sentimento autêntico e profundo de fraternidade envolvendo encarnados e desencarnados.

As considerações com as quais iniciamos o presente texto não contradizem aquelas apresentadas pelo autor espiritual Hum-
berto de Campos,2 quando nos relata sobre o “resplandecer [da] suave luz do Espiritismo”2 com a Codificação coordenada por 
Allan Kardec para orientar as “profundas transições do século XX”.2 Como parte dessas transições, realizaram-se as primeiras 
experiências doutrinárias e associativas espíritas em nosso país, sempre sob a direção do mundo invisível.

Pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, relata-nos ainda o cronista, que seria mais tarde conhecido por Irmão X, que 
ao findar o Primeiro Reinado Ismael reuniu-se com dedicados companheiros de luta na Espiritualidade para esclarecer que

[…] o século atual [séc. XX] […] vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da Terra. Nestes cem anos se efetuarão 
os grandes movimentos preparatórios dos outros cem anos que hão de vir. […] É preciso, pois, preparemos o terreno para a 
sua estabilidade moral nesses instantes decisivos dos seus destinos. Numerosas fileiras de missionários encontram-se dis-
seminadas entre as nações da Terra, com o fim de levantar a palavra da Boa-Nova do Senhor […] a fim de que o século XX seja 
devidamente esclarecido, como o elemento de ligação entre a civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro, que 
assentará na fraternidade e na justiça […].2

Analisando a paisagem brasileira sob o aspecto espiritual, observa-se que o nosso país está povoado de ideologias e grupos 
religiosos refletindo a paisagem do novo século já iniciado. Cabe aos adeptos da Doutrina Espírita, que são também seguidores 
do Evangelho de Jesus, concentrar suas atividades no esclarecimento e na educação dos Espíritos.
Prosseguimos com mais uma observação de Irmão X na obra já referida:

[…] Só o legítimo ideal cristão, reconhecendo que o reino de Deus ainda não é deste mundo, poderá, com a sua esperança e 
com o seu exemplo, espiritualizar o ser humano, espalhando com os seus labores e sacrif ícios, as sementes produtivas na 
construção da sociedade do futuro.2

A essência da transformação que se opera em nosso planeta tem um caráter intelecto-moral. Em outras palavras, o objetivo 
central da transição iniciada é a compreensão da realidade espiritual da vida e o desenvolvimento da verdadeira fraternidade 
universal. Os objetivos já estão delineados desde a mensagem sublime ditada a Moisés, relembrada e exemplificada por Jesus, 
e enfatizada pelos Espíritos que presidem a revelação da Doutrina Espírita na expressão simplificada do amor a Deus e ao 
próximo.3

É importante para nós, adeptos do Espiritismo em nosso país, não nos esquecermos da humildade. Não há privilegio nessa 
tarefa, mas apenas objetivos elevados a serem perseguidos também pelos irmãos de Doutrina de outras nações. Não existem 
fronteiras para as relações da verdadeira fraternidade. Mantenhamo-nos unidos nessa tarefa de caráter universal, exemplifi-
cando o amor e a solidariedade que deverão caracterizar a Terra como mundo de regeneração.

Fonte: Revista Reformador
Referências:

1 FRANCO, Divaldo P. Transição planetária. Pelo Espírito Manoel Philomeno de Miranda. 2. ed. 2. reimp. Salvador: Leal, 2010. Introdução.

2 XAVIER, Francisco C. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Pelo Espírito Humberto de Campos. 34. ed. 8. imp. Brasília: FEB, 2015. 

Cap. 22 e 30.

3 KARDEC, Allan. O evangelho segundo o espiritismo. Trad. Guillon Ribeiro. 131. Ed. 6. imp. (Edição Histórica.) Brasília: FEB, 2015. Cap 1.

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

O Espírita, a Crítica e a Divergência

Nós, os espíritas, precisamos aprender a lidar com a crítica e a divergência de maneira 
menos assombrosa e com menos melindre; sem paixão e com sentimento fraterno.

É fato perfeitamente natural, sobretudo para aqueles que assumem papel de destaque 
em qualquer movimento humano, que suas ideias e posturas sejam alvo tanto da con-
cordância, quanto da discordância. Aceitar ou não aceitar são possibilidades abertas 
e caminhos inevitáveis, e entender isso é fruto de uma maturidade que todos precisa-
mos construir.

Discordar ou criticar determinada ideia ou postura, deste ou daquele escritor, pal-
estrante ou médium, não significa, necessariamente, destituí-lo da posição que ocupa. Não é um “atentado” contra a pessoa, 
mas apenas pensar, sentir e querer de modo diferente. É acontecimento perfeitamente natural, humano e necessário em 
nosso aprendizado evolutivo.

É possível, sim, discordar do que alguém diz e manter saudável convivência, conservar respeito, alimentar carinho e concor-
dar em outras tantas coisas com essa mesma pessoa. De minha parte, sinto-me completamente à vontade para:
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– Discordar de algumas idéias da médium Yvonne Pereira, embora conserve, por ela, o mais profundo amor e trabalhe pela 
divulgação de sua vida e de sua obra;

- Discordar de algumas posturas de Dora Incontri, nada obstante a grande amizade que nos une e a admiração pelo seu 
trabalho de vanguarda;

– Discordar de idéias de Divaldo Franco, sem com isso deixar de respeitar seu trabalho ou de reconhecer seu valor, como 
tribuno, médium e ativista social;

– Discordar de idéias e posturas de Chico Xavier, sem que isso signifique negar o inestimável serviço que sua vida e sua obra 
prestaram – e ainda prestam – ao Espiritismo e a milhares de pessoas, também aprendendo muito com todo seu trabalho.

Outros tantos poderiam ser citados, aqui, em relação a quem nutro sentimentos de respeito e estima, mas com os quais pos-
suo divergências doutrinárias. Contudo, acredito que as indicações são suficientemente claras para que se possa entender 
que é possível divergir de ideias, tecer críticas e, ainda assim, preservar, amar, respeitar e conviver com as pessoas.

Divergir e criticar idéias e posturas não significa que estejamos necessariamente certos ou errados. É tão somente conse-
quência do fato de sermos capazes de livremente pensar e decidir – e qualquer um que pretenda suprimir esse direito, seja 
de quem for, demonstrará que bem pouco compreendeu sobre aquilo que estamos fazendo “aqui”.

Pedro Camilo (Salvador/BA)
Mestre em Direito Público, professor da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e de outras Instituições de ensino, bem como pós-graduando 
em Psicanálise. Atualmente, coordena o CIPES (Círculo de Pesquisas Espíritas), na Bahia. Realiza palestras e seminários em todo o Brasil, também 
colaborando com artigos para periódicos espíritas, tal como “Reformador” e “Tribuna Espírita da Paraíba”.
Escreveu os livros "Yvonne Pereira: uma heroína silenciosa", "Devassando a mediunidade" e "Mediunidade: para entender e refletir"; organizou o 
livro "Pelos caminhos da mediunidade serena"; mediunicamente, o Espírito Bento José escreveu, por seu intermédio, "Mente Aberta".

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

Informes GEEDEM / ASIMD

https://www.geedem.org.br/inscricoes-e-rematricula
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https://www.geedem.org.br/evangeliza%C3%A7%C3%A3o
https://www.geedem.org.br/evangeliza%C3%A7%C3%A3o
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O que acontece por aí...

Para a Criançada!

Acomodação é Morte | Pedro Calabrez | XII Fórum da Longevidade

Como manter a mente ativa e saudável? Entenda as armadilhas que o mundo contemporâ-
neo coloca em nosso caminho rumo a uma vida mais plena e feliz.

https://www.youtube.com/watch?v=YuWcUelru1E&list=PLyvmeLF47PYS2BsbI
jgfe7IOaMeArR7i3&index=3

Dinossauros em realidade virtual

Os dinossauros sempre despertam a curiosidade das crianças e esse recurso de realidade 
virtual permite que elas vejam os gigantes jurássicos, o Rhomaleosaurus e o Giraffatitan, 
de forma diferente do normal. 

Em vídeos imersivos 3D e 360º nos museus que os ossos desses animais estão exibidos, 
vemos os fósseis tomarem vida e se transformam na versão carne e osso dessas espé-
cies. O áudio está em inglês, mas é possível adicionar legendas automáticas em portu-
guês no YouTube para aprender mais sobre a história dos dinossauros.
https://www.youtube.com/watch?v=p86gh2HEsp0&feature=emb_logo

O Que Aprendemos Sobre Racismo Culturalmente | Wallace Corbo

https://www.youtube.com/watch?v=yWc2QRew42E

Ideias Para Adiar o Fim do Mundo | André Trigueiro

Ailton Krenak é um dos mais importantes pensadores indígenas da atualidade. Nesta live, ele compartilha 
suas impressões sobre vida, morte, pandemia, “sociedade zumbi”, a natureza na cosmovisão indígena e a 
importância do afeto e da delicadeza.

https://www.youtube.com/watch?v=IrimVptFCqw&list=PLS5S7HxxKGlV9z-LFtelCCS0u-
uMzOcr4Z

O que acontece depois da morte? O que significa morrer? A morte é o fim da nossa existência? 
Questões a serem abordadas na série documental da Netflix A Vida Após a Morte.

Com depoimentos diversos de pessoas que tiveram experiências de quase morte, conta com 
seis episódios, trazendo entrevistas de cientistas, médiuns, especialistas e psiquiatras, abor-
dando a espiritualidade, experiências de quase morte, reuniões espíritas, lembranças de vidas 
passadas.
Assista o trailer oficial clicando aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=zO-YpSktUks&feature=emb_title

Confira, a partir do dia 6 de janeiro, na Netflix!


