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corações, para que todos reflitamos para a
Humanidade a centelha de amor divino que

vive em cada um de nós.”
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Encerra-se mais um ano
no calendário terrestre.

Nesse  ano de 2017 em que a
revista “O Médium”
comemorou 85 anos de vida,
agradecemos carinhosamente
a todos que contribuíram para
construir essa longeva estória
do nosso mui querido
periódico espírita.

Em especial, nesses tempos,
em que devemos dar o nosso
contributo para o saneamento
da psicosfera espiritual do
planeta obje�vando a
edificação de um mundo de
paz, desejamos entoar com os
nossos leitores o sublime e
inspirado cân�co natalino do
evangelista Lucas,
homenageando a chegada do
Messias prome�do: - “Glória a
Deus nas alturas, paz na terra,
boa vontade para com os
homens”.

Enfrentamos um desafio de
não sermos apenas pacíficos,
mas de tornarmo-nos
pacificadores para construir
um mundo menos belicoso, e
com muito mais amorosidade
para o bem de todos nós,
nesse Natal e para sempre.

* Os ar�gos não publicados não serão devolvidos.
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Allan Kardec estabeleceu que muitos acontecimentos que se verificam em nossas
vidas foram anteriormente previstos, embora seja possível, até certo ponto, a mudança
de rota e a alteração de compromissos reencarnatórios.

Assim, eventos como o local de nascimento, casamento, filhos, profissão, grandes
dores, como enfermidades congênitas e outras, além do gênero de morte e da época
aproximada da desencarnação, frequentemente foram previamente escolhidos, conhe-
cidos, esperados ou previstos pelos patronos da evolução terrestre.

As situações de natureza cármica relacionadas anteriormente, e muitas outras, vão se
verificar em decorrência de necessidades evolu�vas da en�dade reencarnante, relacio-
nadas com a natureza de faltas come�das, com imperfeições que necessita depurar, com
afeições que precisa refazer ou com conhecimentos que deseja amealhar. Em suma: viver
determinada experiência para o crescimento espiritual.

Mas como isso se dá? Que mecanismos estabelecidos pela lei divina registram e
impingem consequências aos nossos atos? Apresentamos como hipótese de trabalho
três possíveis mecanismos.

a) Mecanismo I: a zona de remorso
Ao afirmar que (João 8,34), Jesus procu-quem comete o pecado é escravo do pecado

rou demonstrar que nossos erros caminham conosco, impressos em nossa mente, até
que nos libertemos deles. Segundo André Luiz, em , cap. 19:Ação e reação

«Todo mal por nós pra�cado conscientemente expressa, de algum modo, lesão em
nossa consciência e toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mu�lação no orga-
nismo que nos exterioriza o modo de ser.»

André Luiz se valeu da expressão “zona de remorso”. Comenta André que, de modo
geral, a causa das molés�as crônicas, que afligem o corpo � sico e o dilaceram, guarda no
corpo espiritual as suas causas profundas. O registro dessa ou daquela falta grave cria, na
mente, um estado anômalo, que ele classifica de “zona de remorso”, em torno da qual a
onda do pensamento passa a enovelar-se com reflexo permanente na parte do veículo
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� sico ligada à lembrança das pessoas e circunstâncias associadas ao erro de nossa auto-
ria. Estabelecida a ideia fixa sobre esse “nódulo de forças mentais desequilibradas”, é
indispensável que acontecimentos reparadores se nos contraponham ao modo enfermi-
ço de ser, para que nos sintamos exonerados desse ou daquele fardo ín�mo, ou exata-
mente redimidos perante a Lei. Acrescenta o autor que essa cristalização de energias
profundas, no imo de nossa alma, expressa as chamadas dívidas cármicas, por se filiarem
a causas infelizes que nós mesmos plasmamos na senda do des�no, e que são perfeita-
mente transferíveis de uma existência para outra. Assim, o remorso provoca distonias
diversas em nossas forças ín�mas, desar�culando as energias do corpo espiritual,
criando predisposições para essa ou aquela enfermidade.

Muitos eventos cármicos podem ser explicados pelo mecanismo exposto. Vejamos
um exemplo: determinado Espírito comprometeu-se, em certa existência por a�tudes
autoritárias ou mesquinhas em relação à família. Em decorrência desse abusivo estresse
psicológico, um de seus filhos desenvolveu grave patologia do aparelho diges�vo,
padecendo por longos anos em decorrência da enfermidade. O Espírito culpado poderá
reencarnar com marcas nas áreas do perispírito responsáveis pela vitalização do apare-
lho diges�vo. Essas marcas estarão criando uma predisposição ao aparecimento de
enfermidades, como a doença inflamatória intes�nal, úlcera gástrica ou disfunções
hepá�cas. Assim, o Espírito reencarna com “pontos fracos” em seu corpo espiritual.
Essas energias perispirituais doentes direcionadas para essa ou aquela região do corpo
� sico determinam os órgãos que estarão mais predispostos a adoecer. Vários fatores irão
relacionar-se ao aparecimento e à gravidade da doença, notadamente o es�lo de vida e a
conduta moral que o envolvido vier a adotar.

b) Mecanismo II: sugestão pós-hipnó�ca
Na Revista Espírita de março de 1858, Kardec se reporta a uma carta recebida de um de

seus leitores, que diz o seguinte:
«No mês de setembro úl�mo, uma embarcação ligeira, fazendo a travessia de Dun-

querque a Ostende, foi surpreendida à noite pelo mau tempo; o barco virou e, das oito
pessoas que lá estavam quatro pereceram; as outras quatro, no número das quais me
encontrava, conseguiram manter-se sobre a quilha. Ficamos a noite inteira nessa horrível
posição, sem outra perspec�va senão esperar a morte, que nos parecia inevitável e da
qual já experimentávamos todas as angús�as. Ao romper do dia, tendo o vento nos
empurrado para a costa, pudemos ganhar a terra a nado. Por que nesse perigo, igual para
todos, só quatro pessoas sucumbiram? Notai que, a meu respeito, é a sexta ou sé�ma vez
que escapo de um perigo tão iminente e mais ou menos nas mesmas circunstâncias. Sou
levado realmente a crer que mão invisível me protege. Que fiz para merecer isso? Não sei
bem; sou alguém sem importância e sem u�lidade neste mundo e não me vanglorio de
valer mais que os outros; longe disso: entre as ví�mas do acidente havia um digno ecle-
siás�co, modelo de virtudes evangélicas, e uma venerável irmã de São Vicente de Paulo,
que iam cumprir uma santa missão de caridade cristã. A fatalidade parece desempenhar
um grande papel em meu des�no. Os Espíritos não estariam ali para alguma coisa? Seria
possível obter deles uma explicação a esse respeito, perguntando-lhes, por exemplo, se
são eles que provocam ou afastam os perigos que nos ameaçam?»

o médium - - 201novembro e dezembro 7



6

Conforme o desejo de seu correspondente, Kardec dirigiu algumas perguntas ao Espí-
rito São Luís. Destacamos duas delas:

«Podem os Espíritos adver�r-nos diretamente de um perigo? Eis um fato que parece
confirmá-lo: Uma mulher saiu de casa e seguia pelo bulevar. Uma voz ín�ma lhe diz: Vai
embora; retorna para tua casa. Ela hesita. A mesma voz faz-se ouvir várias vezes; então
ela volta; mas, pensando melhor, diz a si mesma: O que vou fazer em minha casa? Acabo
de sair de lá; sem dúvida é efeito da minha imaginação. Então, con�nua o seu caminho.
Alguns passos mais adiante, uma viga que �ravam de uma casa a�nge-lhe a cabeça e a
derruba, inconsciente. Que voz era aquela? Não era um pressen�mento do que ia acon-
tecer a essa mulher?

Resp.: A voz do ins�nto; nenhum pressen�mento, aliás, apresenta tais caracteres: são
sempre vagos.

Que entendeis por voz do ins�nto?
Resp.: Entendo que, antes de encarnar-se, o Espírito tem conhecimento de todas as

fases de sua existência; quando estas fases têm um caráter fundamental, conserva ele
uma espécie de impressão em seu foro ín�mo e tal impressão, despertando quando o
momento se aproxima, torna-se pressen�mento.»

Essa , ou seja, algo e quevoz do des�no que desperta quando o momento se aproxima
São Luís se vale para explicar os pressen�mentos, pode ser u�lizada também para
explicar certos fatos que se dão em nossa vida, e que não têm uma explicação lógica.
Assim pensa Ernesto Bozzano, célebre autor espírita do início do século XX. Bozzano acre-
dita que esses fatos podem ser explicados através do fenômeno da sugestão pós-
hipnó�ca. Escreveu, em :Fenômenos premonitórios

«Se a existência terrestre não representa senão um anel de uma cadeia indefinida de
vidas sucessivas, e se o espírito, na hora de sua reencarnação, preestabelece, ele próprio
– com o obje�vo de expiação, de prova, de aperfeiçoamento espiritual – os acontecimen-
tos principais aos quais ele deverá submeter-se na sua nova existência encarnada; se
estes acontecimentos apagam-se de sua memória fisiológica em sua entrada na vida,
permanecem, porém, registrados na sua subconsciência, de onde emergem, um dia;
eles, então, se realizam por um processo análogo àquele pelo qual se destacam as suges-
tões pós-hipnó�cas.

Vejamos, através de um exemplo, em que consiste a sugestão pós-hipnó�ca: Um
operador dirige-se ao paciente hipno�zado do seguinte modo: “Dez minutos depois de
despertar, você sen�rá um desejo ardente de abrir o seu guarda-chuva, independente-
mente do tempo (se sol ou chuva), e logo a seguir fechá-lo. Você não saberá que eu lhe
determinei isso. Fará simplesmente, sem nenhum mo�vo lógico”. O paciente é desperto
e no tempo previsto faz exatamente o que lhe foi determinado, sem dar-se conta de por
que fez o que fez.»

Bozzano acredita que o Espírito reencarnado inconscientemente as experiên-procura
cias necessárias ao seu aprimoramento, a par�r de sugestões autoconstruídas em sua
mente e relacionadas às provas e expiações que deve vivenciar. Vejamos uma situação
prá�ca: Uma individualidade comprometeu-se nega�vamente através do uso das mãos.
A a�tude equivocada imprime em sua mente a falta come�da. A necessidade de pacificar

ARTIGOS o médium - - 201novembro e dezembro 7
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a consciência culpada funciona como a sugestão pós-hipnó�ca. A en�dade citada
reencarna, esquecendo transitoriamente o passado, mas traz consigo a sugestão previa-
mente inscrita em si mesma. Certo dia, em visita a uma marcenaria, ela se distrai e coloca,
sem dar-se conta disso, uma das mãos em uma afiada lâmina de corte, sofrendo grave
lesão, com perda de alguns dedos ou de toda a mão. Cumpre-se, assim, a lei de causa e
efeito, através de um automa�smo � sico-psíquico regido pela ordem natural.

c) Mecanismo III: intervenção do Além
Fatos acontecem em nossa vida nos quais parece óbvia a atuação de en�dades desen-

carnadas, para o bem como para mal. Kardec admi�u isso em vários itens de O livro dos
espíritos:

Um homem deve perecer; sobe então a uma escada, esta se quebra e ele morre.
Foram os Espíritos que fizeram quebrar a escada, para que se cumpra o des�no desse
homem?

- No exemplo que citas, a escada se quebra porque está carunchada ou não era bas-
tante forte para suportar o peso do homem; se es�vesse no des�no desse homem
morrer dessa maneira, de subir na escada que deveriaeles lhe inspirariam o pensamento
quebrar-se com o seu peso. (item 526)

Um homem deve morrer de raio; esconde-se embaixo de uma árvore, o raio estala e
ele morre. Os Espíritos poderiam ter provocado o raio, dirigindo-o sobre ele?

- O raio explodiu sobre aquela árvore, e naquele momento, porque o fato estava nas
leis da Natureza. Não foi dirigido para a árvore porque o homem lá se encontrava, mas ao
homem foi dada a inspiração de se refugiar numa árvore, sobre a qual ele deveria explo-
dir. (item 527)

Um homem mal intencionado dispara um �ro contra outro, mas o projé�l passa
apenas de raspão, sem o a�ngir. Um Espírito benfazejo pode ter desviado o �ro?

- Se o indivíduo não deve ser a�ngido, o Espírito benfazejo lhe inspirará o pensamento
de se desviar, ou ainda poderá ofuscar o seu inimigo, de maneira a lhe perturbar a ponta-
ria... (item 528)

Os textos grifados por nós apenas ilustram o entendimento, notório para os espíritas,
de que os Espíritos par�cipam de nossa vida muito mais do que aventamos. Dimensão
espiritual e dimensão � sica se ligam, de forma profunda, pelos fios su�s do pensamento.
O que é permi�do ou vedado a um encarnado fazer, o é também a um desencarnado.
Obviamente, que isso se verificará exclusivamente com a permissão de Deus, ou seja,
desde que essa ação se iden�fique com os princípios inabaláveis do merecimento. A Lei
admite, fundamentada no respeito ao livre-arbítrio e ao determinismo, que um homem
cometa um homicídio. Assim, a Lei permite também que um Espírito o faça. Ambos res-
ponderão perante o tribunal da própria consciência, aprendendo, assim, como não se
deve agir. Valendo-nos da metáfora da bicicleta, tomemos um pai que se dispõe a ensinar
um filho pequeno a conduzi-la adequadamente. O pai sabe que o filho cairá da bicicleta, e
provavelmente sofrerá um ou outro arranhão? Sim, ele sabe! E mesmo assim, permite?!
Sim, porque não há outra forma de aprender. Também Deus sabe que seus filhos sofrerão
certas quedas morais e, mesmo assim, permite, porque não há outra força de aprender,
senão pelas próprias experiências.

o médium - - 201novembro e dezembro 7
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Daniel Salomão Silva

3ª parte
Prosseguindo as nossas reflexões em torno do comprome�mento com a proposta

espírita, par�cularmente quanto à exposição doutrinária, um outro ponto merece
considerações: as fontes u�lizadas para embasar essa tarefa. Na primeira parte deste
ar�go, foi exposta a importância de se conhecer e estudar a Codificação Espírita em
qualquer empreendimento doutrinário, bem como de se prosseguir nos estudos a par�r
das obras subsidiárias. Naturalmente, essas obras embasarão a tarefa de divulgação
doutrinária, seja na palestra pública, na evangelização infantojuvenil ou em outros
campos. Entretanto, alguns problemas podem ser percebidos.

O primeiro deles é a citação incorreta de princípios ou frases espíritas. Por falta de
preparação ou organização do que se vai apresentar, muitas vezes o orador ou evangeli-
zador cita trechos incorretamente, desconhece a fonte ou a cita também equivocada-
mente. É muito comum observarmos atribuições de frases a Chico Xavier, Divaldo
Franco, Emmanuel, ou mesmo a Jesus, sem nenhuma garan�a do que se está falando.
Diante da responsabilidade que se assume na tribuna, associar uma informação
possivelmente equivocada a alguma figura de autoridade no movimento espírita é bem
perigoso. É provável que aquele que escutou a informação jamais busque confirmá-la, o
que o deixará à mercê de um ensinamento incorreto.

Outro problema, menos comum, é o das citações em excesso. Muitas vezes, buscan-
do enriquecer ou dar mais segurança às ideias expostas, o orador enuncia uma infinida-
de de obras espíritas que fundamentam sua exposição. Por mais que o estudo seja
importante na preparação da tarefa, sobrecarregar a plateia de referências pode ter um
efeito danoso: a sensação de que nunca se compreenderá a mensagem espírita. Como
lerei tudo isso? Mesmo par�ndo do pressuposto de que o orador age de boa-fé neste

o médium - - 201novembro e dezembro 7
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propósito, importante é refle�r se não seria melhor apresentar aos que o assistem
apenas os capítulos ou as obras principais, normalmente de Allan Kardec, para um
posterior aprofundamento. Por exemplo, se meu tema é “caridade”, naturalmente terei
uma grande variedade de obras para consulta. Todavia, recomendar a leitura do capítulo
15 de não seria suficiente para aquele que estáO Evangelho segundo o Espiri�smo
começando na Doutrina? Exceções se fazem em estudos mais aprofundados ou sistema-
�zados, que realmente demandam mais fontes.

Por fim, quanto às fontes, uma úl�ma observação: devemos ter muito cuidado com o
que obtemos da Internet. Por exemplo, se queremos informações sobre “centros de
força” e digitamos essa expressão no Google, milhares de páginas nos serão apresenta-
das. Todavia, além do Espiri�smo, outras religiões e filosofias trabalham o mesmo
conceito, mas com abordagens diferentes que, muitas vezes, conflitam com a aborda-
gem espírita. Se não fazemos uma análise responsável do material, corremos o risco de
difundir conceitos incorretos do ponto de vista espírita. O mesmo acontece com
assuntos voltados à mediunidade, reencarnação, desencarnação etc. Na evangelização
infantojuvenil, o problema se apresenta de outra forma: muitas vezes, uma a�vidade,
uma figura ou história “boni�nha” encontrada em atrai nossa atenção. Devemossites
analisar cuidadosamente o que é apresentado, mesmo oriundo de um site dito espírita,
antes de levá-lo às crianças e aos jovens.

Outra questão que merece análise é a nossa postura enquanto expositores ou
evangelizadores. Quando saímos de casa, mo�vados para realizar uma palestra ou
evangelizar, como nos vemos? Como pessoas de destaque, autoridades doutrinárias, ou
como simples trabalhadores do Cristo? A grande resposta nos vem de João Ba�sta.
Apesar do nobre trabalho que já havia realizado, �nha em mente a importância maior da
mensagem do Mestre. , afirmou o insigneÉ necessário que Ele cresça e eu diminua
Precursor (Jo, 3:30). No trabalho espírita, a mensagem de Jesus deve ter mais relevo que
seus portadores. Não devemos buscar honras ou reconhecimento de autoridade, mas
favorecer o caráter consolador do Espiri�smo. Segundo Emmanuel, “puras pregações
de palavras fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos da
forma”, mas, “se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o
Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os
que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao Divino
Administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do 'eu' ” .²
Apenas na vivência da mensagem cristã podemos combater o orgulho e a vaidade ainda
presentes em nosso ín�mo.

Ainda quanto à postura do expositor, merecem cuidado também nossas afirmações
sobre o centro e o movimento espírita. Muitas vezes, talvez desanimado com os naturais
problemas derivados da convivência humana, o trabalhador espírita, equivocadamen-
te, volta-se à reclamação e à lamentação. A lembrança de que todos nós, espíritas ou
não, ainda carregamos dificuldades ín�mas, é um alerta a que pensemos de forma
diferente. Os repe�dos convites à indulgência e à tolerância, tanto nas palavras de Jesus,
quanto nos textos espíritas, é o remédio ideal para os obstáculos co�dianos. Frases ditas
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publicamente do �po “o centro/movimento espírita é desunido”, “todos brigam no
centro”, entre outras, além de equivocadas, só podem ter por consequência o desâni-
mo, nunca a necessária melhoria das dificuldades existentes. Se as coisas fossem
realmente tão ruins assim, não teríamos centros espíritas funcionando há mais de cem
anos, ou fortes e unidos movimentos espíritas, como o da nossa região. Problemas no
movimento espírita já haviam sido detectados e enfrentados por Allan Kardec , mas³
claramente não impediram a propagação da mensagem consoladora. As dificuldades
devem sim ser levantadas no âmbito das diretorias dos centros e dos órgãos de unifica-
ção, entre trabalhadores experientes e bem-intencionados, mas não em palestras
públicas ou entre jovens que acabaram de entrar no centro espírita, com o pretexto de
que devem ter seu pensamento crí�co desenvolvido!

Nessa mesma linha de pensamento, surgem afirmações do �po “como é di� cil ser
espírita” ou crí�cas à “hipocrisia dos espíritas”, que “não se esforçam”, “falam, mas não
fazem” etc. Frases ou textos desse teor surgem em palestras espíritas ou em grupos de
WhatsApp, com autoria duvidosa, mas, sem sombra de dúvida, sem nenhuma conse-
quência posi�va. Interpretações equivocadas, por exemplo, do excelente livro “Voltei”,
de Irmão Jacob, por Chico Xavier, e textos mais recentes, “esclarecem-nos” sobre a triste
realidade do espírita no plano espiritual. Com sinceridade, é esse o convite consolador
que Jesus e a Doutrina nos fazem? Defini�vamente, não é. É claro o entendimento
espiri�sta de que as consequências felizes ou infelizes nesta vida ou no plano espiritual
não derivam do fato de sermos ou não espíritas, mas do nosso grau de envolvimento
com a prá�ca da caridade em todos os seus aspectos . A situação do espírita, encarna-⁴ ⁵
do ou desencarnado, não é de responsabilidade do Espiri�smo! A mensagem espírita é
consoladora, não condenatória e atemorizante. Frases como essas apenas buscam
propagar desalento entre os espíritas iniciantes e mesmo entre os mais an�gos.

Enfim, concluindo este longo texto de três partes, cabe-nos apenas voltar ao início de
sua primeira etapa. Ser fiel à Doutrina Espírita não é ser radical, ortodoxo, combater
fana�camente pela sua propagação ou ler e aceitar apenas Kardec. Conhecendo sua
finalidade principal, já nas palavras do Cristo (Jo, 14:16 e 26), ser fiel à Doutrina é falar e
agir de forma a esclarecer e consolar: apresentar suavemente o convite de Jesus à
felicidade. Estudando profundamente, mas principalmente buscando a cada dia viver
mais a mensagem cristã, o trabalhador espírita caminhará fiel ao Espiri�smo, algumas
vezes errando, o que é natural, mas e�camente comprome�do com o próximo. Nas
palavras de José Passini, “em a�tudes discretas, equilibradas, ao amparo da oração
sincera, cada espírita consciente deve cons�tuir-se em guardião fiel dos princípios
doutrinários, o que conseguirá através do estudo, da reflexão, do uso do bom-senso” .⁶
____________________
1. Ar�go derivado de seminário sobre o tema apresentado primeiramente em duas reuniões do 7° CRE
2. XAVIER, Francisco Cândido. Pelo espírito Emmanuel. 15a ed., FEB, c. 76.Vinha de Luz.
3. KARDEC, Allan. . Tradução de Guillon Ribeiro, 112a ed., FEB, c. 20, i. 4 (perguntaO Evangelho segundo o Espiri�smo

ao fim do texto).
4. _________________, c. 15, i. 3 e 9.
5. KARDEC, Allan. . Tradução de Guillon Ribeiro, 76a ed., FEB, q. 982.O Livro dos Espíritos
6. PASSINI, José. . 1a ed., EVOC, “Fidelidade doutrinária”.Apontamentos espíritas
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Sirlene Cheriato

BIP. O que pensar desta sigla em tempos em que coisas como o an�go bipe (aqueles
dos médicos) se tornaram mais que obsoletos? Em tempos de WhatsApp, BIP não signi-
fica nenhum apetrecho da eletrônica de raiz, significa: Benemerência, Indulgência e
Perdão. A tríade que compõe a caridade, sem a qual não há salvação, portanto é de suma
importância, e está aqui porque sem ao menos um fiasco de cada uma destas virtudes, o
amor nem se esboça.

Comecemos do fim para o começo. Perdão: Certa vez perguntei a Daniel, querido
amigo de São Carlos, sábio de grandes olhos azuis, como se fazia para perdoar. Que era
necessário ok, mas como? Ele me perguntou: "- Você se lembra de alguém tê-la magoa-
do muito, muito tempo atrás?" Lembrei-me da Tereza, minha amiguinha quando eu
�nha 6 anos. Ela mudou-se da rua onde morávamos e quando ela se foi com a mudança,
levou minha boneca. Perdi a amiguinha e a boneca, que era minha pequena filha. Daniel
me pergunta: "- E aí, você ainda está magoada?" Eu disse: "- Não! Imagine! Hoje eu sei
do contexto em que ela vivia, com violência familiar, alcoolismo, pobreza, e se eu sou-
besse de tudo o que eu sei hoje, eu teria dado a boneca a ela. Eu queria mesmo era saber
como ela está...". Perdemos contato. Mas eu a perdoei, porque a razão da mágoa, da
ofensa, deixou de fazer sen�do. Daniel me pergunta: "- Mas, e a boneca?", eu disse: "-
Imagine! Mas perdoar uma boneca no mundo adulto é fácil, e se eu �vesse uma filha e
meu marido pedófilo a estuprasse e matasse? Como eu o perdoaria?" Ele me diz: "Eis
uma das razões da lei de reencarnação – há coisas que fazemos, que são tão graves e
somos tão lentos, que em apenas uma existência, no mesmo contexto, não é possível o
perdão, e é até bem compreensível. Assim, este marido voltará e dará a vida àquela que
matou e realizará, junto a você e sua filha, um bem maior que o mal feito. É claro que não
sem resistência, pois as feridas se abrem no contato, mas o cura�vo da vivência com
amor regenera e corrige tudo. Assim, depois de várias existências, nas recapitulações,
vamos descobrindo nossas histórias e compreendendo as razões de tudo". Acrescento:

A
 �����	��
 �� � ��
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"- É por isso que o amor é a panaceia de fato, e deve ser acionado, principalmente onde
sen�mos feridas abertas.... O amor nos cobre assim com pele nova e o perdão se faz,
porque não faz mais sen�do".

Depois daquele dia, eu acrescentaria ainda mais uma questão: É possível o perdão
enquanto a ofensa faz sen�do, mas exige de cada um de nós um grau de abnegação de
nós próprios, de nossas dores, valores, que não conseguimos. Transformemo-nos e o
perdão fica automá�co.

O universo dos nossos repertórios de entendimento – pela mente e pelo coração –
precisa ser ampliado, e o contexto no qual a ofensa se deu fica tão pequeno, que perde
valor e serve apenas para reajustarmos nossos quadros de valores. Para tanto, precisa-
mos nos instruir e amar. Instrução sem a qual não venceremos nunca nossa infinita
ignorância, e amor, porque o amor é a força de coesão do universo, é o que faz o sen�do
em tudo, é a expressão de Deus em nós e em tudo, e certamente em muito mais que
desconhecemos.

Sem o perdão seremos eternamente criaturas de Terceira Ordem. Será que Nosso
Senhor Jesus Cristo precisará falar 70x7 vezes que o perdão deve ser incontável? Qual-
quer �po de relacionamento necessita de perdão, porque somos muito falíveis, vacilan-
tes, temerosos, mais erramos que acertamos com algumas pessoas e geralmente são
estas que a vida nos coloca perto. Sem perdão, todo mundo passa a ser péssimo e nós
passamos a ser perversos. Chico, Divaldo, os membros das AMEs, através de suas medi-
unidades nos trouxeram tanto sobre o perdão, mas o mais importante é compreender
que a benemerência, a compaixão, a mobilização pessoal a favor do outro; assim como a
indulgência com as imperfeições alheias, são partes de um todo e complementam-se
com o perdão... É por isso que muitas vezes mencionamos algo como caridade, mas
ainda são poucos os que conseguem alavancar dentro de si essas virtudes para compor a
caridade integral. O que geralmente a gente faz é apenas benemerência. Não se trata da
a�tude de assistência, ensino ou auxílio, mas como ela é realizada, o que estamos
vibrando naqueles momentos? Estamos conscientes de sermos instrumentos de Deus
através da espiritualidade maior, sem deixar a responsabilidade da autonomia, mas
dando espaço para Deus agir? Nem sempre, né gente, sejamos sinceros! Portanto, aten-
temos para a qualidade das nossas vibrações. Vigiemos nossos interesses pessoais, em
tudo, mas principalmente nas relações de amor – fraterno, român�co, platônico, famili-
ar, cósmico, de ideal - ao menos nestas relações, procuremos diminuir um pouco o volu-
me dos nossos interesses pessoais, assim daremos espaço para que Deus preencha este
espaço com mais amor, e esse amor fer�lize as sementes de benemerência, indulgência
e perdão que já existem em nossos corações, e aos poucos, estamos de boa, elas vão
crescendo em nós, temos mais autoconfiança, porque confiamos mais em Deus, e
fazemos crescer um pouquinho nossa fé. Sim! Aquela que ainda não é nem do tamanho
do grão de mostarda, mas assim, aos poucos, a fé vai crescendo e vamos sen�ndo mais
Deus em nós, em tudo. Amar deixa de ser uma condição, passa a ser estado, um jeito.
Paramos de reagir mal às coisas desagradáveis, principalmente se este exercício de
desenvolver vibrações de amor e gra�dão constantemente �ver um tempinho só para
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ele. Meditação: este é o exercício. Meditemos silenciando ou não a mente, meditemos
rezando, orando, fazendo prece, pensando em nossos amores, mas meditemos! Medi-
temos, mas permitamo-nos prestar muita atenção à qualidade de nossas próprias vibra-
ções e vibremos diferentes sen�mentos. Veremos que conseguimos. Nós todos conse-
guimos controlar nossas vibrações. Nem sempre queremos, às vezes nos vemos seduzi-
mos por nossa fúria, e chamamos de senso de jus�ça, amamos nossa tristeza e chama-
mos de introspecção, mas é puro autoengano. Se fizermos uma forcinha leve, podemos
produzir vibrações de luz, gra�dão, paz e amor quase sempre. Quando sen�mentos
nega�vos vierem, u�lizemos instrumentos disponíveis: música, oração, arte, algo que
lhe toque, uma leitura, uma imagem, uma lembrança, alguém amado. Expandamos esse
sen�mento para todos os can�nhos do nosso ser e para todos os nossos laços, que são
extensões de todos nós, e é também o que nos conecta a todos e a Deus, e conforma os
diversos campos familiares dos quais fazemos parte. Reconciliemo-nos. Deixemos der-
ramar de nós tão somente amor, como uma água limpa que depura um balde de água
suja... Sintamo-nos renovados pelas bênçãos de Nosso Pai criador todo o tempo, todas
as vezes que amarmos mais profundamente, mais incondicionalmente, pois o amor
abre a torneira desta água limpa que nos renova em Deus.

Desfaçamo-nos de nossas couraças de supostas superioridades, pois elas nos impe-
dem de sermos indulgentes com os defeitos alheios. Nossa universalidade nos coloca a
potencialidade de todas as caracterís�cas humanas e a diversas formas de existência
nos sugerem que a única superioridade é a moral, que não se afirma como tal, portanto,
cuidemos para corrigirmo-nos e apenas auxiliar os outros, sem tentar modificá-los, pois
essa é tarefa de cada um. Aceitemo-nos o quanto pudermos.

A falta de BIP em nossas vidas nos impede de amar e faz com que a gente se constran-
ja com o amor que sentem por nós. Mesmo que não seja o ideal de amor, aceitemos
todos os amores como são. Todos são partes ímpares da grande obra de Nosso Paizinho
Maior. Nosso laço com Ele é o tronco de onde saem todas as demais relações como
galhos. Bom tronco, bons galhos: boas flores e bons frutos. Aceitar o outro é também
aceitar a Deus. Na próxima edição, falaremos de algo mais leve para compensar, que tal
o amor e alguns conceitos sobre sexualidade ensinados por Francisco de Assis?

Sugestões, perguntas, crí�cas amorosas e comentários podem ser enviados para
sicheriato@yahoo.com.br
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Desde a vinda de Jesus à Terra, deixando-
nos o legado de suas lições e de seus exemplos
como roteiro para o crescimento espiritual,
temos negligenciado na condução dos dons
que deveríamos incorporar à existência.

A vivência cristã deveria ser coerente com
esse conhecimento, despertando nossa cons-
ciência para os valores da vida.

Passamos por dolorosas experiências de
resgate e provações redentoras na romagem
evolu�va e nem sempre conseguimos vivenci-
ar o que já sabemos através dessas valiosas
exortações ao bem, permanecendo encarce-
rados no egoísmo.

“O campo de luta permanece situado em nossa vida ín�ma.
Animalidade espiritualidade.versus
Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente.” (XAVIER, 2009,

Cap. 25)¹
E vamos em vidas sucessivas assimilando os dons do Cristo, nas experiências aqui

vivenciadas e no mundo espiritual através das a�vidades que já possamos desenvolver
no campo das boas obras, sendo todas elas resultantes do que já conseguimos incorpo-
rar ao nosso modo de sen�r.

Enquanto imperfeitos e limitados pela nossa evolução moral, cabe-nos o esforço
incessante para incorporar os ensinamentos de Jesus em nossas vidas, começando
dentro de nós, esforçando-nos cada vez mais para alijar de nosso ín�mo as imperfei-
ções morais.

Iríamos, assim, enriquecer a existência com as excelsas a�tudes de amor e compai-
xão pelos que ainda desconhecem o que já amealhamos...

Estaremos lutando para vencer as sombras que carregamos para que a luz possa
brilhar, iluminando nossas consciências.

Joanna de Ângelis nos leciona:
“À aridez do ins�nto a fer�lidade do sen�mento enriquece o ser humano,
dando-lhe empa�a para lutar e coragem para vencer, mesmo quando as
dificuldades se apresentam mais desafiadoras.
Sob o seu comando, quanto mais desenvolve a capacidade de compreen-
der e de sen�r, mais amplia os horizontes do amar e do servir.” (FRANCO,
2002, CAP. 2)².

Compreendemos, assim, que quanto maior se torna a capacidade do ser humano
para expressar seus sen�mentos, irá ampliar sua compreensão do sen�do da vida e seu
discernimento ante os desafios existenciais.
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E a nobre mentora espiritual Joanna de
Ângelis conclui dizendo: pode-se medir o grau
de adiantamento moral do indivíduo pelo
sen�mento de que se faz portador e que
expressa no seu dia a dia.

Cul�vemos os dons de Cristo com fé e
determinação, confiantes de que estamos
inseridos na programação espiritual dos que
já estão sendo convidados a permanecer na
Terra após a transição dolorosa de sombras
que ofuscam as luzes das lições edificantes e
norteadoras de nossa conduta, na busca da
paz e do amor incondicional.

Ainda estamos vacilantes entre o bem e o
mal quando nos deixamos levar pela indiferença ante o sofrimento alheio, quando não
perdoamos aos que não agem como nós, aos que estão perdidos nos labirintos do erro
e da insensatez...

Se já temos uma compreensão maior da vida e dos compromissos com a redenção
moral de nosso planeta, começando por nós mesmos, saibamos cul�var os bons sen�-
mentos, ampliando-os e eliminando de nosso ser os óbices à ascensão espiritual que
requer de nós discernimento e perseverança.

E compreendamos que somente poderemos ascender às esferas mais altas em nossa
evolução espiritual, depois de quitarmos os débitos e solucionarmos as questões pen-
dentes que fomos criando ao longo das vidas sucessivas...

E o abençoado lar terrestre que nos acolhe com inúmeras possiblidades de vencer e
superar todos os desafios merece todo nosso esforço, todo nosso empenho, demons-
trando gra�dão pelas bênçãos da vida em suas manifestações de cada dia...

Quantas lições proveitosas já nos enriquecem a alma e merecem ser divulgadas, comen-
tadas com aqueles que não estejam, ainda, familiarizados com o Evangelho de Jesus...

Você já poderá irradiar essa luz com fé e a certeza de que está cumprindo sua tarefa,
sendo grato pela dádiva desse conhecimento, percebendo ao fim de cada dia que o
mais beneficiado foi você mesmo porque o amor é inesgotável e quanto mais você o
distribua em seu caminho, ele retornará sempre ao seu coração generoso.

Jesus enviou seus discípulos um a um ou em grupos para pregar o Seu Evangelho,
semeando em terra inculta e árida...

Eles saíram a semear... Hoje colhemos os frutos dessa sementeira de luz!
Agora é nossa vez...
Confiemos!
___________________
1. Xavier, Francisco. Emmanuel. . Cap. 25Fonte Viva
2. FRANCO, Divaldo. . Joanna de Ângelis, cap. 2.Triunfo Pessoal
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Da Redação

Ao final de mais um ano, tempo de aferição de aprendizado para estabeleci-
mento de metas existenciais ajustadas à nossa condição de Espíritos eternos em
constante evolução, trazemos ao Leitor Amigo trechos de mensagem do Espírito
Ivan Albuquerque, psicografada por José Raul Teixeira, inserida na obra No rumo
da sublime estrela, editora Fráter, in�tulada:

'Projeto para o ano novo’

Um novo calendário se avizinha,
Portador de mil surpresas, e a folhinha
Olha-me da parede e me segreda
Que poderei ser feliz por meus atos,
Que vencerei pendências de mil fatos,
Se eu não �ver um coração de pedra.

(...)
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Sê maduro nos projetos que faças
Para o ano que chega, porque passas
Todo tempo a forjar o teu futuro.
Faze o bem, vive a vida com nobreza,
Estudando para ter a certeza
Que te conduza a Deus, grande e seguro.

(...)

Inicia o ano novo junto ao Pai,
Vibra amor nos roteiros aonde vai
Cada passo da tua encarnação.
Não te agastes se o tempo corre ou para,
O importante é ter a virtude rara
De amar muito e ter Deus no coração.

Que as exortações do prezado companheiro nos sirvam de

inspiração para nossos projetos de autoiluminação em 2018!
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Mantém tua consciência sempre pura e, se algum dia, a dúvida vier perturbar teu coração,
pergunta, a � mesmo, o que faria o Mestre em teu lugar, em idên�cas circunstâncias...

Assim aprenderás a proceder com firmeza, iluminando as tuas resoluções com a luz do Evangelho.
Emmanuel – Cinquenta Anos Depois

Historicamente, as forças que regem o comportamento humano perpassam por um viés de
ordem social, geográfica e filosófica. Assim, da mesma maneira que hoje vemos dadas ações,
palavras e pensamentos como produto de nossa contemporaneidade, a religião (sistema funda-
mentalmente antropológico na tenta�va de ascese meta� sica) não foge a essa máxima, sendo um
precioso e preciso microscópio (às vezes telescópio) na composição da imagem que o homem faz
de si e do Criador.

Se isso é verdade, também é que as religiões se adaptam (e se adaptaram) às fragilidades e ao
personalismo humanos como que para ampliar o número de prosélitos ou, simplesmente, apla-
car o medo da nulidade para a qual alguns homens acreditam que vão. Fonte da vaidade filosófi-
co-teológica (para não entrarmos no campo das implicações polí�cas), os sistemas religiosos são,
não raro, u�lizados como forma de imposição de poder e domínio, a (costumeiro) custo das
degenerações e desregramentos das verdades evangélicas do Cristo. Em ,A Caminho da Luz
Emmanuel diz que “sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião
uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam
para o terreno franco da dissolução e da imoralidade; mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fun-
damentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra, mansa e generosa, reunia todos os infortu-
nados e todos os pecadores. Escolheu os ambientes mais pobres e mais desataviados para viver a
intensidade de suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário
suntuoso dos areópagos, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza”.

Na gênese, portanto, do processo de formação das diversas religiões que compõem hoje a
pluralidade ideológica da raça humana, vemos dissensões surgidas menos da discussão salutar
que leva à implementação de um novo paradigma do que do jogo personalís�co e monetário que
parece animar as frentes de determinados segmentos espiritualistas bastante divulgados pela
mídia. Mas o que pode alicerçar essas dis�ntas ideologias que não a palavra evangélica de Cristo
que deveria servir como norte e centro? Por que a luta intes�na entre os segmentos religiosos,
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quando deveriam se unir em prol do obje�vo comum: o amor universal?
Essas inquietações, que agora temos, animaram a palestra de Telésforo, an�go lidador da

Comunicação em Nosso Lar, e que nos são apresentadas no quinto capítulo do livro Os mensagei-
ros, de André Luiz. Refle�ndo sobre as disposições evangélicas no mundo, o orador traz conside-
rações fundamentais acerca da cisão nos meios espiritualistas. A par�r disso, afirma que [nós, os
Espíritos] “desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres; todavia, contra a extensão de
nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. Não relacionamos ape-
nas a ação da ignorância e da perversidade. Agem, contraditoriamente, nesse par�cular, grande
número de forças do próprio espiritualismo. Combatem-nos algumas escolas cristãs, como se não
colaborássemos com o Mestre Divino”. E con�nua ainda com o mesmo fôlego: “A Igreja Romana
classifica-nos a cooperação como diabólica. A Reforma Luterana, em seus ma�zes variados,
persegue-nos a colaboração amistosa. E há correntes espiritualistas de elevado teor educa�vo,
que nos malsinam a influência, por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para outro,
rigorosamente redimido a golpe instantâneo de vontade sem realização metódica”.

Léon Denis afirmou certa vez que o Espiri�smo não é a religião do futuro, mas o futuro da
religião. Para isso ter um pouco mais de clareza, é preciso entender de que maneira se pode
enxergar o Espiri�smo como religião. Herculano Pires, em sua obra , aponta paraO Centro Espírita
o fato de que a Doutrina apresenta-se “liberta dos aparatos do culto exterior, das pesadas e custo-
sas organizações clericais hierárquicas e da suntuosidade arrogante dos templos.” E diz também
que com ela “a religião se libertava dos interesses humanos, das ambições de poder e supremacia
dos clérigos, e voltava-se para Deus”. Aqui reside o gérmen que deve ser seguido, ou melhor,
recuperado. Assim como o Cris�anismo Primi�vo, que traduzia a essência do pensamento de
Jesus (o Cristo “não se interessou pelos cultos formais e só ensinou o cul�vo interior do Espírito),
as religiões devem se preocupar mais com os elementos fundamentais de fraternidade e diminuir
a preocupação teológica (principalmente quando estéril). Lembremos o pensamento de Paulo na
famosa : “Ainda que eu falasse a língua dos anjos, e não �vesse a caridade, seria comoCorín�os 13
o metal que soa ou como o sino que �ne”. O apóstolo dos gen�os deixa claro que é a ação a
verdadeira finalidade da fé. A capacidade é sempre de somenos se não �vermos a prá�ca.

Voltemos então ao pensamento de Telésforo em em consonância com a reco-Os Mensageiros
mendação de Paulo e ao pensamento de Denis: “Mas como agir diante de milhões de enfermos e
criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Pelo simples culto externo,
como pretende a Igreja de Roma? Pelo ato de fé, exclusivamente, como espera a Reforma Protes-
tante? Por mera afirmação da vontade, conforme pon�ficam certas escolas espiritualistas? Não
podemos, no entanto, circunscrever apreciações, na visão unilateral do problema. Concordamos
que a reverência ao Pai, à fé e à vontade são expressões básicas da realização divina no homem,
mas não podemos esquecer que o trabalho é a necessidade fundamental de cada espírito”.

Reajustemos então nossas intenções e prá�cas. Tenhamos fé diante das vicissitudes e lembre-
mos uma vez mais a recomendação do Plano mais Alto: “Necessitamos de colaboradores fiéis que
não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade
do sacri� cio e da renunciação com o Senhor”.
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Sérgio Costa de PaulaAlcione Andries Lopes
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No mês de outubro, foram numerosas as homenagens prestadas a Allan Kardec,
mesmo fora do âmbito doutrinário.

Refle�ndo no extraordinário recurso em que se nos tem cons�tuído o conheci-
mento espírita, para que colaboremos consciente e perseverantemente na própria
caminhada evolu�va, vimos convidar o prezado leitor a buscar conosco, resposta
para a seguinte questão:

Que fatores levam a Doutrina Espírita a lançar raízes tão profundas no entendi-
mento e no coração de seus verdadeiros adeptos, a ponto de fazê-los aceitar sem
reservas o complexo desafio da renovação moral, priorizando, no co�diano, não só
a busca da Verdade mas, sobretudo, a vivência do amor a Deus e ao próximo como
a si mesmos?

Ser-nos-á possível dimensionar com exa�dão a importância do trabalho de Allan
Kardec nesse processo de aprendizado e consequente redenção espiritual de quan-
tos nos propomos a lhe valorizar e aproveitar a semeadura?

Informa-nos o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no cap. I da
obra , que, no início da formação da Terra, Jesus,A caminho da Luz “com as suas

legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o

bloco de matéria informe, que a Sabedoria do Pai deslocara do Sol para suas mãos

augustas e compassivas, operando a escultura geológica do orbe terreno, talhando

a escola abençoada e grandiosa, na qual seu coração haveria de expandir-se em

amor, claridade e jus�ça”, na condução e amparo às ovelhas a Ele confiadas por
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Deus, para que aqui realizassem etapas de sua evolução. Desde então, o Espírito mais
evoluído de que temos no�cia, Diretor Espiritual do planeta, tem cumprido integral e
perfeitamente a Divina Vontade, sendo Gestor Sublime da Vida planetária e Pastor
Amoroso e Sábio, incapaz de deixar que se perca uma só de Suas ovelhas.

Jesus jamais deixou de chamar a Si aqueles que es�vessem em condições de cola-
borar com Sua missão: dos engenheiros siderais que o auxiliaram na formação da
Terra, passando pelos escolhidos da 1ª Hora para divulgarem Seus ensinamentos –
discípulos e seguidores fiéis, até chegar aos trabalhadores do Final dos Tempos. E não
nos esqueçamos de que também a todos os corações despertos que desejassem
segui-Lo, para construírem o Reino portas adentro da alma, Ele estendeu o convite
sublime, conforme verificamos nas anotações de Mateus, 16:24.

Importante registrar que, quantos compreendam e aceitem o convite de Jesus
para integrar-Lhe a falange de aprendizes e seareiros da Verdade e do Amor hão de se
ver a braços com lutas imensas na disseminação e sustentação da mensagem liberta-
dora. Isto porque, entre outros fatores: (1) há que se considerar as imperfeições que
remanescem na in�midade espiritual dos Espíritos vinculados ao orbe; (2) são inú-
meras as limitações da encarnação; (3) nossa civilização não é completa, encontran-
do-se ainda em estágio deficitário; (4) são grandes as pressões do mundo espiritual
inferior.

Raros são aqueles que dão pleno testemunho da luz; alguns saem parcialmente
vitoriosos das batalhas; muitos estacionam temporariamente ou se comprometem
com novos equívocos, embora não haja retrocesso evolu�vo...

Uma realidade que se observa nos vitoriosos é a predominância, em suas mo�va-
ções e condutas, de qualidades como: confiança inabalável no Poder Supremo, amor
incondicional a Jesus e fidelidade aos Seus ensinamentos, humildade, abnegação e
operosidade!

Não aconteceria diferente quando chegou o momento de se fazer chegar ao
mundo o Consolador (cf. João, 14: 16 e 17 e , cap.O Evangelho segundo o Espiri�smo
VI), que pediria aos prepostos do Cristo os mais severos testemunhos na entrega
incondicional às Suas diretrizes amorosas e sábias na condução dos des�nos do
planeta para a Era da Regeneração. Entrega essa a exigir a mais absoluta renúncia aos
interesses pessoais!

Ainda o querido Benfeitor Emmanuel, no cap. XXII do livro já referido – A caminho
da luz , é quem nos informa, com grande beleza: “Aproximavam-se os tempos em

que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, de acordo com as suas auspiciosas

promessas.(...) Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços,

nas esferas mais próximas da Terra. baixaUm dos mais lúcidos discípulos do Cristo

ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora, e, dois meses antes de Napo-

leão Bonaparte sagra-se imperador (...) em Paris, nascia Allan Kardec, aos 3 de outu-

bro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiri�smo, a grande voz

do Consolador prome�do ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo.” (grifo nosso)
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Sempre nos emocionamos com a leitura e meditação nos diálogos de Kardec com o
Espírito Verdade, registrados em (2ª Parte, cap. A minha iniciação noObras póstumas
Espiri�smo - Minha missão), quando Este esclarece ao futuro Codificador que: ele

teria que expor sua pessoa; enfrentaria malevolência, calúnia, traição; teria as

melhores instruções desprezadas e falseadas; muitas vezes sucumbiria ao peso da

fadiga; teria luta con�nua com sacri� cio do repouso, da tranquilidade, da saúde e

até da própria vida... Para agradar a Deus não bastaria a inteligência, seriam neces-

sárias a humildade, a modés�a, o desinteresse; para lutar contra os homens seriam

indispensáveis coragem, perseverança, inabalável firmeza, prudência e tato a fim

não ficasse a tarefa comprome�da com palavras ou medidas intempes�vas...

“Exigiam-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacri� cios.”

Dez anos e meio após estas exortações do Espírito Verdade, em 1º de janeiro de
1867, Kardec registra que todas as palavras a ele endereçadas foram a mais pura
expressão dos acontecimentos que se cumpriram!

Outro dedicado Benfeitor Espiritual, a quem tanto admiramos - Vianna de Carva-
lho, pela psicografia do amigo Divaldo Franco, no capítulo 3 da obra Enfoques espíri-
tas, lindamente registra:

“Jesus e Kardec são termos preciosos da equação da vida humana.

Jesus é Vida. Kardec é sustentação da vida.

Jesus é o Caminho. Kardec torna-se a vitalidade e segurança para a marcha

exitosa.

(...) Jesus é o Mestre incomparável. Kardec permanece como discípulo fiel, des-

pertando mentes e corações para as lições da vida eterna.

Jesus trouxe a mensagem. Kardec explica-a, atualizada.”

Pelos comentários que alinhavamos, embora muito aquém do que a respeito exis-
te, chegamos à conclusão de que a par�cipação de Allan Kardec, no trabalho com
Jesus, para nosso encaminhamento à Luz crescente, foi fundamental e essencial!

Seus esforços incansáveis, na perfeita vivência do ideal, na exemplificação ímpar
têm arroteado a terra de nossos corações, a fim de que as sementes do Evangelho
nela finquem raízes vigorosas, a sustentarem crescimento, floração e fru�ficação!

E a quantos por cento tem fru�ficado a sublime semeadura, regada com suor e

lágrimas, por amor a Jesus, à Verdade e a todos nós? Só cada um pode responder a

si mesmo!...

Por isso, ainda e sempre dizemos, impregnando as palavras do mais terno amor e
da mais completa gra�dão:

Salve, Allan Kardec!
Os que trazemos em nossos des�nos as marcas de sua existência gloriosa, bene-

ficiando-nos para a eternidade com sua dedicação de missionário exemplar, roga-
mos a Jesus mul�plique em seus caminhos toda a Esperança, toda a Coragem, toda
a Alegria que sua entrega ao Bem acendeu em nossa in�midade de Espíritos eter-
nos!
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Henderson Marques Lopes

Ao término de mais uma ano de a�vidades, quando, geralmente, passamos em revista os fatos
e acontecimentos que marcaram as nossas existências, chegamos ao Natal, em 25 de dezembro. É
uma oportunidade que temos para repensar – e refazer, se for o caso –, a nossa Vida, planejar
para o ano que se aproxima, estabelecendo novos obje�vos e metas para o progresso individual,
novas aspirações e desejos para a nossa felicidade. Será isso mesmo o que almejamos? Será isso
mesmo o de que precisamos ou merecemos? Bem, pensemos um pouco mais de�damente sobre
essa data, relevante, comovedora e inesquecível para nós, cristãos – espíritas, católicos, protes-
tantes, evangélicos etc. – espalhados aos milhões e milhões ao redor do mundo.

Vejamos as questões da data do nascimento do Cristo e da criação do chamado “presépio”,
que é a representação da cena do nascimento de Jesus na manjedoura, em Belém, na Judeia.

QUANDO JESUS NASCEU? A questão da data do nascimento de Jesus sempre foi controversa,
não se sabendo exatamente o dia e o mês em que o fato ocorreu. Assim, Tito Flávio Clemente (150?-
217?), grego, filósofo cristão, considerado santo pela Igreja com o nome de Clemente de Alexandria,
diz-nos que Jesus teria nascido entre 18 e 20 de abril ou em 29 de maio. Sabe-se, por outro lado, que
no Oriente, até o IV século, o dia adotado para as comemorações natalinas era 6 de janeiro.

Vários outros estudiosos procuraram, sem êxito, fixar diferentes datas para o nascimento do
Cristo. No início, era uma fes�vidade pagã (culto a muitos deuses), denominada “férias de inver-
no”, em homenagem a Saturno, o deus da agricultura. Entretanto, face às controvérsias então
existentes, e pretendendo dar uma ordem às comemorações, o Papa Júlio I (280?- 352) resolveu,
em 350, fixar a data de 25 de dezembro, determinando a subs�tuição da veneração ao “deus Sol”
pela data em que, supostamente, teria Jesus nascido, o que permanece até hoje.

A REPRESENTAÇÃO DO NASCIMENTO - E a questão do “presépio”, este popularizado na época
natalina em pra�camente todas as partes do chamado mundo cristão? Por ocasião do Natal, a
representação do nascimento de Jesus, pelas tradicionais e conhecidas figuras humanas – Maria,
José, pastores – e de animais, em torno do menino Jesus deitado na manjedoura, reside na imagi-
nação das pessoas, desde a infância. Esta representação, pela Igreja, da chegada do Cristo ao
mundo � sico, sabe-se, historicamente, foi popularizada por Francisco de Assis (1182-1226), no
século XIII. Nessa época, a Igreja passava por grandes problemas internos, depois das lutas contra
as heresias e, ainda, a implantação da Inquisição.

Diz-nos Emmanuel, em (cap. XVIII), que a Espiritualidade programou,A caminho da Luz
então, medidas de “renovação educa�va”. , escreve ele,“Por isso” “um dos maiores apósto-
los de Jesus desceu à carne com o nome de Francisco de Assis. Seu grande e luminoso espírito
resplandeceu próximo de Roma, nas regiões da Úmbria desolada. Sua a�vidade reformista
verificou-se sem os atritos próprios da palavra, porque o seu sacerdócio foi o exemplo na
pobreza e na mais absoluta humildade. A Igreja, todavia, não entendeu que a lição lhe dizia
respeito e, ainda uma vez, não aceitou as dádivas de Jesus.”

Francisco, desejando demonstrar o seu acendrado Amor pelo Cristo – como, aliás, sobejamen-
te demonstrou ao longo de sua curta existência � sica –, criou a paisagem do presépio. Sua criação,
entretanto, com o perpassar dos anos, não foi devidamente entendida, levando as pessoas a
passarem a “adorar” o próprio presépio, deixando de lado o profundo significado espiritual do
momento da encarnação do Mestre Divino, de sua chegada às paragens terrestres.
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O Natal, como já disseram, é um tempo de festas. Entretanto, lamentavelmente, o que se
observa, há muito, é que tais festas foram ou estão esvaziadas de seu real significado. Dá-se
mais importância ao aspecto material comemora�vo da data que ao significado profundo do
acontecimento, para a Humanidade, que é a vinda do próprio Governador Espiritual à face da
Terra. Geralmente, exaltam-se figuras fic�cias (ou o enfeitar do próprio presépio) que nada
têm a ver com Jesus – que é o personagem central –, muitas vezes ou“deixado de lado”
esquecido nas comemorações...

A MISSÃO DOS PAIS E DAS EEEs – Estamos vivendo momentos di� ceis. É importante e
inadiável que mudemos nossa visão de mundo. Procuremos levar às nossas crianças, especi-
almente nos estudos desenvolvidos no ín�mo dos lares, a mensagem do Cristo em sua pureza
plena, sem mácula, ilusões ou ar�� cios materiais de qualquer ordem. Nossos Instrutores
Maiores nos alertam, sábia e amorosamente, para que não as afastemos da urgente e neces-
sária compreensão das lições do Mestre Divino. Os Centros Espíritas, por isso, por meio do
trabalho coadjuvante das Escolas Espíritas de Evangelização (EEEs), assumem papel prepon-
derante na tarefa de colaborar com os pais e responsáveis, levando às mentes infan�s os
ensinos consoladores e libertadores da Doutrina Espírita. Todas as épocas são propícias para
levar tal mensagem aos corações dos pequeninos; entretanto, a época natalina, quando
maior e mais intensamente se torna a lembrança da figura excelsa de Jesus, deve ser aprovei-
tada para que as nossas crianças sejam devidamente esclarecidas sobre a missão do Cristo e
sua importância para felicidade delas e, por consequência, de toda a Humanidade.

A PALAVRA DOS INSTRUTORES – Discorrendo acerca dos ensinamentos consoladores de Jesus,
diz-nos Joanna de Ângelis: “A Sua mensagem, toda tecida de sabedoria, ternura e paz, tornou-se o
clímax das conquistas do pensamento histórico, que um dia esplenderá soberana entre os seres
humanos” “Presença Espírita” “O Médium”. (Mens. transcrita de , in , nov/dez-2002)).

Assim se pronunciou o querido médium Chico Xavier, em entrevista a um jornal paulista, ques�o-
nado a propósito do que o Natal representaria para nós, espíritas: “A necessidade de nos amarmos
uns aos outros, segundo Jesus nos ensinou, o perdão das ofensas, o esquecimento das injúrias, o
cul�vo do trabalho, a fidelidade ao dever, a lealdade aos compromissos assumidos, o lar, a família, a
alegria de nos pertencermos uns aos outros, através dos laços de fraternidade. Isto tudo é Natal” “O. (
Regional” “O Médium”, de Mogi Mirim - SP, em 04.10.1981, transcrito em , nov/dez-2005).

Emmanuel ressalta, a propósito do Natal: “A manjedoura é o teatro de todas as glorificações da
luz e da humildade, e, enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre, nunca mais se
esqueceria o Natal, a 'noite silenciosa, noite santa'” “A caminho da Luz”. ( , cap. XI).

E ainda: “A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que
a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era defini�va da maioridade
espiritual da Humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria
o código da fraternidade e do amor a todos os corações”. (Idem, cap. XII).

Que o Natal de Jesus seja para todos um momento de reflexão, renovação, paz e amor, come-
morando-o dentro de nós convicta e permanentemente, para a nossa própria felicidade, ao longo
de todos os dias do Novo Ano!

BIBLIOGRAFIA
BOEHNER, Philotheus; GILSON, E�enne. . 4. ed. Petrópolis: Vozes, 1988.História da filosofia cristã
Revista O MÉDIUM, n. 628, nov/dez. Juiz de Fora, 2002.
_______, n. 646, nov/dez. Juiz de Fora, 2005.
XAVIER, Francisco C. . Pelo Espírito Emmanuel. Rio de Janeiro: FEB, 1975.A caminho da Luz



25

POESIAo médium - - 201novembro e dezembro 7

Osny Mazzoccoli Ba�sta

S  E  G  U  E  -  M  E
Das regiões alcandoradas
O Missionário desceu...
A iluminar as "moradas"
Do grande Reino de Deus.

E na Terra edificou
O amor, a senda de luz,
Ensinamentos deixou,
O Seu nome era Jesus.

Seu lema - simplicidade,
Exemplos, e não há quem negue,
Demonstrava autoridade,
Mas, com amor dizia: SEGUE-ME!

Espíritos reencarnados
Man�nham no coração,
Do compromisso o chamado,
A Grandeza da Missão!

Ao dizer Jesus querido:
"Segue-me", sem �tubear,
Já declinava o sen�do,
A própria vida mudar.

E todos assim, a postos,
Induzidos a seguir...
Foram chamados apóstolos
Na grande senda a cumprir.

E o convite permanece,
A mudar o sen�mento,
Segue-me, você consegue,
À luz do conhecimento!



ANIVERSÁRIOS

Henderson Marques Lopes

VOCÊ SABIA?

JANEIRO - 2018
- 160 anos da criação, por , da O primeiro número,Allan Kardec “Revista Espírita”.
com 36 páginas, saiu a lume, em Paris, no dia 1º de janeiro, data que passou a ser
considerada “Dia Mundial da Imprensa Espírita”
(01.JAN.1858);
- 150 anos do lançamento, em Paris, por , doAllan Kardec
livro , quinto livro da Codificação Espírita“A Gênese”
(06.JAN.1868);
- 60 anos do início da recepção psicográfica, pelos médi-
uns (em Pedro Leopoldo) eFrancisco Cândido Xavier
Waldo Vieira (em Uberaba), do livro “Evolução em dois
mundos”, ditado pelo Espírito André Luiz (15.JAN.1958);
- 80 anos da desencarnação, em Matão (SP), do jornalista
e escritor espírita (foto) (30.JAN.1938).Cairbar Schutel

FEVEREIRO - 2018
- 20 anos da fundação, em Juiz de Fora, do Ins�tuto Espírita Cáritas (03.FEV.1998);
- 60 anos da desencarnação, em São Paulo (SP), de , jornalista, escritor,Cornélio Pires
folclorista e divulgador do Espiri�smo (17.FEV.1958).

A Federação Espírita Brasileira (FEB) foi fundada, no Rio de Janeiro, no dia 2 de jane-
iro de 1884, em reunião realizada na residência de Augusto Elias da Silva. O major
(depois marechal) Francisco Raimundo Ewerton Quadros (1841-1919) foi eleito e
empossado como primeiro Presidente da Federação. No dia 2 de janeiro de 1984, a
FEB, no seu primeiro centenário, transferiu a Sede Central para Brasília (DF).
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ANIVERSÁRIOS EM NÚMEROS REDONDOS
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Homenagem da Revista O Médium
pelos aniversários de fundação das

instituições espíritas:
01/11/1994 – G.E. Eurípedes Barsanulfo
01/11/2007 – C.E. Amor e Luz
07/11/1979 – G.E. Boa Nova
09/11/1963 – Fundação da AME de Além
Paraíba
23/11/1981 – G.E. Em Busca da Caridade
28/11/1970 – C.E. Unidos Pelo Amor
17/12/1978 – C.E. Vinha de Luz

Cairbar Schutel
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