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REENCARNAÇÃO
RENASCER - CONCEITO
Conhecida como Palingenesia entre os povos da Antigüidade e ora
denominada Metensomatose pelos modernos investigadores, a
reencarnação significa o retornar do espírito ao corpo tantas vezes quantas
se tornem necessárias para o autoburilamento, libertando-se das paixões e
adquirindo experiências superiores, sublimando as expressões do instinto
ao tempo em que desenvolve a inteligência e penetra nas potencialidades
transcendentes da intuição. É o renascimento no corpo físico.
A reencarnação é a mais excelente demonstração da Justiça Divina, em
relação aos infratores das Leis, na trajetória humana, facultando-lhes a
oportunidade de ressarcirem numa os erros cometidos nas existências
transatas.
A evolução é impositivo da Lei de Deus, incessante, inquestionável. Nessa
Lei não existe o repouso, o letargo das forças, a inércia. Por toda parte e
sempre o impositivo da evolução, o imperativo do progresso.
Desde a mais débil expressão anímica que a vida, dormente, sonha e
espera, até a angelitude em que fomenta e frui a felicidade e o amor, o
progresso se faz imperioso.
O estacionamento, a parada, representaria o caos.
Ininterruptamente as conquistas que se acumulam, jazendo, às vezes,
embrionárias ou adormentadas, num ciclo carnal, se desenvolvem noutro;
ou, quando entorpecidas transitoriamente na investidura somática, se
desdobram, valiosas, além da constrição celular.
A reencarnação enseja, mediante processo racional, a depuração do
espírito que evolve, contribuindo simultaneamente para o aperfeiçoamento
e a sutilidade da própria organização física, nos milênios contínuos da
evolução.
Aceita logicamente por uns e anatematizada por outros, dentre os mais
eminentes religiosos e pensadores da Humanidade, tem as suas bases
assentes nos impositivos da Sabedoria de Nosso Pai que tudo estabeleceu
em diretrizes consentâneas com as necessidades da Sua Obra.
Estruturada em princípios igualitários a todos concedidos em
circunstâncias equivalentes, estatui como base o amor e esparze a
misericórdia, em convites de excelsa probidade, para os náufragos das
realizações malogradas, que têm necessidade de recomeço para
avançarem na direção do êxito que a todos nos aguarda.
HISTÓRICO
Revelada pelos Espíritos - seus lídimos divulgadores - desde os primórdios
das experiências nos Santuários da iniciação esotérica do passado
longínquo, constituiu o alicerce das Religiões do pretérito, que nela
hauriram as mais relevantes bênçãos de consolação e esperança para os
seus adeptos, norteando-os com segurança pelas trilhas da elevação.
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Pode-se mesmo afirmar que a sua é a história da evolução do pensamento
religioso, que nas imarcescíveis nascentes da mediunidade encontrou a
informação segura dos sucessivos renascimentos, como eficiente veículo
de evolução.
Na Índia, desde remotíssima antigüidade, de que nos dão notícias os Vedas
e o Bhagavad-Gitâ, o conhecimento da reencarnação era sobejamente
divulgado através dos cantos imortais da formação moral e cultural do
homem.
Difundida amplamente entre os orientais, foi Pitágoras quem a introduziu
na cultura grega, após tê-la absorvido dos esoteristas egípcios e persas,
nas contínuas viagens realizadas, que visavam buscar melhores
informações para o enigma da vida nos seus multifários mistérios.
Não obstante oferecessem os egípcios uma concepção especial, através do
que consideravam a Metempsicose, ou reencarnação do espírito humano
em forma animal, subentende-se que tal concepção era conseqüência de
errônea interpretação do fenômeno da zoantropia, decorrente da
perturbação espiritual em que muitas Entidades infelizes se apresentavam
nos Cultos, traduzindo as punições que experimentavam por deformação
do uso das funções orgânicas e psicológicas engendrando auto-suplícios
apenas transitórios, na Erraticidade. Nesse sentido, mesmo Heródoto, o
"pai da História", ensinando a Doutrina das Vidas Sucessivas, supunha que
a Metempsicose fosse uma punição necessária ao espírito calceta, o que,
se assim o fora, violaria a lei incessante da evolução com um retrocesso à
fase animal.
Sófocles como Aristófanes adotaram a crença na reencarnação.
Platão divulgou-a, fundamentando o seu ensino nas informações
pitagóricas. Posteriormente, os neoplatônicos, tais Orígenes, Tertuliano,
Jâmblico, Pórfiro, discípulo e herdeiro de Plotino, consideravam a
reencarnação como sendo o único meio capaz de elucidar os problemas e
enigmas com que defrontavam no exame da Filosofia e na interpretação
das necessidades humanas.
Virgílio e Ovídio, os eminentes pensadores romanos, impregnaram-se das
suas excelentes lições, difundindo-as largamente. Os druidas apoiavam
todos os seus ensinos na justiça da Palingenesia. Os hebreus aceitavamna, adotando-a sob o nome de Ressurreição, de que a Bíblia nos dá
reiteradas confirmações.
Nas experiências medievais, em que a cultura se deteve esmagada, fez-se
que desaparecesse temporariamente, apesar de cultuada por alguns raros
estudiosos, para que Allan Kardec, ainda pela revelação dos Espíritos,
novamente a trouxesse à Terra, na mais comovente demonstração
confirmativa do Consolador, consoante o prometera Jesus.
Muitos pensadores medievais adotaram a conceituação das vidas
sucessivas, entregando-se às pesquisas mediante as quais não poucas
vezes pagaram o atrevimento com a própria vida, em se considerando a
intolerância e ignorância então vigentes em torno dos problemas
espirituais.
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Incontáveis pessoas se hão surpreendido em face das lembranças das
vidas passadas, em que mergulham inconscientemente, experimentando
nas evocações os estados emocionais característicos das personagens que
antes animaram. Da sistemática recordação, com os sucessivos mergulhos
nas lembranças do passado, muitos têm sido vítima de distonias de vária
ordem, perturbando-se, sem conseguirem estabelecer os limites entre os
fatos de uma e de outra existência: a do passado, que retorna vigorosa, e a
do presente, que se vai submetendo ao impositivo da outra.
Na vida infantil, porque o espírito ainda se encontra em processo de
fixação total nas células, apropriando-se do campo somático, a pouco e
pouco, surgem freqüentemente nos diversos campos da Arte, da Filosofia,
da Ciência e da Religião os que externam precocidade surpreendente,
revelando conhecimentos superiores aos do tempo em que vivem ou
recordando os ensinamentos aprendidos anteriormente.
A memória da aprendizagem e dos fatos não se perde nunca, pois que esta
não é patrimônio das células cerebrais, que as traduzem, estando
incorporada ao perispírito, que a fixa, acumulando as experiências das
múltiplas existências, mediante as quais o Espírito evolute, nas diversas
faixas que se lhe fazem necessárias.
Crianças houve que foram capazes de se expressar corretamente em
diversos idiomas, desde os dois anos de idade, sem os terem aprendido.
Incontáveis crianças também revelaram pendor musical, compondo e
interpretando peças clássicas antes que pudessem segurar um violino, ou
dispor de mobilidade para uma oitava no teclado de um piano. Escultores
deslumbraram seus mestres em plena idade infantil.
Assim também, matemáticos, astrônomos, físicos modernos evocam da
última reencarnação quanto aprenderam e agora retornam a ampliar,
ainda mais, as suas aquisições para serem aplicadas a serviço da
Humanidade.
No passado, Jean Baratier, que desencarnou com a idade de dezenove
anos, vítima de "cansaço cerebral", falava corretamente diversos idiomas.
Aos nove anos escreveu um dicionário, com larga complexidade
etimológica.
William Hamilton com apenas três anos estudou o hebraico. Mais tarde,
aos doze anos, conhecia 12 idiomas que falava corretamente.
Outros - como no caso de Jaques Criston, que conseguia discutir
utilizando-se do latim, grego, árabe, hebraico, sobre as mais diversas
questões, com tranqüilidade - fizeram-se célebres. Henri de Hennecke, com
dois anos, expressava-se em três línguas ...
Volumosa é a literatura sobre o assunto, não somente na xenoglossia como
em diversos ramos do Conhecimento.
As evocações das vidas passadas independem da idade em que podem
ocorrer. Naturalmente que na primeira infância são mais repetidas as
lembranças da reencarnação anterior, pela facilidade com que o espírito,
não totalmente interpenetrado pelas células físicas, conserva a memória
das ocorrências guardadas.
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No presente, as experiências de regressão da memória, pela hipnologia,
vêm trazendo larga e valiosa contribuição ao estudo da reencarnação,
pelas largas possibilidades de comprovação de que se podem dispor,
ampliando grandemente o campo das observações e provas.
REENCARNAÇÃO E JESUS
Foi Jesus, indubitavelmente, quem melhor afirmou a necessidade da
reencarnação, a fim de que o homem possa atingir o Reino de Deus.
Em seu diálogo com Nicodemos (João, 3:1-14) asseverou iniludivelmente
que o retorno à organização física para reparar e aprender, nascendo "do
corpo e do espírito", repetindo as experiências que a necessidade impõe
para a própria redenção. Não obstante Nicodemos interrogar: como tal
seria possível, retornar ao ventre materno?, o Senhor assegurou-o,
interrogando-o, a seu turno: como seria crível que ele, doutor em
Jerusalém, ignorasse aquilo, que era conhecido pelos estudiosos e
profetas?!
Interpretou-se por longos anos, erradamente, que o batismo produziria o
renascimento do homem.
O Senhor, porém, foi incisivo quanto ao retorno à vida física.
Os modernos conhecimentos científicos atestam que as primeiras formas
de vida, desde a concepção, se fazem em ambiente aquoso, seja a própria
constituição do gameta feminino como o masculino, de cuja fusão (água)
nasce o novo corpo, que, adquirindo personalidade diversa da que possuía
antes (espírito), recomeça o cadinho purificador, expungindo males e
sublimando experiências para "entrar no Reino dos Céus".
Posteriormente, respondendo às perguntas dos discípulos (Mateus, 17:1013), ao descer do Tabor, após a Transfiguração, reiterou que o Elias
esperado, "aquele que havia de vir, já viera", facultando aos discípulos que
entenderam ser de "João Batista que Ele falara".
Somente pela reencarnação e não através da ressurreição João Batista
poderia ser Elias, o Profeta querido de Israel.
Considerando a severidade com que Elias tratara os adoradores do deus
Baal, mandando-os passar a fio de espada, pela espada padeceu, ao
impositivo das paixões de Herodíades e do terrível medo do reizete
Heródes.
Jesus não modificou nem o ensino dos profetas nem o estabelecido pela
Lei Antiga. Antes adotou-os, acrescentando a sublime Lei do Amor, como
sendo a única que poderia facultar ao homem a paz e a felicidade
almejadas, propiciando-lhes desde a Terra o sonhado Reino de Deus.
Através da reencarnação mais se afirmam os laços de família,
generalizando-se o amor em caráter universalista, em detrimento do
egoísmo decorrente dos laços do sangue e da carne. Os Espíritos
recomeçam as jornadas interrompidas onde melhor encontram as
condições para a melhoria íntima, volvendo aos mesmos sítios da
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consangüinidade, quando ali podem usufruir benefícios de reajustamento
familial ou de maior progresso espiritual.
Esquecendo-se temporariamente das razões matrizes do amor ou do ódio,
como do impositivo do resgate nas aflições e dores de vário porte, o
Espírito frui a bênção de ter diminuídos os móveis através dos quais
fracassou ou se permitiu fascinar, reencetando as tarefas, por tendências,
afinidades ou desagrados que motivaram aproximação ou repulsa das
pessoas com as quais é convidado a viver. Sejam quais forem, porém, os
motivos da simpatia ou da antipatia, a cada um cabe superar as
dificuldades e vencer as animosidades, a fim de lograr êxito no
empreendimento reencarnacionista, sem o que todo tentame redundaria
como improfícuo, senão pernicioso.
O transitório esquecimento do passado facilita os recomeços, ensejando
mais amplas possibilidades ao entendimento e à cordialidade. Lembrassese o Espírito dos motivos da antipatia ou do amor, vincular-se-ia apenas
aos seres simpáticos, afastando-se daqueles por quem se sentiu
prejudicado, complicando, indefinidamente, a libertação das causas
infelizes do fracasso.
Assim, o filho revel retorna na condição de pai, a esposa ultrajada volve
como mãe abnegada, o criminoso odiento reinicia ao lado da vítima antiga,
o infrator da existência física, auto-suicida, reencarna com as limitações
que ocasionou, mediante o atentado perpetrado contra a organização
somática. A cerebração mal aplicada redunda em idiotia irreversível e a
impiedade, o ultraje, o abuso de qualquer natureza constróem o suplício da
miséria, física ou moral, como medida educadora de que necessita o
defraudador.
Merece considerar, ainda, que em cada dia surgem oportunidades novas
que facultam ao homem fazer e refazer, aprimorando-se sem cessar,
olvidando o mal e adicionando o bem às próprias aquisições com que se
prepara para a libertação íntima e intransferível. Por isso é a atual
oportunidade, para cada um que se encontra no labor da carne, bênção de
realce que não pode ser malbaratada sem consequências lamentáveis, de
que só tardiamento compreenderá em toda sua complexidade.
Seja qual for a situação em que te encontres, agradece a Deus a atual
conjuntura expiatória ou provacional, utilizando-te do tempo com
sabedoria e discernimento, de modo a construíres o futuro, desde que o
presente se te afigure afligente ou doloroso.
O que hoje possuis vem de ontem, podendo edificar para o amanhã,
através do uso que faças das faculdades ao teu alcance.
Qualquer corpo, mesmo quando mutilado ou limitado, assinalado por
enfermidades ultrizes e rigorosas, constitui concessão superior que a todos
cabe zelar e cultivar, desdobrando recursos e entesourando aquisições,
mediante os quais poderá planar logo mais nas Regiões Felizes, livre dos
retornos dolorosos e recomeços difíceis.
ESTUDO E MEDITAÇÃO:
"Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea,
acabar de depurar-se?
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"Sofrendo a prova de uma nova existência."
"a) Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como
Espírito?
"Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação,
mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal."
"b) A alma passa então por muitas existências corporais?
"Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário
pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram.
Esse o desejo deles."
"c) Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um
corpo, toma outro, ou, então, que reencarna em novo corpo. É assim que
se deve entender?
"Evidentemente."
d) "Qual o fim objetivado com a reencarnação ?"
"Expiação, melhoramento progressivo da Humanidade. Sem isto, onde a
justiça?" (O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questões 166 e 167.)
"A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice da
simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém
cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os
dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da
família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se
supõe. Deus permite que, nas famílias, ocorram essas encarnações de
Espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova
para uns e, para outros, de meio de progresso. Assim, os maus se
melhoram pouco a pouco, ao contacto dos bons e por efeito dos cuidados
que se lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se
apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das
diferentes categorias de Espíritos, como se dá na Terra com as raças e os
povos." (O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, cap. IV, item
19.)
Joanna de Ângelis
A CHAVE DA REENCARNAÇÃO
A FÉ RELIGIOSA
A LEI DA RENOVAÇÃO
A MARCHA
A REENCARNAÇÃO
A REENCARNAÇÃO - DELANNE
A REENCARNAÇÃO E SUAS LEIS
A REENCARNAÇÃO NA BÍBLIA
A VIDA NO OUTRO MUNDO
ALÉM TÚMULO
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ALMA E REENCARNAÇÃO
AS VIDAS SUCESSIVAS
AS VIDAS SUCESSIVAS - LÉON
ASSIM SERÁ SEMPRE
ATRAVÉS DA REENCARNAÇÃO
CONSIDERAÇÕES SOBRE A PLUR.
DAS EXISTÊNCIAS
CULPA E REENCARNAÇÃO
DORES DE CÁ E DE LÁ
ESPÍRITAS, MEDITAI
FLUÍDO MAGNÉTICO
GRAÇA E REENCARNAÇÃO
HERDEIROS
MINHA VIDA EM OUTRA VIDA
NA HORA DA CRÍTICA
NA LUZ DA REENCARNAÇÃO
NA SENDA EVOLUTIVA
NASCER E RENASCER
NECESSÁRIO ACORDAR
NOSSAS VÍTIMAS
O ESPIRITISMO PERGUNTA
O RENASCIMENTO
ORIENTADORES DO MUNDO
OS VIVOS DO ALÉM
PALINGÊNESE, A GRANDE LEI
PALINGÊNESE: PREEXISTÊNCIAS
PARA ONDE IREMOS APÓS A MORTE
PEDISTE
PLURALIDADE DAS EXISTÊNCIAS
PROJETO REENCARNATÓRIO
PSICOSE E REENCARNAÇÃO
PSIQUIATRIA EM FACE DA
REENCARNAÇÃO
RECAPITULAÇÕES
REENCARNAÇÃO-EMMANUEL
REENCARNAÇÃO - LÉON
REENCARNAÇÃO DÁDIVA DE DEUS
REENCARNAÇÃO E IMORTALIDADE
REENCARNAÇÃO E EVOLUÇÃO DAS
ESPÉCIES
REENCARNAÇÃO EM XEQUE
REENCARNAÇÃO - PESQUISA
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REENCARNAÇÕES
RENASCER E REMORRER
RENOVAÇÃO E REENCARNAÇÃO
REPETÊNCIA REENCARNATÓRIA
RESSURREIÇÃO E REENCARNAÇÃO
SEMPRE VIVOS
SOBRE A REENCARNAÇÃO
TEMPO E REENCARNAÇÃO
TRANSFORMAÇÃO
VIDAS DÚPLICES
VIDAS SUCESSIVAS
VOCÊ E A REENCARNAÇÃO
A CHAVE DA REENCARNAÇÃO
O princípio da reencarnação é a chave que nos abre a compreensão para
todos os problemas humanos. Sem ele tudo é mistério e confusão em
nossos destinos e a justiça de Deus nos parece absurda.
Essa chave foi perdida a partir do IV século da nossa era. As religiões
cristãs, adaptando-se aos formalismos pagãos e judaicos, perderam a
chave que Jesus lhes havia deixado em seus ensinos, como ainda hoje
podemos ver de maneira inegável nos Evangelhos.
O Cristianismo aturdido não pôde encontrá-la nos caprichosos labirintos da
Teologia, formulada pelos novos doutores da lei.
Dezoito séculos depois de Cristo os cristãos se veriam desarmados diante
do desafio da razão esclarecida pela evolução cultural.
O mundo convertido ao Cristianismo voltaria então às fontes esquecidas da
cultura pagã. Essa apostasia, como a do Imperador Juliano, o lançaria de
novo nos dilemas insolúveis da razão desprovida de luz espiritual.
Há dois séculos nos debatemos nesse torvelinho de loucuras, mas há mais
de um século o Espírito da Verdade, prometido por Jesus, vem renovando
na Terra o ensino do Mestre, graças ao restabelecimento da comunicação
mediúnica permanente e natural que nos devolve a chave perdida da
reencarnação.
A liberdade para a vida afetiva, que procuramos nas ilusões do corpo
carnal, está na realidade do espírito, onde somos, como Jesus ensinou,
semeadores que saíram a semear.
A semeadura que fizermos determinará a nossa colheita, pois as leis
naturais nos escravizam aos seus resultados inevitáveis.
Quem planta joio não pode colher trigo. Se semeamos desequilíbrios
afetivos em nosso caminho, como queremos colher os frutos do equilíbrio?
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Por outro lado, se a semeadura do passado foi má, como corrigi-la, se
continuarmos a semear as mesmas sementes? A chave da reencarnação
nos abre as portas do entendimento.
Temos de renovar as nossas sementeiras. Mas se dermos ouvido às teorias
loucas da razão pagã, desprovida de luz, que pretendem considerar como
normais as anomalias sexuais, justificando-as com a falsa plenitude dos
gozos materiais, não sairemos do círculo vicioso da escravidão sensorial.
Irmão Saulo - Na era do Espírito
A FÉ
RELIGIOSA
Em todos os tempos, o homem sonha com a pátria celestial.
As idéias de céu e inferno jazem no pensamento de todos os povos.
Os indígenas da América admitem o paraíso de caça abundante e danças
permanentes, com reservas inesgotáveis de fumo.
Os esquimós localizavam o éden nas cavernas adornadas.
As tribos maori, que cultivam a guerra, por estado natural de felicidade,
esperam que o céu lhes seja uma rinha eterna, em que se digladiem,
indefinidamente.
Entre os hindus, as noções de responsabilidade e justiça estão fortemente
associadas à idéia da sobrevivência. De conformidade com a crença
por eles esposada, nas eras mais remotas, os desencarnados eram
submetidos às apreciações do Juiz dos Mortos. Os bons seriam destinados
ao paraíso, a fim de se deliciarem, ante os coros celestes, e os maus
desceriam para os despenhadeiros do império de Varuna, o deus das
águas, onde se instalariam em câmaras infernais, algemados uns aos
outros, por laços vivos de serpentes. Situados, porém, na sementeira da
verdade, sempre admitiram que, do palácio celeste ou do abismo
tormentoso, as almas regressariam à esfera carnal, de modo a se
adiantarem na ciência da perfeição.
Os assírio-caldeus supunham que os mortos viviam sonolentos em regiões
subterrâneas, sob amplo domínio das sombras.
Na Grécia, a partir dos mistérios de Orfeu, as concepções de justiça
póstuma alcançam grau mais alto. No Hades terrificante de Homero, os
Espíritos são julgados por Minas, filho de Zeus.
Os gauleses aceitavam a doutrina da transmigração das almas e eram
depositários de avançadas revelações da Espiritualidade Superior.
Os hebreus localizavam os desencarnados no "scheol", que Job classifica
como sendo "terra de miséria e trevas, onde habitam o pavor e a morte".
Com Vergílio, encontramos princípios mais seguros no que se refere às leis
de retribuição. Na entrada do arco, há divindades infernais para os
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trabalhos punitivos, quais a Guerra, o Luto, as Doenças, a Velhice, o Medo,
a Fome, os Monstros, os Centauros e as Harpias, as Fúrias e a Hidra de
Lerna, simbolizando os terríveis suplícios mentais das almas que se fazem
presas da ilusão, durante a vida física. Entre esses deuses do abismo,
ergue-se o velho ulmeiro, em cujos galhos se dependuram os sonhos, aí
principiando a senda que desemboca no Aqueronte, enlameado e lodoso,
com largos redemoinhos de água fervente.
Os egípcios atravessavam a existência, consagrando-se aos estudos da
morte, inspirados pelo ideal da justiça e da felicidade, além-túmulo.
Mais recentemente, Maomet estabelece novas linhas à vida espiritual,
situando o Céu em sete andares e o inferno em sete subdivisões. Os eleitos
respiram em deliciosos jardins, com regatos de água cristalina, leite e mel,
e os condenados vivem no território do suplício, onde corre ventania cruel,
alimentando estranho fogo que tudo consome, e Dante, o vidente
florentino, apresenta quadros expressivos do Inferno, do Purgatório e do
Céu.
As realidades da sobrevivência acompanham a alma humana desde o
berço. Intuitivamente, sabe o homem que a vida não se encontra
circunscrita às estreitas atividades da Terra.
O corpo é uma casa temporária a que se recolhe nossa alma em
aprendizado. Por isso mesmo, quando atingido pelas farpas da desilusão e
do cansaço, o espírito humano recorda instintivamente algo intangível que
se lhe afigura ao pensamento angustiado como sendo o paraíso perdido.
Desajustado na Terra, pede ao Além a mensagem de reconforto e
harmonia. Semelhante momento, porém, é profundamente expressivo no
destino de cada alma, porque, se o coração que pede é portador da boavontade, a resposta da vida superior não se faz esperar e um novo caminho
se desdobra à frente da alma apressa e fatigada que se volta para o Além,
cheia de amor, sofrimento e esperança.
Emmanuel - Roteiro
A LEI DA
RENOVAÇÃO
A vida não pode ser apenas alegria: há de ter altos e baixos, situações
opostas e contrastes naturais que lhe favoreçam a elevação. A planta,
conquanto necessite de calor, não se desenvolve ao pé do fogo. Planeta
que gravitasse rente ao Sol seria ninho fulgurante e inabitável, segundo a
idéia que podemos formular em torno da vida.
Tanto é valioso o dia quanto a noite. O gelo imuniza, a fornalha acalenta.
Por mais estranho pareça, a paz íntima levanta-se da luta.
Todas as situações humanas oferecem quota normal e inelutável de
dificuldades, desenganos e aborrecimentos, gerando, ao mesmo tempo,
outra quota muito mais significativa de galardões, facilidades e
recompensas, se soubermos aceitar a lei da renovação e aproveitá-la para
fazer o melhor.
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As árvores sobrevivem alijando folhas mortas, o sangue que entretém as
funções orgânicas pede constante refazimento. Seguir adiante e escolher o
caminho - eis a condição do progresso.
Se aguardarmos o pior, o pior nos trará decadência; se esperamos o
melhor, o melhor construir-nos-á o triunfo. Acharemos o que buscarmos.
Jamais o espírita pode considerar-se desmobilizado.
Idade física é anotação secundária na oficina do bem. Mais vale um dia de
trabalho que um milênio de inércia.
Há muitos vivos que morrem antes da morte, à vista de se colarem
sistematicamente ao passado, cortando todos os laços com o presente.
No mosaico do destino, existem trechos quebrados ou danificados à espera
de restauração ou acabamento. São as obrigações retardadas ou as obras
menos fáceis que a pessoa ainda não se dispôs a enfrentar, os trabalhos
não terminados ou negligenciados pela consciência. As realizações em
suspenso e débitos não pagos trazem inquietação e insegurança,
representando para nós desafios que não foram aceitos, chamamentos a
que não demos ouvidos. Reunir essas zonas nevrálgicas é conquistar o
próprio equilíbrio.
Roteiros edificantes não nos faltam. Escasseia-nos comumente a
disposição de fazer e obedecer.
Meditemos na alavanca da vontade.
Entre a usina e a iluminação doméstica prevalece a tomada de força. A
usina encerrará potenciais inavaliáveis de energia e a instalação figurarse-á obra-prima. Onde a tomada não funcione, técnica e poder
efetivamente não valem.
Quem não domina a si mesmo, vive sujeito ao jugo das circunstâncias.
Antônio da Silva Netto - Seareiros de Volta
A MARCHA
"Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte." - Jesus,
(Lucas, 13:33)
Importa seguir sempre, em busca da edificação espiritual definitiva.
Indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando
todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão.
Traçando o su programa, referia-se Jesus à marcha na direção de
Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio.
Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências
incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores.
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É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a
aquisição dos bens eternos.
Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no
mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais
vastas expressões financeiras ao círculo pessoal.
Entretanto, não é isso.
Nesse particular, os chamados "homens de rotina" talvez detenham
maiores probabilidades a seu favor.
A personalidade dominante, em situações efêmeras, tem a marcha inçada
de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes.
A sensação de altura aumenta a sensação de queda.
É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao Espírito eterno, no
terreno das conquistas interiores.
Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da
viagem, para a Sabedoria Divina se encontram apenas paralisadas na
contemplação de fogos-fátuos.
Que ninguém se engane nas estações de falso repouso.
Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo,
diariamente.
Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na Terra,
partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos e nela tornaremos a
renascer.
Emmanuel
A
REENCARNAÇÃO
A finalidade de nossa existência é conseguirmos a perfeição.
Um espírito para ser perfeito precisa possuir todas as virtudes e saber
aplicá-las; precisa também conhecer todas as ciências e todas as artes e
utilizá-las para o bem.
Uma encarnação não é suficiente para que alcancemos a sabedoria e a
pureza dos espíritos superiores.
Deus nos concede permissão para reencarnarmos muitas vezes até que
tenhamos atingido o grau de espíritos puros.
Em cada encarnação nós aprendemos um pouquinho mais e ao mesmo
tempo corrigimos os erros de nossas encarnações anteriores.
REENCARNAR-SE SIGNIFICA NASCER DE NOVO.
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Quando nascemos o nosso corpo espiritual se une ao corpo material. Todos
nós já nascemos muitas vezes e muitas outras vezes nasceremos até que
consigamos ser perfeitos.
As nossas encarnações não se passam todas na Terra. A Terra é uma das
pequeninas escolas do reino de Deus. Quando tivermos aprendido tudo o
que aqui se ensina, encarnaremos em mundos mais adiantados.
Durante o tempo em que estamos reencarnados, nós nos esquecemos de
nossas vidas passadas; quando morremos, isto é, desencarnamos, nós nos
lembraremos de todas elas.
A lembrança do passado atrapalharia a nossa vida de hoje; por isso Deus,
em sua infinita misericórdia, nos faz esquecer temporariamente o que
fomos antigamente.
No momento de reencarnar deixamos de viver no mundo espiritual e
começamos a viver no mundo material em que estamos. Para que
possamos aprender tudo, em cada encarnação vivemos de um modo
diferente.
Em uma encarnação seremos pobres; em outra, ricos; em algumas seremos
professores, pedreiros, mecânicos, costureiras, etc...
É pelas muitas encarnações que nós nos instruimos, moralizamos e
procuramos novos meios de progresso. Deus aproveita as reencarnações
para exercer sua justiça.
Todos os que se entregam aos vícios e praticam o mal terão reencarnações
de sofrimentos. As vidas dolorosas são o resultado do mal feito em
existências passadas. Todos os que praticam o bem terão reencarnações
felizes.
Eliseu Rigonatti - 52 Lições de Catecismo Espírita
A
REENCARNAÇÃO
GABRIEL
DELANNE
A imortalidade - disse Pascal - importa-nos de tal forma, e tão
profundamente nos toca, que é preciso ter perdido todo o senso, para ficar
indiferente ao seu conhecimento.
A necessidade de perscrutar nosso destino tem sido a preocupação de
inumeráveis gerações, pois as grandes revoluções que transformaram as
sociedades foram feitas por chefes religiosos. Entretanto, em nossos dias,
reina a incerteza na maioria de nossos contemporâneos, a respeito de tão
importante assunto, porque a Religião perdeu grande parte de sua
autoridade moral e viu diminuir seu poder sugestivo.
Com os filósofos espiritualistas, a alma, ávida de verdade, erra, atônita,
nos obscuros dédalos de uma metafísica abstrata, muitas vezes
contraditória, e por vezes incompreensível.
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O último século foi notável pelo extraordinário desenvolvimento das
pesquisas psíquicas, em todos os ramos da Ciência. Os novos
conhecimentos que adquirimos revolucionaram nossas condições de
existência e melhoraram nossa vida material, em proporções que
pareceriam inverossímeis a nossos antepassados. Entretanto, pôde-se
acusar a Ciência de ter iludido todas as nossas esperanças, porque, se ela
triunfa no domínio da matéria, fica voluntariamente estranha ao que mais
nos importa saber, isto é, se temos uma alma imortal, e, na afirmativa, o
em que se tornará ela depois da morte, e, com mais forte razão, se existe
antes do nascimento. Mas se a Ciência foi incapaz de edificar, tornou-se
poderoso instrumento de destruição.
Os descobrimentos da Astronomia, da Geologia e da Antropologia
levantaram o véu de nossas origens, e, à luz dessas grandiosas revelações
naturais, as ficções religiosas sobre a origem da Terra e a do homem
desvaneceram-se, como aconteceu às lendas, diante da História.
Por outra parte, a crítica intensa dos exegetas tirou à Bíblia seu caráter de
revelação divina, de sorte que muitos espíritos sinceros recusam
submeter-se, agora, à sua autoridade. Essa ruína da fé resulta, também, do
antagonismo que existe entre o ensino religioso e a Razão. As antigas
concepções do Céu e do Inferno caducaram, porque não mais se
compreende a eternidade do sofrimento como punição de uma existência,
que, em relação à imensidade do tempo, é menos de um segundo, assim
como não se concebe a felicidade ociosa e beata, cuja eterna monotonia
seria um verdadeiro suplício.
Para trazer novas luzes a assunto tão longamente controvertido, como o
da existência da alma, é preciso abandonar, resolutamente, o terreno das
estéreis discussões filosóficas, as quais, na maioria dos casos, chegam,
apenas, a soluções contraditórias, e aportar ao assunto pela observação e
pela experiência.
A alma existe substancialmente; se ela, de fato, é diferente do corpo, deve
ser possível encontrar-lhe, nas manifestações, provas de sua
independência para com o organismo. Ora, essas provas existem e fácil é
convencer-nos, estudando imparcialmente os fatos hoje classificados sob
as denominações de clarividência, telepatia, premonição, exteriorização da
sensibilidade ou da motricidade e desdobramento do ser humano.
Durante muito tempo, a Ciência permaneceu céptica em face dos
fenômenos em que não acreditava, e foram necessários os esforços
perseverantes dos espiritistas, há mais de 70 anos, para orientar, em tão
recentes vias, os pesquisadores independentes.
Soou, enfim, a hora da justiça, desde que o Prof. Charles Richet depôs na
mesa dos trabalhos da Academia de Ciências, no mês de março de 1922,
seu "Tratado de Metapsíquica", que é um reconhecimento formal da
indiscutível realidade dos fenômenos de que falamos acima. Se o célebre
fisiologista se conserva, ainda, em oposição à teoria espirítica dos fatos, é
timidamente, apenas, que cambate essa explicação. Muitas sábios ilustres
não tiveram tais escrúpulos, visto que Crookes, Alfred Russel, Wallace,
Myers, Sir Oliver Lodge, Lombroso e vários outros, aceitam, plenamente,
para explicar os mesmos fatos, a teoria espirítica, que é a única que a eles
se poderá adaptar. A "Sociedade Inglesa de Pesquisas Psíquicas",
composta de homens de ciência de primeira ordem e de psicólogos
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eminentes, tem feito, desde 1882, milhares de observações, tem instituído
experiências irreprocháveis, e, graças à vulgarização dos processos
hipnóticos, o público letrado começa a familiarizar-se com esses casos, que
revelam, em nós, a presença da alma humana.
Não basta, porém, estabelecer que o ser pensante é uma realidade; é
necessário, também, provar que sua individualidade sobrevive à morte, e
isto, com o mesmo fluxo de demonstrações positivas como as que tornam
certa sua existência durante a vida.
Os espiritistas responderam a essa expectativa, mostrando que as relações
entre as vivos e os mortos se realizam sob formas muito variadas da
escrita, da tiptologia, da vidência, da audição, etc. Eles empregam a
fotografia, a balança, as impressões e as moldagens para estabelecer a
objetividade dos fantasmas, que aparecem nas sessões de materialização,
e a corporeidade temporária dessas aparições é irrecusável, desde que
todos aqueles documentos subsistem depois que os fantasmas se
desvanecem.
As objeções de fraudes, alucinações e outras foram refutadas diante das
reiteradas investigações empreendidas no mundo inteiro pelos sábios mais
qualificados; e, em face da massa de provas acumuladas, pode-se, agora,
afirmar que a materialidade dos fatos não é mais contestável. Sem dúvida,
a luta contra os preconceitos ainda será longa, porque vemos unidos, em
coligação heteróclita, os padres e os materialistas, ambos igualmente
ameaçados por esta ciência nova; é tão grande, porém, a força
demonstrativa do Espiritismo, que já conquistou ele milhões de aderentes,
em todas as classes da sociedade, e viceja sobre as ruínas do passado.
Não nos podendo estender em tão variadas demonstrações, reenviamos o
leitor, desejoso de instruir-se, às obras já publicadas.
Temos como irrecusável que a alma humana possui uma existência certa
durante a vida, que sobrevive à desagregação do corpo, e que leva para o
Além as faculdades e os poderes que possuía aqui.
Impõe-se, agora, a questão de saber se ela existia antes do nascimento e
quais as provas que é possível reunir para apoiar a teoria da preexistência.
São elas de duas espécies:
1.°° - Argumentos filosóficos;
2.°° - Observações científicas.
Examinemos, rapidamente, estes dois aspectos da questão, A crença na
pluralidade das existências foi admitida pelos espíritos mais eminentes da
Antigüidade, sob formas, a princípio, um tanto obscuras, mas que, com o
tempo, se precisaram de maneira compreensível. Tendo o Cristianismo
repelido tal teoria, os homens de hoje se familiarizaram pouco com essa
idéia eminentemente racional. Veremos que há argumentos irresistiveis
em seu favor, se quisermos conciliar as desigualdades intelectuais e
morais que existem entre os homens, com uma justiça imanente.
Se admitirmos que a alma do homem não vem à Terra pela primeira vez,
que sua aparíção não é súbita, seremos levados a supor, remontando até à
origem da Humanidade, que ela passou, anteriormente, pelo reino animal,
que o percorreu todo, desde a origem da vida no Globo.
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Veremos que os descobrimentos da Ciência estejam fortemente essa
opinião, porque é possível verificar, pela filiação dos seres vivos, uma
correlação progressivamente crescente entre os organismos materiais e as
formas cada vez mais desenvolvidas das faculdades psíquicas.
É nesse momento que fazemos intervir as experiências de Espiritismo,
buscando dar a essa teoria filosófica uma base experimental, ou seja,
procurando fazê-la entrar na Ciência.
Eis, ligeiramente resumidos, os pontos mais notáveis dessa demonstração.
A experiência nos mostra que a alma é inseparável de um corpo fluídico,
chamado perispírito. Esse invólucro contém em si todas as leis que
presidem a organização e a manutenção do corpo material, e, ao mesmo
tempo, as que regem o funcionamento psicológico do Espírito.
As manifestações dos Espíritos fazem ver, objetivamente, esse poder
formador e plástico, e nos fazem supor que aquilo que sucede,
momentânea e anormalmente, em uma sessão espíritica, produz-se, lenta
e naturalmente, no instante do nascimento. Desde então, cada ser traz
consigo o poder de desenvolvimento, e só a forma, isto é, o tipo estrutural
interno e externo é modificado pelas leís de hereditariedade, que lhe
podem perturbar, mais ou menos, o funcionamento.
Tentei um esboço dessa demonstração há 30 anos, no meu livro "A
Evolução Anímica", e em uma memória apresentada em 1898 ao Congresso
Espiritualista de Londres.
Se os fatos precedentes são exatos, devemos encontrar na série animal os
mesmos fenômenos que no ser humano e poderemos fiscalizá-los
experimentalmente. Exporei as provas fisiológicas e psicológicas que
possuímos a esse respeito e ver-se-á que, se os documentos ainda não são
em número suficiente para impor uma convicção absoluta, possuem,
entretanto, bastante valor para obrigar-nos a tê-los na maior conta.
Outra série de argumentos pode ser extraída do testemunho dos Espíritos,
e terei o máximo cuidado em não esquecer essa fonte de informações,
fazendo as necessárias reservas sobre o valor que devemos atribuir às
afirmações dessa natureza.
Existe, com efeito, divergência assaz sensível sobre este ponto, entre os
Espíritos que se manifestam nas diferentes partes do mundo. Os seres
desencarnados dos países latinos ensinam, quase unanimemente, as vidas
sucessivas; graças a eles adotou Allan Kardec esta teoria, à qual se opunha
anteriormente. Nos países saxônios, pelo contrário, a maioria dos Espíritos
rejeita essa hipótese. Não nos espantemos com esse desacordo, porque,
assim no Espaço que na Terra, as opiniões sobre as grandes leis da
Natureza estão divididas, e entre os Espíritos, como entre nós, não são os
mais instruídos, ou os mais evolvidos, os que acabam por demonstrar o
bom fundamento de suas idéias.
Verifica-se, agora, que há vinte anos a reencarnação vem sendo admitida
por grande número de Espíritos, na Inglaterra e nos Estados Unidos, e daí
concluímos que essa teoria teria sido, até então, posta de lado pelos Guias
espirituais, para não chocar rudemente as crenças antigas e comprometer,
por isso o desenvolvimento do Espiritismo.
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Hoje, que essa doutrina conta milhões de adeptos no Novo Mundo, já não
existe o perigo, e a teoria das vidas sucessivas ganha terreno cada vez
mais.
Podem-se encontrar nas comunicações espiríticas duas espécies de provas
da reencarnação:
1.°°, as que provêm de Espíritos, que afirmam lembrar-se de suas vidas
anteriores;
2.°°, aquelas nas quais os Espíritos anunciam, de antemão, quais serão suas
reencarnações aqui, com a especificação do sexo, dos caracteres
particulares pelos quais poderão ser reconhecidos.
Discutiremos, cuidadosamente, esses documentos e ver-se-à muitos
resistem a todas as críticas.
Há, ainda, duas séries de provas concernentes às vidas sucessivas: são, a
princípio, as fornecidas pelos seres humanos quais se lembram de ter
vivido na Terra. Nessa matéria uma comparação entre esses fenômenos e a
paramnésia, permitir-nos-á conservar tão-somente documentos
inatacáveis. Seguem-se as que se deduzem da existência dos meninosprodigio. A hereditariedade psíquica é inadmissível, visto como sabem: que
a alma não é fabricada pelos pais, assim, a reencarnação, única explicação
lógica das anomalias aparentes.
Esses fatos, tão negligenciados, até agora, pelos filósofos, têm
considerável importância: se os quisermos examinar atentamente e
deduzir-lhes as conseqüências, chegaremos com quase certeza da teoria
das vidas sucessivas e compreenderemos a grandiosa evolução da alma
humana, desde as formas inferiores até os graus mais elevados da vida
normal e moral.
Essa doutrina tem um alcance filosófico e social de considerável
importância para o futuro da Humanidade, porque estabelece as bases de
uma psicologia integral, que maravilhosamente se adapta a todas as
ciências contemporâneas, em suas mais altas concepções.
Estudemo-la, pois, com imparcialidade, e veremos que é ela mais que uma
teoria científica, porque uma verdade imponente, irrecusável.
Gabriel Delanne
CAPÍTULO I ..REVISTA HISTÓRICA SOBRE A TEORIA DAS VIDAS
SUCESSIVAS
CAPÍTULO II ..AS BASES CIENTÍFICAS DA REENCARNAÇÃO
CAPÍTULO III ..A ALMA ANIMAL
CAPÍTULO IV ..A INTELIGÊNCIA ANIMAL
CAPÍTULO V ..AS FACULDADES SUPRANORMAIS NOS ANIMAIS E
SEU PRINCÍPIO INDIVIDUAL
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CAPÍTULO VI..A MEMÓRIA INTEGRAL
CAPÍTULO VII ..AS EXPERIÊNCIAS DE RENOVAÇÃO DA MEMÓRIA.
CAPÍTULO VIII ..A HEREDITARIEDADE E AS CRIANÇAS-PRODÍGIO
CAPÍTULO IX ..ESTUDOS SOBRE AS REMINISCÊNCIAS
CAPÍTULO X ..AS RECORDAÇÕES DE VIDAS ANTERIORES
CAPÍTULO XI ..OUTROS FATOS QUE IMPLICAM A LEMBRANÇA DE
VIDAS ANTERIORES
CAPÍTULO XII ..OS CASOS DE REENCARNAÇÃO ANUNCIADOS
ANTECIPADAMENTE
CAPÍTULO XIII ..VISTA DE CONJUNTO DOS ARGUMENTOS QUE
MILITAM EM FAVOR DA REENCARNAÇÃO
CAPÍTULO XIV ..CONCLUSÃO. A EXPLICAÇÃO LÓGICA DAS
DESIGUALDADES
REVISTA HISTÓRICA SOBRE A TEORIA DAS VIDAS
SUCESSIVAS

1 - A Índia
A doutrina das vidas sucessivas ou reencarnação é também chamada
Palingenesia, de duas palavras gregas - Palin, de novo; genesis,
nascimento. O que há de muito notável é que, desde os albores da
Civilização, ela foi formulada na índia, com uma precisão que o estado
intelectual dessa época longínqua não fazia pressagiar.
Com efeito, desde a mais alta Antigüidade, os povos da Asia e da Grécia
acreditavam na imortalidade da alma, e mais ainda, muitos procuravam
saber se essa alma fora criada no momento do nascimento ou se existia
antes.
Lembrarei, ligeiramente, as opiniões dos autores que estudaram a questão.
A índia é muito provavelmente o berço intelectual da humanidade e é
interessante que se encontrem nos Vedas e no Bhagavad-Gítâ passagens
como a que se segue:
"A alma não nasce nem morre nunca; ela não nasceu outrora nem deve
renascer; sem nascimento, sem fim, eterna, antiga, não morre quando se
mata o corpo.
Como poderia aquele que a sabe impecável, eterna, sem nascimento e sem
fim, matar ou fazer matar alguém?
Assim como se deixam as vestes gastas para usar vestes novas também a
alma deixa o corpo usado para revestir novos corpos.
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Eu tive muitos nascimentos e também tu, Arjuna; eu as conheço todas,
mas tu não as conheces ..."
Aqui se afirma, na doutrina védica, a eternidade da alma e sua evolução
progressiva pelas reencarnações múltiplas, quais têm por objeto a
destruição de todo o desejo e de todo o pensamento de recompensa
pessoal. Com efeito, prossegue ainda o instrutor (é sempre a voz celeste
que fala) :
"Chegadas até mim essas grandes almas que atingiram a perfeição
suprema, não entram mais nessa vida perecivel, morada dos males.
Os mundos voltarão a Brãhma, ó Arjuna, mas aquele que atingiu não deve
mais renascer."
2 - A Pérsia e a Grécia
Encontra-se no Masdeísmo, religião da Pérsia, uma concepção muito
elevada, a da redenção final concedida a todas as criaturas, depois de
haverem, entretanto, experimentadas provas expiatórias que devem
conduzir a alma humana à sua felicidade final. É a condenação de um
inferno eterno, que estaria em contradição absoluta com a bondade do
Autor de todos os seres.
Pitágoras foi o primeiro que introduziu na Grécia a doutrina dos
renascimentos da alma, doutrina que havia conhecido em suas viagens ao
Egito e à Pérsia. Ele tinha duas doutrinas, uma reservada aos iniciados,
que freqüentavam os Mistérios, e outra destinada ao povo; esta última deu
nascimento ao erro da metempsicose.
Para os iniciados, a ascensão era gradual e progressiva, sem regressão às
formas inferiores, enquanto que ao povo, pouco evolvido, ensinava-se que
as almas ruins deviam renascer em corpos de animais, como o expõe,
nitidamente, seu discipulo Timeu de Locres na seguinte passagem:
"Pela mesma razão é preciso estabelecer penas passageiras (fundadas na
crença) da transformação das almas (ou da metempsicose), de sorte que
as almas (dos homens) tímidos passam (depois da morte) para corpos de
mulheres, expostas ao desprezo e às injúrias; as almas dos assassinos
para os corpos de animais ferozes, a fim de aí receberem punições; as dos
impudicos para os porcos e javalis; as dos inconstantes e levianos para os
pássaros que voam nos ares; a dos preguiçosos, dos vagabundos, dos
ignorantes e dos loucos para a forma de animais aquáticos."
É de assinalar que Heródoto, falando, entre os gregos, da doutrina dos
egipcios, tivesse pressentido a necessidade da passagem da alma através
da fieira animal, atribuindo-lhe, porém, um caráter de penalidade, que
confirmou o erro da metempsicose.
O "Pai da História" acreditava, entretanto, que as almas puras podiam
evolver em outros astros do Céu.
Diz-se que os hierofantes de Mitra, entre os persas, representavam as
transmigrações das almas nos corpos celestes, sob o simbolo misterioso de
uma escala ou escada com sete pontas, cada uma de metal diferente, que
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representavam os sete astros, aos quais eram dedicados os dias da
semana, mas dispostos em ordem inversa, conforme relata Celso: Saturno,
Vênus, Júpiter, Mercúrio, Marte, a Lua e o Sol.
Havia, pois, na antigüidade grega, dois ensinos, um para a multidão, outro
para os homens instruidos, aos quais se revelava a verdade, depois que
eles tinham passado pela iniciação, a que chamavam Mistérios.
Aristófanes e Sófocles denominam os Mistérios de esperanças da morte.
Dizia Porfírio:
"Nossa alma deve ser, no momento da morte, tal como era durante os
mistérios, isto é, isenta de paixões, de inveja, de ódio e de cólera."
Vê-se qual era a importância moral e civilizadora dos mistérios. Com
efeito, ensinava-se secretamente:
1.°° - A Unidade de Deus;
2.°° - A pluralidade dos mundos e a rotação da Terra tal como foi afirmada
mais tarde por Copérnico e Galileu;
3.°° - A multiplicidade das existências sucessivas da alma. Platão adota a
idéia pitagórica da Palingenesia. Ele fundou-a em duas razões principais,
expostas no Phedon. A primeira é que, na Natureza, a morte sucede à vida,
e, sendo assim, é lógico admitir que a vida sucede à morte, porque nada
pode nascer do nada, e se os seres que vemos morrer não devessem mais
voltar à Terra, tudo acabaria por se absorver na morte. Em segundo lugar,
o grande filósofo baseia-se na reminiscência, porque, segundo ele,
aprender é recordar. Ora - declara -, se nossa alma se lembra de já haver
vivido, antes descer ao corpo, por que não acreditar que, em o deixando
poderá ela animar sucessivamente muitos outros?
Elevando-se ainda mais, Platão afirma que a alma, desembaraçada de suas
imperfeições, aquela que se ligou à divina virtude, torna-se, de alguma
sorte, santa, e não vem mais à Terra.
Mas, antes de chegar a esse grau de elevação, as almas giram durante mil
anos no Hades, e, quando têm de voltar bebem as águas do Letes, que lhes
tiram a lembrança das existências passadas.
3 - A Escola Neoplatônica
A Escola Neoplatônica de Alexandria ensina a reencarnação, precisando,
ainda, as condições, para a alma, dessa evolução progressiva.
Plotino, o primeiro de todos, trata muitas vezes de tal questão, no curso de
suas "Enéadas". É dogma - diz ele - de toda Antigüidade e universalmente
ensinado, que, se a alma comete faltas, é condenada a expiá-las,
recebendo punições em infernos tenebrosos; depois, é obrigada a passar a
outro corpo, para recomeçar suas provas. No livro IX da segunda
"Enéada", ele afirma ainda mais seu pensamento, na seguinte frase: "A
providência dos deuses assegura a cada um de nós a sorte que lhe convém,
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e que é harmônica com seus antecedentes, conforme suas vidas
sucessivas."
Aí já se vê toda a doutrina moderna sobre a evolução do princípio
inteligente, que se eleva gradativamente até o ápice da espiritualidade.
Porfirio não crê na metempsicose, ainda mesmo como punição das almas
perversas e, segundo ele, a reencarnação só se opera no gênero humano.
Não havia, pois, penas eternas para os adeptos de Pitágoras e de Platão.
Todas as almas deviam chegar a uma redenção final, por seus próprios
esforços. É esta uma doutrina eminentemente moral, pois que incita o
homem a libertar-se voluntariamente dos vícios e das más paixões, para
aproximar-se progressivamente da fonte de todas as virtudes.
Jâmblico assim sintetiza a doutrina das vidas sucessivas:
"A justiça de Deus não é a justiça dos homens. O homem define a justiça
sob o ponto de vista de sua vida atual e de seu estado presente. Deus a
define relativamente às nossas existências sucessivas e à universalidade
de nossas vidas. Assim, as penas que nos afligem são, muitas vezes,
castigos de um pecado de que a alma se tornou culpada em vida anterior.
Algumas vezes, Deus nos oculta a razão delas; não devemos, porém, deixar
de atribui-las à sua justiça."
Assim, segundo Jâmblico, não há acaso nem fatalidade, mas uma justiça
inflexível, que regula a existência de todos os seres e, se alguns se vêem
acabrunhados de aflições, não é em virtude de uma decisão arbitrária da
divindade, mas conseqüência inelutável das faltas cometidas
anteriormente. Ver-se-á, mais tarde, que o Espírito que volta à Terra
aceita, por vezes livremente, penosas provas, não já como castigo, mas
para chegar mais depressa a um grau superior de sua, evolução.
4 - A Judéia
Entre os hebreus, a idéia das vidas anteriores era geralmente admitida.
"Elias, diz o apóstolo S. Jaques, não era diferente do que somos; não teve
um decreto de predestinação diferente do que possuímos; apenas, sua
alma, quando Deus a enviou à Terra, tinha chegado a um grau muito
eminente de perfeição, que lhe atraiu em sua nova vida, graças mais
eficazes e mais elevadas."
A crença nos renascimentos da alma encontra-se indicada de maneira
velada na Biblia, porém muito mais explicitamente nos Evangelhos, como é
fácil verificar das passagens que se seguem.
Com efeito, os judeus acreditavam que a volta de Elias à Terra devia
preceder a do Messias. É esta a razão por que, nos Evangelhos, quando
seus discipulos perguntaram a Jesus se Elias voltara, ele lhes respondeu
afirmativamente:
"Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram-lhe tudo quanto
quiseram."
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E os discípulos compreenderam, diz o Evangelista, que era de João que ele
falava.
Outra vez, tendo encontrado em seu caminho um cego de nascença, que
mendigava, seus discípulos lhe perguntaram se foram os pecados que ele
cometera ou os de seus pais a causa da cegueira; acreditavam, por
conseqüência, que ele podia ter pecado antes de haver nascido.
Jesus não estranha semelhante pergunta, e sem os desenganar, como
parece que o faria se estivessem em erro, contentou-se em responderlhes:
"Não foi este homem quem pecou nem seus pais, mas é para que as obras
de Deus se manifestem nele." (João, 9 :2.)
No Evangelho de S. João, um senador judeu, o fariseu Niicodemos, pede a
Jesus explicações sobre o dogma da vida futura. Jesus responde:
"Em verdade, em verdade vos digo, ninguém verá o reino de Deus, sem
nascer de novo."
Nicodemos, perturbado por esta resposta, porque a tomou em seu sentido
material, indagou:
"Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar no
seio de sua mãe e nascer segunda vez ? Jesus respondeu: Em verdade, em
verdade vos digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito não
pode entrar no reino de Deus; não vos maravilheis de vos dizer que é
necessário nascer de novo; o espírito sopra onde quer e ouvis sua voz, mas
não sabeis de onde vem nem para onde vai.
- Como pode ser isto?
Jesus respondeu: Como? Sois mestre em Israel e ignorais estas coisas?"
Esta última observação do Cristo mostra bem que ele se surpreendeu não
conhecesse um mestre em Israel a reencarnação, porque era ela ensinada
como doutrina secreta aos intelectuais da época.
Uma das provas que se pode apresentar é a de que existiam ensinos
ocultos ao comum dos homens, e que foram compilados nas diferentes
obras que constituem a "Cabala".
No ensino secreto, reservado aos iniciados, proclamava-se a imortalidade
da alma, as vidas sucessivas e a pluralidade dos mundos habitados.
Encontram-se estas doutrinas no "Zohar", redigido por Simão ben Yochai,
provavelmente no ano 121 de nossa era, mas conhecido na Europa
somente em fins do século terceiro.
Por outra parte, a transmigração das almas, a acreditarmos em S.
Jerônimo, foi ensinada por muito tempo como uma verdade esotérica e
tradicional, que só devia ser confiada a pequeno número de eleitos.
Orígenes admitia a preexistência da alma como uma necessidade lógica, na
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explicação de certas passagens da Bíblia, sem o que, dizia ele, poder-se-ia
acusar Deus de iniqüidade.
Essas concepções, posto que repelidas pelos concílios, foram conservadas,
mesmo no clero, por espíritos independentes, tal como o Cardeal Nicolas
de Cusa, e, entre os filósofos, pelos adeptos das ciências secretas, que
transmitiam uns aos outros essas tradições, sob a chancela do sigilo.
5 - Os romanos
Entre os romanos, que receberam a maior parte dos seus conhecimentos
da Grécia, Virgílio exprime claramente a idéia da Palingenesia nestes
termos:
"Todas essas almas, depois de haverem, durante milhares de anos, girado
em torno dessa existência (no Elisio ou no Tártaro), são chamadas por
Deus, em grandes enxames, para o rio Letes, a fim de que, privadas da
lembrança, revejam os lugares superiores e convexos, e comecem a querer
voltar ao corpo."
Diz também Ovídio que sua alma, quando for pura, irá habitar os astros
que povoam o firmamento, o que estende a Palingenesia até os outros
mundos semeados no espaço.
6 - Druidismo
Os gauleses, nossos antepassados, praticavam a religião dos druidas,
acreditavam na unidade de Deus e nas vidas sucessivas. Diz César:
"Uma crença que eles procuram sempre estabelecer é a de que as almas
não perecem e que, depois da morte, passam de um corpo para outro."
Ammien Marcellin relata que, em conformidade com a opinião de Pitágoras,
eles afirmavam que as almas são imortais e que devem animar outros
corpos. Assim, quando queimavam seus mortos, lançavam na fogueira
cartas que dirigiam aos parentes ou amigos dos defuntos, como se estes as
devessem receber e ler.
Os druidas ensinavam que há três ciclos:
1.°°, o de Ceugant, que só pertence a Deus;
2.°°, o de Gwynfid, ou morada da felicidade; e
3.°°, o de Abred, ou ciclo das viagens, ao qual pertenciam nossa Terra e os
outros planetas.
A Terra era um lugar de passagem para mundos superiores.
A idéia de preexistência, e não de metempsicose, é nitidamente formulada
pelo bardo Taliésin, quando diz: "Fui víbora no lago, cobra mosqueada na
montanha; fui estrela, fui sacerdote. Desde que fui pastor, escoou-se muito
tempo; dormi em cem mundos, agitei-me em cem círculos."
7 - Idade Média
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Durante todo o período da Idade Média, a doutrina palingenésica ficou
velada, porque era severamente proscrita pela Igreja, então todapoderosa; este ensino esteve confirmado nas sociedades secretas ou se
transmitiu, oralmente, entre iniciados que se ocupavam com ciências
ocultas.
8 - Tempos modernos
Foi preciso chegar aos tempos modernos e à liberdade de pensar e de
discutir publicamente, para que a verdade das vidas sucessivas pudesse
renascer à grande luz da publicidade.
Um dos mais eminentes filósofos do século, Leibniz, estudando o problema
da origem da alma, julga que o princípiointeligente, sob forma de mônada,
pôde desenvolver-se na seqüência animal.
Dupont de Nemours, profundo pensador do século XVIII, admite, só pela
força do raciocínio, como Charles Bonnet, que a alma, desprendida do
corpo, está sempre unida a uma forma espiritual, que lhe permite
conservar a individualidade, e que, depois de uma estação no Espaço, volta
à Terra para aí aperfeiçoar-se, adquirindo moralidade, cada vez mais
elevada.
Dupont de Nemours, como Leibniz, supõe que o princípio inteligente
passou por todos os organismos vivos antes de chegar à Humanidade.
Escreve o filósofo Lessing:
"Quem impede que cada homem tenha existido muitas vezes no mundo? É
esta hipótese ridícula por ser a mais antiga? Por que não teria eu, no
mundo, dado todos os passos sucessivos para meu aperfeiçoamento, os
quais, só por si, podem constituir, para o homem, penas e recompensas
temporais?"
Pode-se citar Ballanche, Schlegel, Saint-Martin, que exprimem, cada um a
seu modo, idéias aproximadas das de Dupont de Nemours, a respeito da
Palingenesia.
Constante Savy, que vivia no começo do século XIX, não admite o inferno
eterno, porque esse castigo seria uma vingança cega e implacável, pois
que puniria, com uma eternidade de suplícios, as faltas de uma vida, a
qual, por mais longa que seja, não passa de alguns instantes em relação à
eternidade. Crê na teoria das vidas sucessivas, porque, diz ele, a
imortalidade do homem consiste em uma vida progressiva; prepara a vida
em que entra por aquela que deixou; enfim, desde que há dois mundos,
necessariamente um material e outro intelectual, esses dois mundos, que
compõem a vida futura, devem ter relações harmônicas com a nossa.
Progredindo, o homem fará progredir o mundo.
Os filósofos da escola espiritualista, tais como Pierre Leroux e Fourier,
admitiram a pluralídade das existências da alma.
Fourier, porém, com seu espírito sistemático e aventureiro, imagina
períodos entremeados de vidas humanas e extraterrestres. Assim, teria ele
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tido, precisamente, 810 existências, divididas em cinco períodos de
desigual duração, e que abraçaram uma extensão de oitenta mil anos.
Afirma Esquiros que cada um de nós é o autor e por assim dizer o obreiro
de seus destinos futuros. Os seres ignorantes ou aviltados, que não
souberam fazer a alma desabrochar, entram no seio de uma mulher para aí
se revestir de novo corpo e preencher nova existência terrestre. Esta
reencarnação se faz em virtude de uma grande lei de equilíbrio, que leva
todos os seres ao castigo ou à recompensa de suas obras. Os
renascimentos na Terra são limitados, e a alma depurada vai habitar
mundos superiores.
Em seu belo livro "Terra e Céu" ("Terre et Clel"), Jean Reynaud expõe,
admiravelmente, a necessidade das vidas sucessivas, que, a princípio, se
desenvolvem na Terra e, em seguida, em outros mundos espalhados no
Infinito.
Apesar da ausência da memória de nossas vidas passadas, trazemos
sempre em nós o princípio do que seremos mais tarde, e subiremos
sempre.
Ele crê que na vída perfeita recobraremos a memória integral de todo o
nosso passado, e será para nós grandioso espetáculo, porque abraçará
todo o curso de nossos conhecimentos terrestres. Nascer, pois, não é
começar, é tão-só mudar de figura.
Teve por discípulos Peletan e Henri Martin.
Se se admite, como já acreditavam os druidas, que a evolução ascendente
da alma se realiza no infinito do Cosmos, a pluralidade dos mundos
habitados torna-se um corolário lógico da pluralidade das existências. Foi o
que pôs em foco meu eminente amigo Camille Flammarion, em meados do
último século.
Resumindo seu pensamento, eis o que ele diz:
"Se o mundo intelectual e o mundo físico formam uma unidade absoluta, e
o conjunto das Humanidades siderais forma uma série progressiva de
seres pensantes, desde as inteligências rudimentares, apenas saidas das
faixas da matéria, até as divinas potências que podem contemplar Deus em
sua glória e compreender-lhe as obras mais sublimes, tudo se explica, tudo
se harmoniza; a Humanidade terrestre encontra-se nos graus inferiores
desta vasta hierarquia, e a unidade do plano divino está estabelecida."
Foi em 1857 que Allan Kardec publicou "O Livro dos Espíritos", no qual
expõe todas as razões filosóficas que o conduziram à admissão da teoria
das vidas sucessivas, e é a ele, principalmente, que se deve a propagação
dessa grande verdade nos países de língua latina.
Voltarei mais tarde aos poderosos argumentos que ele reuniu e que
arrastam à convicção todo espírito imparcial.
É bom notar que a doutrina das vidas sucessivas foi vulgarizada no último
século, entre o grande público, por vários romancistas, tais como Balzac,
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Théophile Gautier, George Sand, assim como pelo grande poeta Victor
Hugo.
9 - O inquérito de Calderone
Um inquérito instituído por Calderone, diretor da revista "Filosofia da
Ciência" ("Filosofia della Scienza"), em 1915, provou que muitos
pensadores e filósofos adotaram a magnífica teoria palingenésica.
O Dr. Maxwell, autor do livro "O Fenômeno Psíquico" ("Le Phénoméne
Psychique"), declara:
"Quanto a mim, parece-me muito aceitável a hipótese da reencarnação. Ela
explica a evolução e a hereditariedade. Ela é moralizadora. É uma fonte de
energia e, ao mesmo tempo, auxilia o desenvolvimento das sociedades
pelo sentimento que impõe de uma hierarquia necessária."
Maxwell, porém, não acredita que a reencarnação se possa demonstrar
cíentificamente. Tentarei provar o contrário no correr deste volume.
O Dr. Moutin admite a possibilidade das vidas sucessivas, mas as concebe
em outras terras do céu, em vez de se confinarem à Terra.
De Rochas crê na evolução do ser humano e reconhece, lealmente, que
suas experiências, com pacientes magnéticos, em quem provocava a
regressão da memória até às vidas anteriores, não deram resultados
positivos. Acredita, entretanto, no princípio das vidas sucessivas, assim
como admite, pelo raciocínío, a existência de Deus.
O Dr. Geley é nitidamente afirmativo, e escreve:
"Sabes, meu caro amigo, que sou reencarnacionista e isto por três razões:
porque a doutrina palingenésica me parece, no ponto de vista moral,
perfeitamente satisfatória; no ponto de vista filosófico, absolutamente
racional; no ponto de vista cientifico, verossímil, ou melhor, provavelmente
verdadeira."
Lancelin, na resposta ao inquérito, afirma sua crença na reencarnação,
porque considera que a subconsciência é a resultante de todas as nossas
consciências anteriores.
Léon Denis responde, é bem de ver, afirmativamente, tanto mais quanto
obteve, diz ele, por médiuns desconhecidos uns dos outros, pormenores
concordantes sobre suas vidas anteriores. Ele crê, por introspeção, na
realidade dessas revelações, visto que elas são conformes ao estudo
analítico de seu caráter e de sua natureza psíquica.
Na Itália, o Prof. Tummolo é um ardente defensor da idéia
reencarnacionista.
Carreras admite que já se obteve um começo de provas científicas.
De Vesme, diretor dos "Annales des SCiences Psychiques", ? acha-se
indeciso, mas tende a supor que chegaremos, um dia, a substítuir
experiências que nos permitírão penetrar o mistério de nossas existências.
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Ao estabelecimento desse começo de demonstração científica é que é
consagrado este livro, e tenho esperança de que ele não será inútil à
constítuíção da futura cíêncía concernente à alma humana.
Assistimos, há alguns anos, à vulgarização da crença nas vidas sucessivas,
por meio do romance. Assim é que vimos aparecer, quase seguidamente,
"A Cidade do Silêncio" ("La Ville Silence") de Paul Bodier; "Reencarnado"
("Reincarné") do Lucíen Graux; "O Filho de Marousía" ("Le Fils de
Marouude Gobron; "Um morto vivia entre nós" ("Un mort vivait parmi
nous"), de Jean Galmot, e outros ainda que apresentam aquela doutrina
por meio de ficções mais ou menos verossímeis.
A Palingenesia tem, por vezes, inspirado poetas, tais como Théophile
Gautier, Gerard de Nerval e Jean Lahore. Deste poeta, transcrevemos os
seguintes versos:
Comme au fond des forêts et des chastes fontaines
Tremble un pale rayon de lune enseveli,
Ami, le souvenir d'existences lointaines
Frissonne dans mon coeur sous les flots de l'oubli.
Je sens un monde en moi de confuses pensées,
Je sens obscurément que j'ai vécu toujours,
Que j'ai longtemps erré dans les forêts passés
Et que la bête encor garde en moi des amours.
Je sens confusément, l'hiver, quand le soir tombe,
Que jadis, animal ou plante, j'ai souffert,
Lorsque Adonis saignant dormait pale en sa tombe,
Et mon coeur reverdit quand tout redevient vert.
Quand mon esprit aspire à la pure lumiere,
Je sens tout un passé que le tient enchainé;
Je sens couler en moi l'obscurité premiere,
La terre était si sombre aux temps ou je suis né.
Mon ame a trop dormi dans la nuit maternelle;
Pour monter vers le jour, qu'il me fallut d'efforts!
Je voudrais être pur: la honte originelle,
Le vieux sang de la bête est resté dans mon corps!
Por mais interessantes e demonstrativos que sejam os arrazoados
filosóficos que acabamos de expor, é preciso dar-lhes, necessariamente, a
consagração científica da observação e da experiência para que possamos
fazer passar para o domínio cientifico a grande lei das vidas sucessivas.
Vou, pois, em primeiro lugar, expor os fatos que demonstram,
irrefutavelmente, a existência da alma, sua verdadeira natureza, tão
diferente do que as religiões e as filosofias nos haviam ensinado a este
respeito.
Gabriel Delanne
AS BASES CIENTÍFICAS
DA REENCARNAÇÃO
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O grande mérito dos magnetizadores espiritualistas e dos espiritistas é o
de haver tentado fazer com que o estudo da alma humana passasse do
domínio da Psicologia propriamente dita para o da observação científica,
pela verificação das manifestações objetivas do ser pensante.
Durante todo o século XIX, a filosofia oficial encantonou-se no domínio da
introspeção, esquecendo, sistematicamente, os numerosos e interessantes
fatos das ações extra-sensoriais do ser humano. Graças, porém, à
Sociedade Inglesa de Pesquisas psiquicas foi estabelecido, agora, que a
telepatia é uma realidade indiscutível, que a clarividência, quer durante o
sono, quer em estado de vigília, é bem real, e, enfim, que a previsão do
futuro foi muitas vezes averiguada.
Essas faculdades pertencem, propriamente, à alma, e não se podem
explicar por nenhuma propriedade fisiológica do corpo.
Tais verificações são de importância considerável, mas esses
descobrimentos são ultrapassados, ainda, pelo do corpo fluídico da alma, a
que os espiritistas chamam perispírito. Esse corpo espiritual foi suspeitado
em todas as épocas, porque os hindus já lhe chamavam Linga Sharira; os
hebreus, Néphesph; os egipcios, Ka ou Ba'i; os gregos, Ochéma; Pitágoras,
o carro sutil da alma ou Eidolon; o filósofo Cudworth, o mediador plástico;
e os ocultistas, o corpo astral.
Esse duplo do organismo foi assinalado pelos sonâmbulos, que o viram sair
do corpo material no momento da morte, ou desprender-se de si próprios,
quando eles se exteriorizavam. É este principio intermediário entre o
espírito e a matéria que individualiza a alma; permite àquele conservar a
consciência e a lembrança depois da morte, do mesmo passo que, durante
a vida, mantém o tipo corporal, o entretém e o repara durante toda a
existência. Vou, pois, tratar ligeiramente dos diferentes gêneros de provas
que possuímos, para estabelecer a realidade desse organismo suprasensivel, ainda tão desconhecido da Ciência atua!.
1 - Aparição de vivos
Resumi, no 1.°° volume da obra - "As Aparições Materializadas dos Vivos e
dos Mortos" - certo número de exemplos autênticos, os quais demonstram
que, durante a vida, a alma pode sair do seu corpo fisico para mostrar-se
ao longe com um segundo corpo idêntico ao primeiro, e, em certos casos,
capaz de gozar, temporariamente, as mesmas propriedades. Não se trata
aqui de teorias maís ou menos contestáveis: é a própria Natureza que fala.
Entre cem outras provas, cítemos a referida pelo ilustre jornalista ínglês
W. Stead; ele viu, durante mais de uma hora, o duplo materializado de uma
de suas amigas que, durante esse tempo, estava deitada em seu quarto.
O sósia tinha força suficiente para empurrar uma porta, manter um livro e
caminhar. O duplo era de tal forma idêntico ao corpo carnal, que os
assistentes não duvidaram estar em presença da aparição materializada de
um vivo.
Existem muitos outros casos semelhantes e não seria demais chamar a
atenção dos pesquisadores para essas manifestações espontâneas. Aqui
não é necessário o médium. O Espírito encontra em seu próprio organismo
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as forças suficientes para dar a seu corpo espiritual as aparêncías da
matéria. Ora, para caminhar, para manter um livro é preciso que o
fantasma esteja organizado. É indispensável que ele tenha aparelhos extra
fisiológicos que gozem o mesmo papel dos membros carnais. A dama de
Stead segurava, com sua mão fantástica, o livro que lhe ofereceram,
exatamente como o faria com sua mão ordinária; é um fato e não uma
hipótese.
Assim também, quando o fantasma de um passageiro escrevia numa
ardósia a indicação que devia salvar o navio em perigo, onde seu corpo
físico se achava adormecido, ele agia como o teria feito para escrever na
vida normal; possuía um órgão de preensão, que lhe permitia sustentar o
giz. Dirigia os movimentos do lápis, imprimindo-lhe as mudanças de
direção necessárias para produzir o grafismo. Em uma palavra, havia uma
verdadeira duplicata do corpo físico e ela devia estender-se às
minudências da constituição anatômica, pois que os atos executados são
os mesmos.
Lembrarei, igualmente, que o duplo da Sra. Fay, na célebre experiência de
Crookes e Varley, apareceu entre as cortinas do gabinete, tendo na mão
um livro, que deu a um assistente, enquanto seu corpo de carne e osso, em
letargia, era percorrido por uma corrente elétrica, o que assegurava não se
haver ele movido.
A dedução que se impõe, imediatamente, ao espírito, é que existe em cada
um de nós um segundo corpo, perfeitamente semelhante ao primeiro, que
dele pode separar-se e, momentaneamente, substituí-lo, a fim de permitir
que a alma exteriorizada entre em relação com o mundo exterior. Falando
da bilocação de Afonso de Liguori, que assistia o Papa Clemente XIV, em
seus últimos momentos em Roma, enquanto seus servidores o viam, no
mesmo dia, em sua cela de Arienzo, na Província de Nápoles, escreveu
Durand de Gros, médico de alta envergadura filosófica:
"Se o fato em causa, e os fatos ou pretendidos fatos semelhantes,
descritos diariamente nas publicações da telepatia científica, são
verificados, são provados; se, em uma palavra, força é admiti-los, ainda
que nos custe, uma conseqüência me parece decorrer daí, com a mais
limpida, a mais irresistivel evidência - a de que a Natureza fisica aparente
está associada a uma Natureza física oculta, que lhe é funcionalmente
equivalente, posto que de diferente constituição.
É que o organismo vivo que vemos e que a Anatomia disseca tem
igualmente por forro, se o forro não é ele próprio, um organismo oculto,
sobre o qual não exercem ação nem o escalpelo nem o microscópio e que,
nem por isso, deixa de estar provido -- e talvez -o esteja melhor que o
outro - de todos os órgãos necessários ao duplo efeito, que é a inteira
razão de ser da organização vital: recolher e transmitir à consciência as
impressões do exterior e colocar a atividade psíquica em condições de se
exercer no mundo circunjacente e, por seu turno, modificá-la."
Sob forma lapidar, é esta a conclusão a que não mais poderemos escapar.
Com efeito, em seu último livro "Do Inconsciente ao Consciente", o Dr.
Geley foi levado também às seguintes conclusões, depois de haver
assinalado as obscuridades do ensino filosófico oficial.
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"É preciso e basta - disse ele - para tudo compreender, o mistério da forma
específica, o desenvolvimento embrionário e pós-embrionário, a
constituição e a manutenção da personalidade, as reparações orgânicas e
os demais problemas gerais da Biologia, admitir uma noção, que não é
nova, certamente, mas encarada de modo novo -- a de um dinamismo
superior ao organismo e que o acondiciona.
Não se trata, somente, da idéia diretora de Claude Bernard, espécie de
abstração, de entidade metafisico-biológica incompreensível, mas de uma
noção concreta, a de um dinamismo diretor e centralizador, que domina,
assim, as contingências intrínsecas, as reações químicas do meio orgânico,
como as influências ambientes do meio exterior."
Allan Kardec, há mais de setenta anos, ensinava essa duplicação do
organismo, verifica da hoje com o luxo de precauções que o método
científico exige.
Se, com efeito, o escalpelo e o microscópio são impotentes para revelar a
existência do perispírito, a fotografia, de uma parte, pode revelar a
presença do fantasma exteriorizado de um vivo, mesmo invisível à vista,
do que temos exemplos perfeitamente autênticos, como, de outra parte, as
experiências do Coronel de Rochas nos fazem presenciar o êxodo da
sensibilidade e da motricidade do paciente em experiência.
Esses fenômenos objetivos fazem, felizmente, intervir a experiência num
domínio que parecia reservado, exclusivamente, à observação, tirando, ao
mesmo tempo, qualquer sombra de Incerteza sobre a verdadeira causa.
Em todo o caso, é a alma humana e só ela que intervém, porque, quando é
preciso obter desdobramentos experimentais, escolhe-se o lugar, o tempo,
as condições, e pode o agente, por vezes, lembrar-se do que se produziu,
quando o viam a distância. Ele tem a sensação de ser transportado ao
lugar onde foi visível, e não se engana, porque pode descrever com
exatidão as coisas desconhecidas que se encontravam nos lugares que
visitou anormalmente.
Melhor ainda, nas sessões com Eusápia, por exemplo, assiste-se ao
sincronismo dos movimentos físicos do corpo carnal e os do corpo fluídico;
o esforço físico, fisiológico, é transportado a distância e ficam traços
objetivos dessa ação extracorpórea. São móveis deslocados, pressões
exercidas sobre aparelhos registradores e, sobretudo - precioso resultado , impressões e moldagens, que permitem verificar, "de visu", a natureza da
causa atuante.
Em presença de semelhantes verificações, percebe-se a inanidade das
teorias católicas, ocultistas, teosóficas, que fazem intervir seres estranhos
para a explicação dos fenômenos. Quando Slemiradsky comprova que as
impressões deixadas no pó de sapato, pela mão fluídica de que se teve a
sensação, ou que foi vista operar, são idênticas aos desenhos da epiderme
da mão de Eusápia, é preciso possuir robusta imaginação e ausência total
de espírito científico para imaginar que é um demônio que se diverte nesse
pequeno jogo. Do mesmo modo, quando se obtém uma impressão da
cavidade do rosto, em gesso, como eu mesmo observei, não há
necessidade das cortes infernais para a explicação. Não há nenhum
milagre, nenhuma intervenção estranha, mas somente a ação do corpo
fluídico, de que esses fenômenos demonstram a existência com uma força
irresistível.
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Se se procura, realmente, a verdade, fora de qualquer idéia preconcebida,
é preciso seguir os fatos, passo a passo, e não multiplicar as causas sem
necessidade. Quando se encontra no ser humano a razão suficiente de um
fenômeno, é anticientífico interpretá-la por causas estranhas, sobretudo
quando estas são hipotéticas, como é o caso de demônios, anjos, restos,
cascas astrais, elementares, etc., ou qualquer outra entidade até agora
imaginária.
Ressalta diretamente da observação e da experiência que o indivíduo
humano é capaz, em circunstâncias especiais, de separar-se em duas
partes: de uma, vê-se o corpo físico, geralmente inerte, mergulhado em
sono profundo, e de outra, um segundo corpo, duplicata absoluta do
primeiro, que age ao longe, inteligentemente, donde se infere que a
inteligência acompanha o sósia e que este não é uma simples imagem
virtual, uma efígie sem consciência.
2 - Aparições de defuntos
O que há de mais notável é que o desdobramento se observa, tanto com as
pessoas perfeitamente vivas, como com as que estão prestes a morrer, ou,
enfim, com as que desapareceram, há mais ou menos tempo, de nosso
mundo objetivo. Os fantasmas dos mortos são tão numerosos, tão bem
observados como os dos vivos. Têm, exatamente, as mesmas aparências
exteriores e, muitas vezes, a mesma objetividade que o duplo dos vivos
materializados, o que nos obriga, logicamente, a lhes atribuir a mesma
causa: a alma humana; daí resulta, peremptoriamente, um fato
importantíssimo, o de que a morte não a aníquila. É a prova da
sobrevivência que nos é revelada pela observação dos fenômenos naturais,
e vemos aumentar, a cada dia que passa, o gigantesco arquívo que já
possuímos.
Existem nos "Procedings" da Sociedade de Pesquisas Psíquicas duas
memórias sobre a aparição dos mortos, a de Gurney, completada por H.
Myers, e outra da Sra. Sidgwick, nas quais é possível observar todos os
gêneros de aparições.
Notam-se alucinações telepáticas, propriamente ditas, as que o próprio
vidente constrói; depois, as visões clarividentes; enfim, as aparições
coletivas. Sabemos que se pode obter, experimentalmente, a mesma série
de fenômenos entre dois operadores vivos, de que um age de forma a
aparecer ao outro. A causa desse fenômeno não é duvidosa: é o agente, e
só ele, que é o autor da aparição de que fixou, à vontade, o dia e a hora;
por vezes, conserva a lembrança de seu deslocamento e pode notar as
minúcias que observou enquanto o pacíente o via.
Depois da morte, repito-o com insistência, produzem-se fatos
absolutamente semelhantes. As aparições dos defuntos têm caracteres
idênticos às dos fantasmas dos vivos, e se estes são produzidos pela alma
humana, a mais legítima indução permite atribuir os fantasmas dos mortos
à mesma causa, à alma, que a morte corporal não aniquilou. Esta continua,
pois, a sua vida, e possui ainda uma substancialidade que perpetua seu
tipo terrestre. Deve-se excluir a hipótese da alucinação, quando a visão de
um morto possui um dos caracteres seguintes:
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1.°° - O fantasma, se é de conhecido do percipiente, mostra-se com sinais
particulares, ignorados do vidente, tal como era quando vivo - feridas,
cicatrizes, vestimenta especial, etc.
2.°° - A aparição é de pessoa que o paciente nunca vira: a descrição,
entretanto, que dela faz, é suficientemente precisa para estabelecer-lhe a
identidade.
Seria absurdo atribuir ao acaso a reconstituição fiel de um indivíduo; é
preciso, portanto, que ele esteja presente, e não se trata de simples
imagem, de uma espécie de clichê colorido, porque essas manifestações
mostram um caráter intencional, revelador de uma Inteligência.
3.°° - A aparição dá uma informação cuja exatidão é ulteriormente
reconhecida, ou relata um fato real, totalmente desconhecido do
percipiente.
4.°° - Podem-se obter, acidentalmente ou voluntariamente, fotografias
desses fantasmas.
5.°° - Muitas testemunhas são, sucessivamente ou simultaneamente,
impressionadas pela manifestação do ser materializado.
6.°° - Enfim, animais e homens percebem coletivamente a aparição.
Todos esses fatos são inexplicáveis por outra forma que não a da ação
direta do ser desencarnado. A telepatia entre vivos não se aplica a esses
fenômenos, que são demonstrações diretas da imortalidade do "eu".
Dai resulta que as relações entre os vivos e os mortos são fatos naturais,
que se produzem espontaneamente, quando as circunstâncias fisicas e
intelectuais o permitem. Não existe aí nem o sobrenatural, nem o
maravilhoso, nem a intervenção miraculosa; há somente uma ação anímica
do mesmo gênero que a realizada entre vivos. Se a exteriorização do
paciente prova a existência do perispirito durante a vida - o que as
fotografias e os sinais do duplo não permitem duvidar -, os mesmos fatos
obtidos depois da morte do operador estabelecem, com a mesma força, a
persistência do perispírito.
Eis o que nos mostra a observação. Não esqueçamos que é ela feita por
sábios, exigentes na escolha de testemunhos, que discutem os menores
incidentes e que só admitem em sua coleção as narrativas que lhes
parecem absolutamente irrepreensiveis.
Assim, concebe-se que Durand de Gros possa ter escrito, sobre o assunto,
o seguinte:
"Se a existência distinta e independente de uma física e de uma fisiologia
ocultas, ao lado da física e da fisiologia que conhecemos, pode inferir-se,
logicamente, das cenas da telepatia ativa em que os autores são vivos,
uma peremptória demonstração material nos é fornecida pelos atos
telepáticos, que nossa razão se vê constrangida a atribuir aos mortos,
apesar da aversão da Ciência e das revoltas do preconceito filosófico.
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Porque, se com outro caso, se pode, ainda, em desespero de causa,
imaginar, como explicação do milagre telepático, não sei que propriedade
nova da célula cerebral, capaz de produzir todas as fantasmagorias da
telepatia, sem o auxilio de qualquer órgão ou de qualquer veículo
aparentes, é esta uma tábua à qual cessa de apegar-se o nosso
racionalismo fácil, quando esse cérebro, que podia, em rigor, salvar as
aparências, não é mais que uma polpa desorganizada e putrefata, ou
mesmo um pouco de pó num crânio vazio do esqueleto."
Tomo os deuses para testemunha de que os espíritas não dizem outra
coisa, há meio século, e não é pequena vantagem ver ao nosso lado um
espírito tão científico como o de Durand de Gros, um dos pais do
hipnotismo e sábio fisiologista de primeira ordem. Continuo a citação:
"Sucede, justamente, que a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres e
a redação dos Anais Psíquicos, de Paris, com o Professor Richet à frente,
organizaram um longo inquérito sobre os fantasmas das pessoas vivas
(Phantasms of Living); os fantasmas dessa classe, os únicos
cientificamente admitidos, a princípio, mostraram-se uma raridade
contristante, enquanto que, pelo contrário, foi em legião que os fantasmas
dos mortos se apresentaram no inquérito. E não é tudo: esses fantasmas
do outro mundo, que não têm cérebro, e, por conseqüência, células
cerebrais, mostram-se, por uma bizarria singularmente paradoxal, de
alguma sorte, mais vivos que os outros, porque são, pelo menos, mais
ruidosos e movimentados, havendo os que têm o encargo de empurrar
móveis, abrir portas, quebrar louças, partir vidros, bater em pessoas e ferilas, com grande e natural desespero dos locatários e proprietários."
Não há fugir; os fatos, quando os analisamos minuciosamente, põem-nos
em presença de seres póstumos, que têm um corpo psíquico, pois que este
age sobre a matéria; mas, era preciso examinar de mais perto esses
fantasmas, para conhecer-lhes a natureza, porque as operações naturais
são fugazes ou se produzem em circunstâncias tão comovedoras para as
testemunhas, que é difícil a estas conservar um sangue-frio suficiente, que
lhes permita notar com cuidado todas as particularidades do fenômeno.
3 - Aparições provocadas
Os espiritistas foram os primeiros a organizar sessões experimentais, em
determinados lugares, e em dias escolhidos; para observar com êxito as
aparições, rodearam-se das necessárias precauções. Desde que se soube
que os médiuns podiam servir para as materializações, organizou-se um
amplo inquérito, o qual se tornou frutuoso, por mais de um titulo.
Não imaginemos que as aparições provocadas foram aceitas, desde logo,
pelos experimentadores. Mesmo entre os espiritistas, furiosas polêmicas
se levantaram. Todas as suposições, que ainda hoje se nos opõem, foram
emitidas: seria crivel que um Espírito, ou seja, um ser de essência
imaterial, pudesse revestir um grosseiro corpo carnal? Tê-la-iam
apalpado? Por que se apresenta ele com roupas, e, por vezes, que horror,
com sobre-casaca e chapéu alto, de forma? Não é isso a prova de que os
assistentes estavam alucinados ou vergonhosamente enganados por
impostores?
Tais objeções e muitas outras não fizeram parar os pesquisadores. As
precauções tomadas contra a fraude foram inumeráveis. Ora o médium era
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atado à sua cadeira, estando esta fixada ao chão; as pontas da corda
ficavam fora do gabinete e eram seguras por um assistente; ora metiam o
paciente num saco, que lhe amarravam cuidadosamente em torno do
pescoço, por meio de cordas, cheias de nós, e estes devidamente lacrados;
ora, ainda, fechavam o médium numa gaiola; e, apesar de tudo, as
aparições zombavam das peias com que acreditavam retê-las. Com
Florence Cook chegou-se, mesmo, a lhe pregarem os cabelos ao assoalho.
Percebeu-se, finalmente, que essas medidas eram absolutamente inúteis
com vários médiuns; os seres mostravam-se e desapareciam diante dos
assistentes ou se lhes derretiam sob os olhos, e tinham o poder bastante
para vencer as precauções, porque, muitas vezes, desprendiam os médiuns
dos seus laços, sem lhes desfazer os nós, e sem que fosse possível
compreender como operavam.
Os que quiserem dar-se ao trabalho de compulsar os ricos "Anais do
Espiritismo", poderão convencer-se de que, sob outros nomes, todas as
hipóteses e teorias atuais foram discutidas pelos primeiros pesquisadores.
Recorreram, a princípio, à imaginação sonambúlica do médium, atribuindose-lhe criações temporárias, que se mostravam aos assistentes. Seria uma
sugestão que o paciente faria experimentar àqueles a quem uma longa
expectativa e a obscuridade predispunham a essas alucinações. Hartmann
não teve a prioridade da invenção.
Tornou-se preciso modificar essa hipótese, quando se verificou, com
segurança, que os fantasmas eram objetivos. Pretenderam, então, que
tudo se esclareceria pela exteriorização do duplo e suas transfigurações. O
médium captava na subconsciência dos assistentes os tipos sobre os quais
modelava seu corpo fluidico, para lhes dar a aparência de um ou muitos
mortos conhecidos de algum dos presentes. Neste ponto é que ainda estão
os sábios modernos, que não estudaram suficientemente o assunto; haja
vista o Prof. Richet que, em seu "Tratado de Metapsíquica", batiza o
fantasma com o nome de ectoplasma, e este não seria mais que um
fenômeno de ideoplastia da matéria exteriorizada pelo médium.
O esopsiquismo, a ideoplastia, o psicodinamismo, o panpsiquismo, etc.,
não passam de expressões diversas para significar a mesma coisa. Apesar
do engenho dessa acrobacia intelectual, tais teorias estão muito longe de
bastar à explicação de todos os casos. Sucede que a aparição se exprime
ou escreve em idioma desconhecido do médium e dos assistentes, e eis o
esopsiquismo nágua. Em outras circunstâncias, são dois, três, quatro
fantasmas que falam e se agitam ao mesmo tempo ou fazem um concerto,
em que cada qual tem a sua parte, e lá se vai a ideoplastia, a menos que a
dotemos com um poder miraculoso. Enfim, certas identidades vêm
estabelecer irresistivelmente a independência da aparição, como acontece
no caso das aparições espontâneas.
Que a ciência oficial caminhe com a mais extrema circunspecção nessas
regiões, ainda tão pouco exploradas, nada mais justo; é de seu dever nada
aventurar, e esgotar as possibilidades naturais, ou como tal pretendidas,
antes de admitir causa tão imprevista. Mas os seus representantes têm o
mau hábito de se pronunciarem muito categoricamente, antes de possuir
uma experiência probante. Nós, os espíritas, que os precedemos de muito,
temos o direito, apoiando-nos em nosso passado, de espantar-nos com a
jactância deles, de lhes reprovar o ignorarem os resultados anteriormente
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adquiridos, de lhes dizer que suas interpretações são erradas, o que
acabarão por verificar, quando tiverem experimentado por mais tempo.
Sei bem que o progresso só se faz por degraus, que é necessário tempo
para que a opinião pública se acostume às novidades; assim, é sem
impaciência que espero a vinda de novos médiuns, com os quais se
poderão continuar esses notáveis descobrimentos. Desde que os
fenômenos são reais e que se verificam já um tanto por toda parte, é certo
que se reproduzirão, e então triunfaremos, porque a verdade acaba sempre
por impor-se.
É o que se dá, atualmente, como iremos ver. Voltando ao objeto do
presente estudo, notou-se pela fotografia dos fantasmas - os de Crookes,
Aksakof, Boutlerow, etc. -, que eles têm formas reais; que durante a
materialização possuem todos os caracteres dos seres vivos, como o talhe,
o volume do corpo e outros; os membros, braços ou pernas, são idênticos
aos nossos. Eles andam, falam, escrevem. Quando se lhes toma uma das
mãos, esta produz a impressão de mão humana comum. Não era isto,
ainda, suficiente para o estudo das diferenças que existem entre o médium
e a aparição. Era preciso que esta pudesse ser vista, muitas vezes, e em
boas condições, para que se notassem as particularidades que fazem dela
uma individualidade distinta da do médium. As experiências de Crookes,
para só tomar um exemplo autêntico, respondem a essas exigências.
Lembro as próprias palavras do célebre sábio, que operava em sua casa,
com todas as portas fechadas.
"Antes de terminar este artigo, desejo fazer conhecer algumas diferenças
que observei entre a Srta. Cook e Katie. A estatura de Katie é variável; vi-a,
em minha casa, com mais seis polegadas que a Srta. Cook. Ontem, à noite,
estando com os pés nus, tinha mais quatro polegadas e meia que a Srta.
Cook. Katie estava com o colo descoberto; a sua pele era perfeitamente
doce ao toque e à vista, enquanto que a Srta. Cook possui no pescoço uma
cicatriz que, em idênticas circunstâncias, se vê distintamente e é áspera ao
contacto. As orelhas de Katie não são furadas, enquanto a Srta. Cook usa
brincos, A cor de Katie é muito branca, e a da Senhorita Cook é muito
morena. Os dedos de Katie são muito mais longos que os da Srta. Cook, e
seu rosto é também maior. Na maneira de se exprimirem há também
notáveis diferenças."
Para apreciar o valor dessas diferenças é bom lembrar-nos de que, em
centenas de casos de desdobramento de vivos, que se têm verificado
sempre e por toda parte, observa-se que o ser exteriorizado é a
reprodução absoluta do corpo físico do agente. É esta uma regra que, pelo
menos que eu saiba, não sofre exceção. Quando se obtêm impressões ou
moldagens do duplo de um vivo, quer com Eglinton, quer com Eusápia, é
uma cópia anatômica do corpo real o que a moldagem apresenta. Os
menores detalhes do membro fluídico são visíveis. As saliências produzidas
pelos músculos, as veias ou os ossos, os desenhos epidérmicos, tudo
aparece como se se houvesse operado "in anima vill". Não se pode, pois,
cientificamente, em razão das divergências assinaladas, ver no fantasma
de Katie o duplo da Srta. Cook, e, até prova em contrário, acreditarei que
se trata de duas pessoas distintas.
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Vejamos, ainda, outras divergências. Quanto à estatura, pôde Crookes, por
um processo engenhoso, convencer-se de que eram exatas suas
apreciações anteriores :
"Uma das fotografias mais interessantes é aquela em que eu estou em pé
ao lado de Katie; ela tem um pé nu sobre determinado ponto do assoalho.
Vesti, em seguida, a Srta. Cook como Katie; ela e eu nos colocamos,
exatamente, na mesma posição, e fomos fotografados pelas mesmas
objetivas, postas absolutamente como na outra experiência, e iluminadas
pela mesma luz. Colocado um desenho sobre o outro, viu-se que as minhas
duas fotografias coincidem perfeitamente quanto à estatura e ao mais!
Katie, porém, é maior que a Srta. Cook, de metade da cabeça e, ao pé
desta, parece uma moça corpulenta. Em muitas provas, o tamanho do rosto
e a grossura do corpo diferem essencialmente da sua médium; as
fotografias fazem ainda ver muitos pontos de dissemelhança.
A fotografia, entretanto, é tão impotente para pintar a beleza perfeita do
rosto de Katie, como o são as palavras no descrever o encanto dos seus
modos. Pode, é verdade, mostrar o desenho de sua atitude, mas como
poderia reproduzir a pureza brilhante de sua cor ou a expressão
constantemente variável de seus traços, ora velados de tristeza, quando
contava algum acontecimento amargo de sua vida passada, ora
sorridentes, com toda a inocência de uma jovem, quando reunia meus
filhos em torno de si, e lhes narrava os episódios de suas aventuras na
índia?"
A aparição afirma que viveu outrora, por conseguinte, que é morta, e, em
uma palavra, que é um Espirito. Por que duvidar?
Ah! - respondem certos cépticos como Flournoy - não nos deixemos levar
pelas aparências. Katie pode, perfeitamente, não ser mais que uma
personagem subconsciente da Srta. Cook, um tipo ideal que ela cria e
exterioriza, transfigurando seu duplo. A falar verdade, parece que os
melhores críticos, ao tratarem das manifestações espíritas - (com o devido
respeito) -, perdem a tramontana.
Seria preciso estabelecer, primeiro, que a transfiguração é um fenômeno
resultante da vontade do médium, coisa que nunca se provou. Porque o
espírito seja capaz de agir sobre a força psíquica, para lhe dar as
aparências de realidade, não se conclui que ele se pode modificar a si
próprio. Um escultor consegue manejar, à vontade, a argila com que
fabrica homens ou animais, mas, creio eu, não pensará nunca que essa
faculdade lhe permita modificar a forma do próprio nariz. É, pois, uma
objeção injustificável aquela que vê no médium o autor, consciente ou não,
do fantasma. Essa interpretação mostra seu caráter fantasista, quando
examinamos a questão mais a fundo.
Seria preciso dotar o médium de um poder criador inigualável, de uma
potência de geração espontânea verdadeiramente miraculosa, para que
produzisse, instantaneamente, um indivíduo que, de forma tão profunda,
difere de si próprio, sob o ponto de vista fisiológico.
Vamos às provas, sempre tomadas a Crookes:
"Eu vi tão bem Katie King, recentemente, quando estava iluminada pela luz
elétrica, que me é possivel acrescentar alguns traços às diferenças que, em
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precedente artigo, estabeleci entre ela e sua médium. Tenho a mais
absoluta certeza de que a Srta. Cook e Katie são duas individualidades
distintas, pelo menos no que lhes concerne aos corpos. Muitos pequenos
sinais, que se encontram no rosto da Srta. Cook, não se vêem no de Katie.
Os cabelos da Srta. Cook são de um castanho tão escuro que parecem
quase preto; um anel dos de Katie, que tenho diante dos olhos, e que ela
me permitiu cortasse do meio de suas luxuriantes tranças, depois de o ter
seguido com meus dedos até o alto de sua cabeça e me haver assegurado
que ele aí tinha nascido, é de um rico castanho-dourado."
Por mais inverossímeis que possam parecer tais fenêmenos, são,
entretanto, reais, porque, apesar de sua repugnância instintiva, o Prof.
Richet, depois de haver verificado fenômenos idênticos, foi obrigado a
escrever, cinqüenta anos depois de William Crookes:
"Os espíritas me têm censurado duramente essa palavra ¨absurdo, e não
puderam compreender que eu não me resignasse a aceitar, sem
constrangimento, a realidade de tais fenômenos. Mas, para conseguir que
um fisiologista, um físico, um quimico admitam que saia do corpo humano
uma forma que possui circulação, calor próprio e músculos, que exala
ácido carbônico, que pesa, que fala, que pensa, é preciso pedir-lhe um
esforço intelectual, verdadeiramente muito doloroso.
Sim, é absurdo, mas pouco importa, é verdade."
Assim, voltando a William Crookes, a aparição possui coração e pulmões!
Estes têm um mecanismo fisiológico que difere do da Srta. Cook, e, sem
fazer nenhuma suposição, deve-se deduzir o que daí decorre naturalmente:
que se trata de dois organismos diferentes, estando um são e outro
enfermo.
Pergunto, com toda a sinceridade, onde se acha o verdadeiro espirito
científico? Será com os que inventam as mais fantásticas hipóteses ou com
os que jamais vão além do que lhes permite verificar a mais rigorosa
observação? Parece-me que a resposta não é duvidosa. É mil vezes mais
inverossimil imaginar que Katíe é uma criação da Srta. Cook, do que
acreditar que ela é o que ela mesmo díz ser, isto é, um Espírito. Verifiquei,
eu próprio, em presença do Prof. Richet, que o fantasma de Bien Boa
exalava ácido carbônico, pois que, soprando em um balão com uma solução
de barita, produziu-se, diante de nossos olhos, um precipitado de
carbonato de barita.
Se fossem necessárias outras provas da independência do fantasma, achálas-íamos nas conversas que Florence Cook mantinha com Katie, durante
os últimos tempos de sua mediunidade e no dia de sua última sessão.
A menos que tenhamos que sustentar absurdos evidentes, como, por
exemplo, que se possa ser, ao mesmo tempo, consciente e inconsciente, e
estar, simultaneamente, no próprio corpo e em outro, com idéias
inteiramente diversas e com um caráter oposto ao que se possui, o final do
relatório de Crookes demonstra, com a mais poderosa evidência, que Katie
era uma individualidade distinta da médium e dos assistentes.
Ouçamos a narrativa comovedora da última entrevista do Espírito com a
médium:
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"Tendo terminado suas instruções, disse Crookes, Katie me fez entrar
consigo no gabinete e me permitiu que aí ficasse até o fim.
Depois de haver fechado a cortina, conversou comigo durante algum tempo
ainda; depois atravessou o aposento para ir até onde a Srta. Cook jazia
inanimada no assoalho. Inclinando-se sobre ela, Katie tocou-a e lhe disse:
Acorde, Florence. É preciso que eu a deixe agora.
A Srta. Cook acordou e, banhada em lágrimas, suplicou a Katie que ficasse
ainda algum tempo. - Não o posso, minha cara; está terminada minha
missão; que Deus a abençoe - respondeu Katie - e continuou a falar à Srta.
Cook. Durante alguns minutos, conversaram juntas, até que as lágrimas da
Srta. Cook a impediram de falar.
Seguindo as instruções de Katie, corri para amparar a Senhorita Cook, que
ia cair, e que soluçava convulsivamente. Olhei em torno, mas Katie e suas
vestes brancas tinham desaparecido. Logo que a Srta. Cook se acalmou,
trouxeram luzes e eu a conduzi para fora do gabinete."
Não esqueçamos que é um membro da Sociedade Real, um dos maiores
sábios de nossa época, quem tais coisas afirma. Se eu o venho citando, é
para não ter que batalhar, preliminarmente, a fim de estabelecer a
autenticidade do testemunho. Mas existem outros que são, de igual
maneira, demonstrativos. A falta de espaço impede-me de dar a este
estudo todo o desenvolvimento que ele comporta, mas envio o leitor ao
tomo II de "As Aparições Materializadas dos Vivos e dos Mortos", onde
estão expostas e comentadas as numerosas experiências que se realizaram
neste país. Lá, poder-se-á ver que as aparições materializadas de Espíritos
de defuntos são seres autônomos, que possuem cérebro, pulmões,
músculos, nervos e inteligência diferentes do médium, e, apesar de
desencarnados, têm ainda um mecanismo fisiológico terrestre.
É ai que a experimentação espirita se torna muito preciosa.
As aparições espontâneas, como já o disse, são geralmente fugitivas e se
produzem em condições muito comoventes, para que a testemunha seja
capaz de uma observação detalhada. Ao contrário, nas sessões de
materialização, organizadas com um grupo homogêneo e um bom médium,
é possível ver a aparição perfeitamente. Pode-se, como Crookes, Aksakof,
Richet e eu mesmo o fizemos, fotografar o fantasma com quem se acaba de
conversar, que deu provas indiscutíveis de sua presença real. Mais ainda:
conseguem-se moldagens de mãos, de pés, de rostos, como as obtidas por
Oxley, Reimers, Ashead, Ashton, o Professor Denton, Epes Sargent, e mais
recentemente, o Instituto Metapsíquico Internacional, e isto com
observância das mais severas medidas de fiscalização.
Essas moldagens estabelecem, indiscutivelmente, a objetividade absoluta,
ainda que temporária, do fantasma. São provas inconcussas, e é
interessante assinalar que foram obtidas recentemente em Paris .
4 - Experiências no Instituto Metapsíquico Internacional
Em 1920, realizaram-se no Instituto Metapsiquico Internacional, com
Franck Kluski, médium não profissional e completamente desinteressado,
uma série de experiências inteiramente concludentes.
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Entre as diferentes manifestações, produziu-se uma materialízação,
perfeitamente reconhecida, da irmã defunta do Conde J. Potockí. O
interesse aumentou quando se obtiveram moldagens de membros
materializados, em condições de fiscalização que excluem qualquer idéia
de fraude ou embuste.
As experiências se fizeram sob a fiscalização dos Professores Charles
Richet, de Grammont, membros da Academia de Ciências, e do Dr. Geley.
Houve luz constante durante todas as sessões, e as mãos do médium eram
seguras, sem interrupção, à direita e à esquerda, por físcalízadores que se
certificavam, continuamente, da posição das pernas e dos pés .
As moldagens foram de variada natureza. Obtiveram-se, entre outras, uma
de um pé de criança, admirável de nitidez em seus contornos; uma região
inferior de uma face de adulto, na qual se distingue o lábio superior, o
inferior, a covinha subjacente e o queixo barbado; há como uma verruga
no lábio inferior, à esquerda.
Para ter a certeza de que era com sua própria parafina que se produziam
as moldagens, o Dr. Geley, sem que ninguém o soubesse, nela dissolveu
colesterina; tomando-se uma porção dessa parafina, assim preparada,
fazendo-a dissolver em clorofórmio e se lhe ajuntando ácido sulfúrico, dáse um precipitado vermelho, que a parafina ordinária não produz. Por
acréscimo de precaução, o Dr. Geley tinha ainda colorido de azul essa
parafina. Eis o que aconteceu :
"Tendo sido posta em excesso, e não se tendo dissolvido inteiramente, a
tinta azul formava no recipiente, acima da parafina, grumos disseminados
aqui e ali. Ora, no molde do pé, ao nível do terceiro artelho, vê-se a
presença de um desses grumos, incorporado na parafina, que se solidificou
por cima. Ele tem a dimensão de uma grande cabeça de alfinete de vidro, e
é de um azul carregado. O grumo é idêntico aos que ficam no recipiente.
Ele foi, pois, arrastado pelo ectoplasma, de mistura com a parafina, e
incorporado na moldagem.
Essa prova, imprevista e não preparada, é convincente. Enfim,
imediatamente depois da sessão, apanho pequenos fragmentos nas bordas
do molde do pé. Coloco-os em um tubo de ensaio e os faço dissolver no
clorofórmio. Junto o ácido sulfúrico: a cor vermelha, característica da
presença da colesterina, desenvolve-se, aumenta e escurece pouco a
pouco.
Uma prova de comparação feita com a parafina pura é negativa : o liquido
fica branco; a cor ligeiramente amarelada do ácido sulfúrico (amarelada
pela oxidação da cortiça que fecha o frasco) não é modificada.
A prova é pois absoluta: as moldagens foram feitas com a nossa parafina e
durante a sessão.
Podemos afirmá-lo categoricamente, apoiando-nos, não só nas
modalidades experimentais, nas precauções tomadas e no testemunho de
nossos sentidos, senão, ainda, na presença da cor azul. idêntica nos
moldes e no recipiente, na incorporação acidental de um grumo daquela
cor no molde do pé, e, enfim, na reação denunciadora da presença da
colesterina. A pesada é concordante."
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Obtiveram-se, ainda, duas moldagens de mãos, na sessão de 8 de
novembro de 1920, duas outras na de 11 de novembro, mais duas na de 27
e na de 31 de dezembro.
As moldagens não poderiam ter sido produzidas fraudulentamente,
empregando-se uma luva de borracha flexível, cheia de ar, por causa das
deformações que apresentaria.
Se a borracha fosse dura, não poderia sair da luva de parafina, sem a
quebrar ou a deformar, o que não se deu.
Mão artificial, feita sobre um membro humano, com uma matéria fusível,
como o açúcar, por exemplo, teria podido, dissolvendo-se nágua, deixar
uma luva de parafina; nesse caso, porém, o peso total da água de parafina
seria superior ao peso original, e o embuste ficaria descoberto.
Além disso, existe o relatório dos peritos Gabriel, pai e filho, que prova, à
evidência, a incontestável autenticidade das moldagens obtidas no
Instituto Metapsíquico.
Por outra parte, o Dr. Nogueira de Faria fez publicar um livro intitulado "O
Trabalho dos Mortos", no qual relata as numerosas experiências de
materialização que se realizaram em casa do Sr. Eurípedes Prado,
farmacêutico em Belém do Pará, no Brasil. A médium era a uma mulher.
Essas sessões se fizeram debaixo de fiscalização minuciosa.
Muitas vezes era a Sra. Prado fechada numa gaiola, e os Espíritos se
materializavam do lado de fora. Tais experiências se reproduziram em
vários lugares, com o mesmo êxito, e, entre outros, na casa do compositor
Ettore Bosio, onde os fenômenos se revestiam da mesma intensidade.
Não podendo estender-me sobre os pormenores das sessões, sou obrigado
a remeter o leitor às atas publicadas na "Revue Métapsychique", n.°° 2,
1922 e n.°° 1, 1923.
Basta-me assinalar que se obtiveram, por várias vezes, moldagens na
parafina, de mãos e pés provenientes do Espírito João e de uma moça,
Raquel Figner.
Tendo o Instituto Metapsíquico aberto um inquérito a respeito dessas
sessões, a ele responderam 7 doutores, que afirmaram a realidade dos
fenômenos obtidos no grupo Prado e em casa do compositor Bosio, onde a
Sra. Prado também deu algumas sessões.

Tais atestados são acompanhados de uma carta do Sr. Frederico Figner,
que teve a alegria de ver, por várias vezes, sua filha Raquel, perfeitamente
materializada, e obteve um excelente molde de seu pé, na parafina.
Não é mais possivel, agora, negar que o corpo fluídico objetivado não seja
semelhante, em todos os pontos, e mesmo, anatomicamente, idêntico ao
nosso. É positivamente um ser de três dimensões, com morfologia
terrestre. Não se trata de um desdobramento do médium, porque dele
difere física e intelectualmente. O Espírito, que está presente, que se forma
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sob os olhos dos assistentes, na Vila Cármen, ou no laboratório do Dr.
Gibier, quando reaparece em nosso mundo objetivo, retoma
instantaneamente seus atributos terrestres. Estes não se criam no
momento, preexistem, mas em estado latente, porque as condições de vida
no Além não são as nossas, e não existe para a alma necessidades físicas
análogas às do meio terrestre.
Crookes não foi o único que teve o privilégio de auscultar fantasmas
materializados. O Dr. Hitchman, presidente da Sociedade de Antropologia
de Liverpool, também foi favorecido. Num circulo particular, com um
médium não profissional, que não queria que lhe pronunciassem o nome,
pôde fotografar as aparições e submetê-las a aprofundado exame médico.
Em carta dirigida ao sábio Aksakof, diz ele, depois de descrever suas
operações fotográficas:
"Sucedia-me, muitas vezes, entrar no gabinete, logo após a forma
materializada, e a via, então, ao mesmo tempo que o médium (M. B.) . Por
esse fato, creio ter obtido a mais cientifica certeza possível, de que cada
uma daquelas formas era uma individualidade distinta do invólucro
material do médium, porque as examinei com o auxilio de vários
instrumentos; nelas verifiquei a existência da respiração e da circulação;
medi-lhes a estatura, a circunferência do corpo, tomei-lhes o peso, etc.
As aparições tinham o ar nobre e gracioso, tanto no moral como no fisico;
pareciam organizar-se gradualmente, às expensas de uma massa
nebulosa, ao passo que desapareciam instantaneamente, e de maneira
absoluta.
Tendo tido muitas vezes e em presença de testemunhas competentes,
ocasião de colocar-me entre o médium e o "Espírito materializado", de
apertar a mão a este último, de conversar com ele, perto de uma hora, não
me sinto mais disposto a aceitar hipóteses fantasistas, tais como a ilusão
da vista e do ouvido, a cerebração inconsciente, a força psiquica e nervosa,
e o resto. A verdade, no que toca às questões da matéria e do espírito, não
poderá ser adquirida senão à força de pesquisas."
Sim, sem dúvida, mas já possuímos documentos em grande número,
provenientes de homens qualificados e pelos quais podemos conhecer,
melhor que os filósofos e os fisiologistas, o princípio inteligente do homem.
Estamos, agora, Cientificamente certos de que ele sobrevive à dissolução
do corpo material e que leva consigo para o Além um corpo espiritual
apropriado ao novo meio no qual prossegue sua evolução ininterrupta.
Não são sempre Espíritos desconhecidos os que se mostram nas sessões.
Por vezes, o fantasma é um ser caro, que um dos assistentes reconhece,
com indizível alegria, e então se desvanecem todos os sofismas da crítica.
É Livermore, banqueiro americano, de espírito calculador e frio, que revê
sua querida companheira Estela, e que dela obtém escrita idêntica à que
ela possuía em vida; é o Dr. Nichols, que abraça a filha, e pode conservar
um molde de sua mão, assim como desenhos e mensagens escritas por ela;
é uma sobrinha, chamada Blanche, que conversa em francês com sua tia,
em casa do Dr. Gibier, enquanto que o médium não conhece esse idioma.
Com Eusápia, a quem habitualmente se considera simples médium de
efeitos físicos, o ilustre Lombroso viu sua mãe; o grande publicista italiano
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Vassalo, seu filho Naldino; o Professor Porro, sua filha Elsa; o Dr. Venzano,
seu pai e um de seus parentes, sem já falar nas aparições reconhecidas por
Bozzano, pelo Príncipe Ruspoli, etc. Estas últimas testemunhas não
estariam nenhumamente dispostas a se iludirem com vagas aparências, a
tomarem como realidades os seus desejos. Se se convenceram, foi depois
de haver escrutado, minuciosamente, todas as circunstâncias, e
reconhecido que não haveria outra hipótese capaz de explicar aquelas
esplêndidas manifestações.
O Espiritismo não inventou nada. Todos os seus ensinos repousam nos
conhecimentos que adquiriu na comunicação comos Espíritos, e é para
seus adeptos inigualável alegria ver como cada ponto da doutrina se
confirma, à medida que se vai estendendo o Inquérito, começado há meio
século. Cada passo à frente, dado pela investigação independente, conduz
fatalmente para nós. Outrora, era a negação total, obstinada, absoluta, das
manifestações espíritas, sob todas as suas formas, desde os simples
movimentos de mesa e escrita automática até os transsportes e as
materializações. Em nossos dias, só os tardígrados, os ignorantes, é que
contestam, ainda, a realidade dos fatos. A imensa maioria dos que se têm
ocupado com este assunto os admitem sem reservas, prontos a discutirem
sua origem e natureza.
Há uma segunda fase: sábios, homens como Lodge, Myers, Hodgson,
Hyslop e outros, diante das provas intelectuais obtidas por meio do transe
ou da escrita, chegam a convencer-se de que têm estado,
indiscutivelmente, em relação com alguns de seus amigos ou parentes
falecidos, sem que a telepatia ou a clarividência possa explicar todos os
fatos. São as práticas do Espiritismo ordinário, do trivial, mesmo que
triunfam. Vêm, em seguida, as manifestações transcendentais: produzemse aparições tangíveis, e vemos então surgirem imitações da teoria do
perispírito, sob os mais variados vocábulos. Para explicar as mãos que
agem, a distância, Ochorowicz falará da mão dinâmica; Richet, de um
ectoplasma; Morselli, de um psicodinamismo. Quem não vê, porém, que
isto não passa de palavras, visto que o desdobramento do ser humano nos
faz assistir, naturalmente, à exteriorização completa do corpo fluídico?
Pese-se bem o valor de todos esses testemunhos, encarem-se
rigorosamente os fatos, e aparecerá a inanidade das teorias imaginadas
para alhear os Espíritos de toda explicação. As hipóteses psicodinâmicas,
bíopsíquicas, as criações ou transfigurações de personalidades segundas
são tão forçadas, tão artificiais, tão arbitrárias, acumulam elas tais
ímpossibilidades racionais, que parecerão absolutamente inverossímeis
antes de 10 anos, como a teoria da alucinação coletiva de Hartmann, que
encantava a maioria dos críticos superficiais, e que ruiu diante das
fotografias, das impressões, das moldagens.
5 - Necessidade lógica da existência do perispírito
Sem dúvida, a verdade espirítica causará uma verdadeira revolução entre
os espirítualistas puros, que acredítavam a alma completamente imaterial,
assim como entre os fisiologistas, que se tinham habituado a não contar
com ela. Mas o fato tem um poder invencível, pela única razão de que
existe, e, cedo ou tarde, apesar de todas as negações, acaba por impor-se
soberanamente; abrem-se, então, diante dos pesquisadores, novos
horizontes.
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Desde que o Espírito é capaz, em certas condições, de reconstituir seu
antigo corpo material, é claro que possui em si o estatuto dinâmico que
preside à organização, ao entretimento e à separação do corpo terrestre. É
preciso admitir ainda que, persistindo o perispírito depois da morte, se
torna demonstrável que preexista ao nascimento, de sorte que este nos
aparece como uma materialização de longa duração, enquanto as
aparições tangíveis possuem uma existência efêmera, porque produzidas
fora dos processos da geração. Essa interpretação dos fatos parece
explicar, logicamente, como a ordem e a harmonia se mantêm na
formidável confusão de fenômenos que constituem um ser vivo.
Se, realmente, existe no homem um segundo corpo, que é o modelo
indefectivel pelo qual se ordena a matéria carnal, compreende-se que,
apesar do turbilhão de matéria que passa em nós, se mantenha o tipo
individual, em meio às incessantes mutações, resultantes da desagregação
e da reconstituição de todas as partes do corpo; este é semelhante a uma
casa, na qual, a cada instante, se mudassem as pedras em todas as suas
partes.
O perispírito é o regulador das funções, o arquiteto que vela pela
manutenção do edifício, porque essa tarefa não pode, absolutamente,
depender das atividades cegas da matéria.
Refletindo na diversidade dos órgãos que compõem o corpo humano, na
dos tecidos que servem à construção dos órgãos, na cifra prodigiosa de
células (muitos trllhões) aglomeradas, que formam todos os tecidos, no
número colossal de moléculas do protoplasma, e, enfim, no quase infinito
dos átomos, que constituem cada molécula orgânica, achamo-nos em
presença de um verdadeiro universo, e tão variado, que ultrapassa em
complexidade o que a imaginação possa conceber. A maravilha é a ordem
que reina nesses milhares de milhões de ações enredadas.
Os agrupamentos sucessivos de fenômenos harmonizam-se em séries que
vão ter à unidade total.
"Sem que disso tenhamos consciência -- disse Bourdeau, no que foi bem
inspirado -, opera-se em nós um trabalho permanente de síntese, que tem
por efeito ligar, no fenômeno individual da vida, imensa multidão de
elementos, por ações, ao mesmo tempo, mecânicas, físicas, químicas,
plásticas e funcionais. A potência acumulada, de que cada grupo é
depositário, e os resultados, cada vez mais complexos, que essa união
determina, dão vertigem ao espírito que paira um instante sobre tais
abismos."
Cada célula trabalha por sua conta, cegamente; as forças do mundo
exterior são inconscientes; quem, pois, disciplina os elementos para os
conduzir à meta final, que é a manutenção da vida? Existe, evidentemente,
um plano que se conserva, e exige uma força plástica diretora, a qual não
pode ter por causa acidentes fortuitos. Como supor uma continuidade de
esforços, seguindo sempre a mesma direção, num conjunto cujas partes
mudam perpetuamente? Se, nesse turbilhão, algo resta estável, é lógico
ver aí o organizador ao qual a matéria obedece; ora, esse algo é o
perispírito, pois que se lhe nota, objetivamente, a existência durante a
vida, e a resistência à morte. Quando melhor o conhecermos, noções
novas, preciosíssimas, resultarão para a Fisiologia e para a Medicina.
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O que os antigos denominavam a "vis medicatrix naturae" é o mecanismo
estável, incorruptível, sempre em vigília, que defende o organismo contra
as ações mecânicas, físícas, químicas, microbianas, que o assaltam sem
cessar, e que reconstitui incessantemente a integridade do ser vivo,
quando ela é destruída. Em suma, o corpo não é somente um amálgama de
células simplesmente justapostas ou ligadas, é um todo, cujas partes têm
um papel definido, mas subordinadas ao lugar que ocupam no plano geral.
O perispírito é a realização física dessa "idéia diretora", que Claude
Bernard assinala como a verdadeira característica da vida. É também o
desenho vital que cada um de nós realiza e conserva durante toda a
existência.
Eis o que diz o grande fisiologista na "Introdução ao Estudo da Medicina
Experimental" e na "Ciência Experimental: Definição da Vida":
"Se fosse preciso definir a vida - conclui Claude Bernard -, eu diria: a vida é
a criação. .. O que caracteriza a máquina viva não é a natureza de suas
propriedades físico-químicas, é a criação dessa máquina junto de uma
idéia definida ...
Esse agrupamento se faz em virtude de leis que regem as propriedades
fisico-químicas da matéria; mas o que é essencialmente do domínio da
vida, o que não pertence nem à Física, nem à Química, é a idéia diretriz
dessa evolução vital.
Há um como desenho vital que traça o plano de cada ser, de cada órgão, de
sorte que, considerado isoladamente, cada fenômeno do organismo é
tributário das forças gerais da Natureza; tomadas em sua sucessão e em
seu conjunto, parecem revelar um liame especial; dir-se-iam dirigidos por
alguma condição invisível, na rota que seguem, na ordem que os
encadeia."
Enfim, em termos ainda mais expressivos:
"A vida é uma idéia; é a idéia do resultado comum, ao qual estão
associados e disciplinados todos os elementos anatômicos; é a idéia da
harmonia que resulta do seu concerto, da ordem que reina em suas ações."
Os milhares de vidas individuais das células são regidas por um organismo
superior, que as hierarquiza e lhes impõe as condições de existência; é o
perispírito que age automaticamente para produzir esses efeitos, ainda
que não tenhamos nenhuma consciência de sua ação incessante. Ele
constitui, a bem dizer, o inconsciente fisiológico, do mesmo passo que é a
base física dessa subconsciência, que existe em nós, para a conservação
das lembranças, e que é ainda mais complexa do que o imaginam os
psicólogos, que só conhecem a matéria; ele guarda os resíduos de nossas
vidas passadas, cuja resultante é esse fenômeno individual que se chama
o caráter.
Vê-se, pelo que precede, que se a alma leva consigo para o Espaço um
organismo tão complexo, como o perispírito, que não lhe serve, no Além,
para entreter a vida, é infinitamente provável que ela deve tornar à Terra,
sem o que, o mecanismo que serve à manutenção da vida terrena, não
persistiria no Espaço, e isso em virtude da lei natural, a de que a falta de
exercício atrofia os órgãos inúteis e os faz desaparecer depois de certo
tempo.
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6 - Onde e como o perispirito pôde adquirir suas propriedades funcionais
Mas onde e como esse maravilhoso mecanismo pôde ter nascimento e
fixar-se de maneira indelével no invólucro fiuídico?
Tendo estudado, em outro lugar, tão complexa questão ("A Evolução
Anímica"), só darei aqui algumas indicações sumárias e necessariamente
incompletas. Vejamos os pontos principais que resultam da observação dos
fatos e que parecem legitimar a hipótese da passagem humana pela série
dos reinos inferiores à Humanidade.
Uma das magníficas descobertas do século XIX foi a demonstração da
unidade de composição de todos os seres vivos. As plantas, como os
animais ou os homens, são formadas por células que, pela diversidade de
suas formas, de seu conjunto e de suas propriedades, deram nascimento,
variando-os, à inumerável muitidão de seres que povoam o ar, a água, a
terra. As mais simples criaturas podem viver sob a forma de células
isoladas, como as do sangue ou como os micróbios; em todas, porém,
existe uma substância fundamental, o protoplasma, que é a parte
verdadeiramente viva. Todos os seres, quaisquer que sejam, são
organizados, reproduzem-se, nutrem-se e evolvem, isto é, nascem,
crescem e morrem.
A todos será necessário água, calor, ar e um meio nutritivo. São sensiveis,
isto é, reagem, pelo movimento, a uma excitação exterior. Pode-se afirmar
que, em todos os graus da escala vital, as operações da respiração e da
digestão, no fundo, são as mesmas; o que varia são os instrumentos
destinados a produzir esses resultados. A reprodução é igualmente
idêntica: todo ser provém de outro por um gérmen. O sono impõe-se a
todos. Vê-se, em tais efeitos, uma unidade geral de ação, que mostra como
pôde surgir a variedade da uniformidade original.
Existe, pois, inegável identidade nos processos vitais de todos os
organismos, e daí resulta, naturalmente, a idéia de um parentesco
universal entre todos os seres. Desde que não há geração espontânea,
todos os seres, vegetais ou animais, que existem hoje, provêm
diretamente de antepassados que os precederam, e isto desde os milhões
de anos que transcorreram, durante os períodos geológicos. As pesquisas
levadas a efeito nos terrenos antigos fizeram descobrir que os animais e as
plantas são cada vez mais simples, à medida que se remonta ao passado.
Como se produziu a evolução? É o que veremos mais adiante.
É mais que provável que as teorias imaginadas para explicar a evolução,
conservem alguma parte de verdade; não temos, porém, necessidade de
adstringir-nos mais a uma que a outra. Basta notar que o ser que nasce
reproduz, durante a vida fetal, todas as formas, mais simples, que o
precederam em seus ascendentes. O próprio homem, no seio materno, não
passa, a principio, de simples célula, que, fecundada, se diferencia, e
apresenta, em resumo, um quadro de todos os organismos que deveriam,
no fim de milhões de anos, chegar ao seu. O embrião é um testemunho
irrecusável de nossas origens:
"Vemos na evolução do embrião - diz ainda Claude Bernard surgir um
simples esboço do ser antes de qualquer organização. Os contornos do
corpo e dos órgãos, a princípio, são meros delineamentos, começando
pelas construções orgânicas provisórias, que servem de aparelhos
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funcionais e temporários do feto. Até então, nenhum tecido é distinto.
Toda a massa é constituida apenas por células plasmáticas e embrionárias.
Mas, nesse escorço vital, está traçado o desenho ideal de um organismo,
ainda invisível para nós, sendo já designados, a cada parte e a cada
elemento, seu lugar, sua estrutura, suas propriedades. Onde devem estar
vasos sanguíneos, nervos, músculos, ossos, as células embrionárias se
transformam em glóbulos de sangue, em tecidos arterial, venoso,
muscular, nervoso e ósseo."
Uma vez que o perispírito organiza a matéria, e como esta ressuscita das
formas desaparecidas, parece lógico concluir que ele conserva traços desse
pretérito, porque a hereditariedade, como veremos, é impotente para
fazer-nos compreender o que se passa; parece legítimo supor, portanto,
que o próprio perispírito evolveu através de estádios inferiores, antes de
chegar ao ponto mais elevado da evolução.
O principio inteligente teria, pois, subido lentamente os degraus da série
imensa dos seres antes de desabrochar na Humanidade. Os animais
apresentam uma gradação inegável nas manifestações intelectuais, dos
mais rudimentares ao homem, de sorte que a hipótese da reencarnação do
ser no-lo mostra elevando-se, por seus próprios esforços, a um grau cada
vez mais elevado e permitindo-lhe chegar até nós sem solução de
continuidade.
Mas o que vemos realizado a nossos olhos, isto é, a ininterrupção das
formas, que se ligam umas às outras, como anéis de cadeia gigantesca,
deu-se também no passado. Pode-se conceber, então, que o progresso é
devido, não mais a causas exclusivamente externas, senão, ao mesmo
tempo, à psique inteligente, que procura quebrar a ganga da matéria, e faz
esforços ininterruptos por amortecê-la e permitir às suas faculdades
entrarem em relação cada vez mais íntima com a Natureza exterior. A
criação dos sentidos, depois a de órgãos cada vez mais aperfeiçoados,
seria o resultado de um esforço intencional e não o produto de felizes
acasos, como querem os materialistas.
A reencarnação animal não é uma simples hipótese; pode já apoiar-se em
alguns fatos, que o futuro multiplicará consideravelmente. Compreenderse-á, então, o papel dos animais, aqui, e a teoria puramente materialista
de uma evolução física substituir-se-á pela do princípio inteligente, que
passa pela série dos reinos inferiores, para chegar ao homem e elevar-se
mais tarde a outros destinos, quando ficará liberto de todos os estorvos
terrenos.
Sem dúvida, há ainda muitas obscuridades no que concerne ao como dessa
evolução; serão precisos estudos perseverantes para justificar cada um
dos pontos dessa teoria, mas, tal como está, ela oferece ao espírito um
quadro racional de nossas origens e concilia-se tão bem com os
descobrimentos científicos como com o que a experimentação espírita,
ainda pouco desenvolvida, nos permitiu já verificar, de maneira segura.
Percebe-se, agora, o grandioso alcance teórico e prático das sessões de
materialização, porque elas provam, a princípio, a imortalidade da alma, e,
em seguida, pelo conhecimento do perispírlto, abrem, diante de nós,
perspectivas de que hoje, ainda, não podemos imaginar a imensidade.
Gabriel Delanne
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A ALMA
ANIMAL
1 - Necessidade da encarnação terrestre
Admitindo que o princípio espiritual tenha passado pela série animal para
chegar progressivamente até à Humanidade, não me afasto da tradição
espírita, porque Allan Kardec, em "A Gênese", aceita perfeitamente essa
possibilidade, e a justifica, demonstrando que é ela uma explicação lógica
da existência dos animais e do papel que representam na Terra. Eis como
ele se exprime:
"Tomando a Humanidade no menor grau da escala intelectual, entre os
selvagens mais atrasados, pergunta-se se é aí o ponto de partida da alma
humana.
Segundo a opinião de alguns filósofos espiritualistas, o principio
inteligente, distinto do principio material, individualiza-se, passando pelos
diversos graus da espiritualidade; é ai que a alma se ensaia para a vida e
desenvolve suas primeiras faculdades pelo exercicio; seria, por assim
dizer, seu tempo de incubação. Chegada ao grau de desenvolvimento que
este estado comporta, ela recebe as faculdades especiais que constituem a
alma humana. Haveria, assim, filiação espiritual do animal ao homem,
como há filiação corporal. Esse sistema, fundado na grande lei de unidade
que preside à Criação, responde, é preciso convir, à justiça e à bondade do
Criador; ele deu um destino, um fim aos animais, que não são mais seres
deserdados, porém que encontram, no futuro que lhes está reservado, uma
compensação aos seus sofrimentos. O que constitui o homem espiritual
não é sua origem, mas os atributos especiais de que está dotado em sua
entrada na Humanidade, atributos que o transformam e fazem dele um ser
distinto, como é distinto o fruto saboroso, da raiz amarga de que saiu. Por
ter passado pela fieira da animalidade, o homem não seria menos homem
por isso; não seria mais animal, como o fruto não é a raiz, como o sábio
não é o informe feto pelo qual estreou no mundo."
Certos filósofos espiritualistas, e mesmo alguns espiritas, supuseram que a
alma só se encarnava uma vez em cada um dos mundos que se espalham
pelo Infinito. Esta maneira de conceber a evolução me parece tanto mais
inexata, quanto as propriedades do perispírito não podem ser adquiridas
senão por uma longa série de encarnações terrestres, pois que o
perispírito organiza seu corpo físico segundo as leis particulares do nosso
planeta.
Os outros mundos habitados de nosso sistema solar, pelo único fato de se
acharem a distâncias diferentes do astro central, têm, necessariamente,
condições de habitabilidade diversas das nossas.
É infinitamente provável, com efeito, que as primeiras formas organizadas,
dependentes das leis biológicas e físicoquímicas em ação, sejam
inteiramente outras nesses mundos, visto que o peso, o calor, a luz, o
potencial elétrico e demais fatores que concorrem à manutenção e
organização da vida, são também outros em cada um deles.
Estudemos, à luz dos descobrimentos científicos contemporâneos, a
filiação que liga entre si, não só os seres vivos, como todos os que o
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precederam na Terra. Veremos desenvolver-se, então, o panorama
grandioso da vida, desde suas origens até a época atual.
2 - A evolução animal
A Ciência nos demonstra, de maneira certa, que a evolução fez surgir a
multiplicidade da unidade original. As nebulosas deram nascimento ao Sol,
este aos planetas. Os aspectos da matéria multiplicaram-se, e a vida
apareceu sob formas rudimentares, antes de apresentar-se na maravilhosa
complexidade dos seres animais e vegetais que povoam hoje, não só a
superfície do Globo, como as águas, os ares e o interior da Terra. Vê-se que
as manifestações da inteligência são, de forma geral, correlativas à
complexidade dos organismos. Por mais curiosas que sejam as habitações
das formigas, das abelhas ou dos castores; por mais engenhosas que se
revelem as disposições de certos ninhos, todas essas construções não
podem comparar-se às nossas, e a diferença mede precisamente o grau de
evolução que delas nos separa.
O animal não conhece as ferramentas; os membros servem-lhe unicamente
para executar seus trabalhos; a grande conquista do homem é a de
fabricar as que lhe fazem falta e aumentar artificialmente o alcance dos
seus sentidos.
Nessa imensa e prodigiosa multiplicidade dos seres vivos observam-se
todos os graus; as manifestações da inteligência se confundem quase, nos
reinos inferiores, com as reações puramente físico-químicas, que
determinam esses movimentos mecânicos, aos quais os fisiologistas deram
o nome de tropismos. Com a elevação na escala dos seres, toda indecisão
desaparece. Um verdadeiro psiquismo se manifesta; não só os instintos se
complicam, senão ainda a inteligência se traduz por atos comparáveis aos
nossos, porque o elefante, o cão e o macaco mostram que não existe uma
diferença de natureza entre algumas de suas ações e as que executamos,
em conseqüência de uma deliberação raciocinada.
A hipótese de Descartes, de que os animais não seriam mais que
autônomos, reagindo mecanicamente às excitações do meio exterior ou
interior, parece-me insustentável, qualquer que seja o ponto de vista. Se
admitirmos, com os materialistas, que a inteligência é função do cérebro,
como existe nos vertebrados superiores um sistema nervoso muito
complicado, e como ele apresenta com o nosso uma analogia de
composição, de disposição e de reação, o que se produz em nós deve
produzir-se neles. O cérebro de um macaco ou mesmo de um cão não
difere do cérebro humano senão por uma simplicidade maior, mas a
topografia é quase a mesma, os neurônios são semelhantes; é preciso,
pois, admitir, logicamente, que as manifestações exteriores que
qualificamos de inteligentes, em nós, devem ter o mesmo nome quando
observadas nos animais.
Não é somente a Anatomia e a Fisiologia que demonstram a identidade de
composição e de funcionamento vital dos tecidos animais e humanos. É
agora a experiência. Falando como Le Dantec, dir-se-á que a "substância
cão" pode viver na "substância homem" e aí se adaptar perfeitamente.
Melhor, ainda, eis-nos de novo em a noção de perispírito: é o terreno, no
corpo do animal, que dá aos tecidos vivos sua especialidade. Uma artéria
pode ser enxertada em outro corpo e aí gozar um papel de veia, ou
reciprocamente, quando substitui uma parte doente desta. Existe, pois, um
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plano orgânico, e a matéria viva lhe obedece, no sentido de que ela
transforma sua função, caso lhe imponham viver em outro lugar, que não
aquele para o qual foi organizada. Não invento nada. As experiências do
cirurgião Carrel o estabelecem peremptoriamente. Eis o que ele verificou:
"Graças a sua técnica, o Dr. Carrel, coisa inaudita, chega a remendar
muitos centímetros destruidos da aorta abdominal, com um pedaço do
peritônio. E o pedaço de peritônio logo se transforma em uma parede
vascular. Que futuro para a cura radical dos aneurismas!
Uma cadela do laboratório do Dr. Carrel conserva, há dois anos, em lugar
de uma artéria abdominal, um pedaço de artéria poplítea, tirada de um
jovem, a quem acabavam de cortar a perna, e essa artéria humana
funciona admiravelmente no animal.
Coisa inesperada, o Dr. Carrel pode conservar, por mais de dez meses, em
tubos especialmente dispostos, fragmentos de vasos, veias ou artérias, e
mesmo outros tecidos, sem que a vitalidade deles seja prejudicada. São
enxertados e se soldam. O curso do sangue restabelece-se em vasos, que,
por tanto tempo, ficaram vazios. Assim, revivificados, adaptam-se logo às
novas funções que se lhes impõem.
Enfim - fato que ultrapassa tudo o que se poderia esperar, e que seria
inacreditável, se não o houvesse verificado o Dr. Pozzi -, o Dr. Carrel
substitui membros. Há, no seu laboratório, um cão branco e um cão preto
da mesma estatura; cada um deles traz uma perna do outro. Nenhum
parece desconfiar de nada; a perna preta do cão branco e a perna branca
do cão preto se acham tão sólidas, tão vigorosas, tão isentas de
inferioridades funcionais, como quando pertenciam, ainda, a seus antigos
proprietários."
Vê-se, pois, que minha asserção sobre a identidade dos tecidos vivos
humanos e animais é seriamente fundada, e desde que os vertebrados
superiores têm um sistema nervoso semelhante ao nosso, como
composição, e de disposição análoga, é pouco filosófico recusar-lhes a
faculdade de pensar, quando se admite que essa faculdade está ligada ao
funcionamento da célula cervical.
Nós, espiritas, que temos a prova da existência independente do princípio
anímico, não podemos deixar de crer que ele existe nos animais, visto que
possuímos, fora das razões lógicas que nos levam a admiti-lo, certo
número de fatos demonstrativos.
Foi possível verificar, por vezes, em sessões de materialiizações, que
animais defuntos reaparecem com seu antigo corpo físico, assim como foi
observado o desprendimento de outros. Se tais fatos são reais, resultaria
daí que há, no ponto de vista espiritual, a mesma unidade geral que a
Ciência estabelece para os seres vivos. Estes são formados de células;
provêm sempre de um ser que lhes é semelhante; desenvolvem-se e
morrem pelos mesmos processos; têm exigências idênticas para manter a
vida. Desde a origem dos tempos, as incalculáveis miríades de seres que
passaram por nosso Globo, procriando ininterruptamente, transformaramse de tão prodigiosa maneira, que os restos que se lhes descobrem
parecem criações apocalípticas, posto que os órgãos e as funções tivessem
sido os mesmos por toda parte; entretanto, foi a sucessão deles que nos
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trouxe ao ponto em que estamos, visto que não existe a geração
espontânea.
A Ciência formulou certo número de hipóteses, para explicar as mutações
dos seres. Lamarck e Darwin imaginaram teorias sedutoras, que as de
Quinton e de Vries completaram até certo ponto. Mas, a verdadeira causa
da evolução deve ser procurada, segundo penso, nos esforços que o
princípio inteligente tem feito para se ir desprendendo das faixas da
matéria.
Lamarck mostrou muito bem a força da influência dos meios para modificar
os organismos; Darwin fez-nos compreender como a luta pela vida
conduzia à sobrevivência dos mais aptos, dos que melhor se sabiam
adaptar. As variações espontâneas não fazem mais que pôr em relevo o
trabalho latente executado no seio dos organismos, e a lei de constância
do meio orgânico, descoberta por Quinton, indica o esforço que os seres
vivos executam para manter as condições essenciais do funcionamento
vital, apesar das transformações do mundo exterior. Todas essas causas
têm sido adjuvantes para polir o ser espiritual, para fazer surgirem as
virtualidades que dormiam nele, a fim de que ele se torne cada vez mais
apto a tomar conhecimento de si próprio e da Natureza.
Em nossos dias existem, ainda, representantes de todas as mentalidades
possíveis. Desde as plantas até o homem, passando por todo o reino
animal, há uma série gradual e contínua, que parte da inconsciência quase
total até à plena luz da razão que ilumina os homens superiores.
Em lugar de ver nessa grandiosa hierarquia Unidades separadas, de que
cada uma seria efêmera centelha, a teoria das vidas sucessivas obriga-nos
a pensar que todo ser, chegado ao ápice, passou pelas fases inferiores, e
que seu desenvolvimento não é devido ao capricho de um críador, que o
teria privilegiado, mas ao seu próprio esforço. Certo, a ordem, a justiça e a
harmonia se introduzem na explicação da Natureza, a evolução não é mais
uma sucessão de acasos felizes, mas o desenvolvimento de um plano
lógico para a vitória do espírito sobre a matéria.
3 - Formação e desenvolvimento gradual do espirito
Se bem que a natureza íntima do princípio pensante nos seja ainda
desconhecida, somos obrigados a procurar-lhe as origens em todos os
seres vivos, por ínfimos que nos possam parecer. Sem dúvida, a
individualidade desse princípio não é aparente nas formas inferiores, mas
há uma necessidade lógica de ver em todas as manifestações vitais uma
ação desse princípio espiritual, mesmo quando ele está, ainda, indistinto
nos seres que estão na base da escala orgânica, como eu o dizia na
memória apresentada ao Congresso Espírita, em 1898.
Somos, pois, obrigados, pela força da lógica, a buscar no reino vegetal o
exórdio da evolução anímica, porque a forma que as plantas tomam e
conservam durante a vida implica a presença de um duplo perispiritual,
que preside às trocas e mantém a fixidez do tipo.
"A Natureza - diz Vulpian - não estabeleceu uma linha de demarcação bem
nítida, entre o reino vegetal e o animal. Os animais e os vegetais se
continuam por uma progressão insensível, e é com razão que são reunidos
sob a denominação comum de reino orgânico."
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A assimilação do papel representado pelo perispírito a um eletroímã de
pólos múltiplos, cujas linhas de força desenhassem não somente a forma
externa do indivíduo como o conjunto de todos os sistemas orgânicos,
parece passar do domínio da hipótese para o da observação científica.
Numa comunicação feita à Academia de Ciências, a 12 de maio de 1898,
Stanoiewitch apresentou desenhos tomados ao natural, os quais mostram
que os tecldos são formados segundo linhas de força nitidamente visiveis.
Um deles reproduz o aspecto de um ramo de pinheiro com dois nós, que
têm o mesmo papel e produzem as mesmas perturbações nas partes onde
se encontram, como um pólo elétrico ou magnético introduzido num campo
da mesma natureza; outro demonstra que a diferenciação se produz
segundo as linhas de força; um terceiro representa a secção de um ramo
de carvalho alguns centímetros acima da ramificação. Vê-se, até os
menores detalhes, o aspecto de um campo eletromagnético formado por
duas correntes retilíneas, cruzadas, do mesmo sentido, e sensivelmente da
mesma intensidade.
Essas observações parecem estabelecer a existência de um duplo fluídico
vegetal, análogo ao que se observa no homem.
Há, com efeito, alguma coisa nos seres vivos que não é explicável pelas
leis físicas, químicas ou mecânicas; essa alguma coisa é a forma que eles
apresentam. E não só as leis naturais não explicam as formas dos
indivíduos, mas todas as observações nos levam a pensar que a força
plástica que edifica o plano estrutural e o tipo funcional desses seres não
pode residir nesse conjunto móvel, flutuante, em perpétua instabilidade,
que é o corpo físico.
A série animal nos vai mostrar o progresso contínuo das manifestações
anímicas.
4 - Passagem do principio inteligente pela série animal
Na multidão inumerável dos organismos inferiores, o princípio anímico só
existe em estado impessoal difuso, porque o sistema nervoso não está
ainda diferenciado; os seres são surdos, cegos, mudos: trata-se dos
zoófitos; desde, porém, que ele faz sua aparição nos anelados, começam a
especificar-se as propriedades comuns e vemos produzirem-se as
distinções pela formação dos órgãos sensórios.
A medida que o sistema nervoso adquire mais importância, as
manifestações instintivas, que se limitavam à procura da nutrição, variam
e apresentam uma complexidade sempre crescente. Eis, segundo Leuret,
como se faz a progressão:
1.°° - Notam-se, nos animais que parecem estabelecer uma transição com a
classe inferior, instintos exclusivamente limitados à busca da nutrição
(anelideos: sanguessugas).
2.°° - Sensações mais extensas e mais numerosas, ardor extremo pela
geração, voracidade, crueldade cega (crustáceos: lagostim) .
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3.°° - sensações mais extensas, construção de um domicíllo, voracidade,
astúcia, artimanha (aracnideos: aranha).
4.°° - Enfim, sensações mais extensas, construção de um domicílio, vida de
relação, sociabilidade (insetos: formigas, abelhas) .
Nos vertebrados, se tomarmos sempre como base o desenvolvimento do
sistema nervoso e mais particularmente do cérebro, como criterium da
inteligência, veremos, segundo Leuret, que o encéfalo, tomado como
unidade, está em relação ao peso do corpo:
1. Nos peixes como 1 está para ............... 5.668
2. Nos répteis como 1 está para .............. 1. 321
3. Nos pássaros como 1 está para .............. 212
4. Nos mamíferos como 1 está para ............ 186
Há, pois, progressão contínua do encéfalo, quando passa de uma
ramificação à que lhe é imediatamente superior, mas com a condição de
que a pesada abrace cada grupo tomado em bloco e não tal ou qual espécie
tomada separadamente. É fato hoje bem demonstrado que o progresso na
série animal se realiza, não em linha reta e sobre uma só linha, mas em
linhas desiguais e paralelas.
Diz-se que o cérebro humano é a tal ponto desenvolvido, que nenhum ser
poderá ser comparado a nós, ainda que de longe, pelas dimensões e peso
do encéfalo. É verdade, mas a diferença não é tal que baste para constituir
um novo reino. O cérebro de um macaco, de um cão ou de um gato
representa, em seu conjunto, quase a disposição geral do cérebro humano.
A anatomia comparada demonstrou, perfeitamente, a analogia das
diferentes partes. Sem entrar em pormenores, basta assinalar que o
anatomista que bem estudou o cérebro de um macaco conhece de maneira
passavelmente exata a anatomia do cérebro do homem.
As circunvoluções constituem no aparelho cerebral do ser humano - diz
Richet - o elemento de maior importância; e é sobretudo pelas
circunvoluções que o cérebro do homem difere do cérebro dos outros
vertebrados. Entretanto, distingue-se no encéfalo do cão o plano primitivo
e o esboço das complicadas e profundas circunvoluções do homem adulto.
Passando do animal ao homem, o órgão se aperfeiçoa, aumenta,
diferencia-se, mas conserva-se o mesmo órgão.
Não nos espantemos, pois, de descobrir nos vertebrados o esboço do que
será mais tarde a alma humana.
Não devemos esperar ver nos animais uma inteligência ou sentimentos
comparáveis em intensidade ao que se observa no homem, mas o que
neles devemos encontrar, se é verdadeira a evolução anímica, é o gérmen
de todas essas faculdades. A experiência o confirma precisamente.
Os numerosos estudos consagrados às faculdades animais estabelecem
que neles se nota, sob o ponto de vista intelectual: a atenção, o
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julgamento, a memória, a imaginação, a abstração, o raciocínio; uma
linguagem de ação e uma linguagem de voz.
Os sentimentos passionais se afirmam pelo amor conjugal, pelo amor
materno, por vezes, pelo amor do próximo, a simpatia, o ódio, o desejo da
vingança, a sensibilidade ao motejo . Os sentimentos morais, muito pouco
desenvolvidos, podem ser observados nas manifestações do sentimento do
justo e do injusto, e pelo remorso.
Enfim, os sentimentos sociais se verificam entre os que vivem em tropa,
por efeito de serviços mútuos, de solidariedade e mesmo de verdadeira
fraternidade.
"Quando os animais se batem - diz o religioso Agassiz -, quando se
associam para um fim comum; quando se advertem do perigo; quando vêm
em socorro um do outro; quando mostram tristeza e alegria, manifestam
movimentos da mesma natureza daqueles que se inscrevem entre os
atributos morais do homem. A graduação das faculdades morais nos
animais superiores e no homem é de tal forma imperceptível que, para
negar aos animais certo senso de responsabilidade e de consciência, é
preciso exagerar desmesuradamente a diferença que há entre o homem e
eles."
O capitulo seguinte nos mostrará a exatidão do sábio americano.
Gabriel Delanne
A INTELIGÊNCIA
ANIMAL
Para apoiar as asserções dos naturalistas que admitem a inteligência
animal, experiências do mais alto interesse foram levadas a efeito há
alguns anos, principalmente na Alemanha, em cavalos e cães; elas tendem
a demonstrar que nossos irmãos inferiores não se acham tão afastados de
nós, intelectualmente, como vulgarmente se imagina. Vou resumir as
observações publicadas a respeito dos cavalos de Elberfeld, dos cães Rolf e
de Lola.
1 - Os cavalos calculadores
Em 1912, a imprensa parisiense fez grande ruído em torno da publicação
das experiências de Krall, rico negociante de Elberfeld, com seus cavalos
Muhamed e Zarif. Esses inteligentes quadrúpedes, por meio de um alfabeto
convencional, podiam entreter-se com seu mestre, executar cálculos
complicados, indo mesmo até à extração de raízes quadradas e cúbicas.
Concebe-se que semelhantes afirmações fossem acolhidas por uma
incredulidade geral. Muitos filósofos de renome, entretanto, tendo
estudado o caso desses animais notáveis, perceberam que havia aí,
realmente, um campo novo de observação para a psicologia animal, e
publicaram numerosos relatórios nos "Annales des Sciences Psychiques"
dos anos de 1912 e 1913, nos "Archives de Psychologie de la Suisse
Allemande" e na revista italiana "Psyche". Vou citar passagens tomadas
nessas diferentes fontes. Elas estabelecem a certeza das notáveis
faculdades desses animais.
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Krall não foi o primeiro que se ocupou em estudar a inteligência dos
cavalos; a honra cabe a um precursor, chamado Wilhelm von Osten, que
desde 1890 acreditou perceber no cavalo Hans, garanhão suíço, sinais de
uma inteligência, que resolveu cultivar. Com infatigável paciência, buscou
fazer-se compreender por Hans, que se tornou capaz, não só de contar,
isto é, de bater num trampolim, colocado diante de si, com o pé direito, o
algarismo das unidades e com o esquerdo o das dezenas, como, ainda
mais, de efetuar verdadeiros cálculos, de resolver pequenos problemas.
Aprendeu a ler e indicar a data dos dias da semana corrente.
O ruído provocado por esses sensacionais resultados suscitou violentas
polêmicas. Foi nomeada, em 1904, uma comissão composta dos Srs.
Stumpf e Nagel, professores de Psicologia e de Fisiologia da Uníversidade
de Berlim; do diretor do Jardim Zoológico; de um diretor de circo; de
veterinários; de oficiais de Cavalaria. O inquérito concluiu pela inexistência
de truques ou embuste, porque o cavalo calculava exatamente, mesmo na
ausência de seu proprietário. Foi então que Oskar Pfungst, aluno do
Laboratório de Psicologia de Berlim, depois de estudar atentamente Hans,
acreditou poder afirmar que o cavalo era levado a dar respostas exatas
pela observação de movimentos inconscientes da cabeça ou dos olhos do
experimentador. A questão da inteligência animal pareceu logo enterrada,
e, em 1909, o precursor von Osten morreu desesperado.
Eis, porém, que um dos seus admiradores e dos seus discípulos, Krall,
pouco convencido da realidade das explicações de Pfungst, e muito
versado no estudo da psicologia animal, herdou Hans, estudou-o
metodicamente e apresentou o resultado dos seus trabalhos em um grosso
volume, que atraiu de novo a atenção sobre essa questão apaixonante.
Krall afirmava, com efeito, que Hans é capaz de trabalhar em completa
obscuridade, e ainda quando lhe põem antolhos que o impedem de ver os
assistentes. Enfim, contrariava ele, perfeitamente, o que dizia Pfungst,
quando falava das perguntas feitas a mais de 4 metros e meio atrás do
cavalo.
Não havia mais duvidar: Hans não obedecia a sinais visiveis e as respostas
exatas eram o produto do seu própriopsiquismo.
Krall descobriu, em uma série de experiências, que a acuidade visual do
cavalo é muito fina e muito grande, e que ele não é sujeito às ilusões
ópticas que nele ensaiaram provocar. Finalmente, Hans compreendeu a
língua alemã e tornou-se capaz de exprimir idéias por meio de um alfabeto
convencional, batido com o casco.
Depois dessas pesquisas, Hans, velho e fatigado, não dava mais que
resultados incertos, o que decidiu Krall a procurar dois cavalos árabes,
Muhamed e Zarif, de que empreendeu a educação, e esta não tardou a dar
os mais brilhantes resultados. Treze dias depois da primeira lição,
Muhamed executava pequenas adições e subtrações. Krall não ensinava a
seus animais como fazemos essas operações, mas somente no que elas
consistem.
No mês de maio seguinte, Muhamed compreendia o francês e o alemão e
podia extrair raízes quadradas e cúbicas, executar pequenos cálculos deste
gênero:
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(3 x 4) + V36
-------------3
V36 x V64
---------4
Além disso, Zarif aprendeu a soletrar palavras que se pronunciavam diante
dele e que nunca tinha visto escritas.
Como é de ver, tais resultados suscitaram um espanto geral, porque, como
escreveu Claparêde, era o maior acontecimento que jamais se produziu na
psicologia geral. De todas as partes afluíram sábios que, a princípio
incrédulos, voltaram convencidos da realidade das narrativas de Krall.
Entre os afamados homens de ciência. que emitiram juízo sobre os cavalos
de Elberfeld, citarei, desde logo, Ernest Hoeckel, o ilustre Hoeckel, que
escreveu a Krall: - "Suas pesquisas cuidadosas e críticas mostram, de
maneira convincente, a existência da razão no animal, o que, para mim,
nunca foi motivo de dúvida."
O célebre naturalista via, evidentemente, nessa semelhança entre o animal
e o homem, uma confirmação de suas teorias materialistas. Vem em
seguida o Dr. Edinger, eminente neurologista de Frankfurt, depois os
Professores Dr. H. Kraemer e Dr. H. E. Ziegler, ambos de Stuttgart; o Dr.
Paul Sarazin, de Bâle; o Professor Ostwald, de Berlim; o Prof. Dr. A.
Beredka, do Instituto Pasteur, de Paris; o Dr. Claparêde, da Universidade
de Genebra; o Prof. Schreller; o físico Prof. Gehrke, de Berlim; o Prof.
Goldstein, de Darmstadt; o Proi. Dr. von Buttel Reopen, de Oldemburgo; o
Prof. Dr. William Mackenzie, de Gênova; o Prof. Dr. R. Assagioli, redatorchefe da revista "Psyche", de Florença; o Dr. Hartkopf, de Colônia; o Dr.
Freudenberg, de Bruxelas, que vieram a Elberfeld verificar as inesperadas
faculdades que se revelavam entre os pensionistas de Krall. Foi, enfim, o
Dr. Ferrarl, professor de Neurologia da Universidade de Bolonha, que
depois de haver publicado na "Revista de Psicologia" e nos "Annales des
Sciences Psychiques" um artigo contrário à tese de Krall, declarou-se, em
seguida, convencido da realidade da inteligência dos cavalos, depois de
maduro exame da questão.
Como diz Alfred Wallace, os fatos são coisas obstinadas e é preciso
inclinar-se diante deles, quando irrefutavelmente estabelecidos, como é o
caso.
Como explicar, com efeito, senão por um trabalho próprio do animal,
resultados como estes? Um dia, Mackenzie e os outros assistentes
puseram no quadro o problema seguinte:
4
V1874161;
Muhamed deu a resposta exata, 37, enquanto os assistentes estavam
todos no pátio e olhavam para a cavalariça através de pequena abertura.
Outra vez, o problema foi transmitido pelo telefone, e sua solução,
ignorada pela pessoa que a escreveu no quadro, foi dada exatamente pelo
inteligente quadrúpede.
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Há melhor ainda: o Dr. Hartkopf enviou perguntas em envelopes fechados,
cujas soluções eram ignoradas pelos assistentes. Muhamed respondeu com
exatidão. Maeterlinck, em seu livro "L'Hôte Inconnu" ("O Hóspede
Desconhecido"), conta que, tendo ido a Elberfeld, apresentou a Muhamed e
a Zarif pequenos problemas, de que ignorava as soluções; as respostas,
entretanto, foram exatas.
Parece, portanto, que não se trata de transmissão de pensamento ou
mesmo de qualquer ação telepática. Como o assunto é da mais alta
importância, citarei ainda o relatório do Professor G. Grabow, contra a
hipótese de transmissão do pensamento como explicação de todos os
casos. Ele experimentou com o cavalo Hans:
"Eu colava papel branco em cartas de jogar e punha em cada uma
algarismos para pequenas operações, por exemplo: 2 + 3; 4 + 2; 7 - 2; 12 5; 5 X 2, etc.
Como haviamos convencionado, von Osten devia colocar-se no canto
esquerdo do pátio, enquanto eu ficava no direito. Em seguida, devia
mandar-me Hans. Assim se deu. Hans veio para perto de mim e eu lhe
disse: Hans, mostrar-te-ei uma carta na qual há um cálculo a executar; vai
ao senhor que ali está defronte, e, se lhe deres a resposta certa, terás
açúcar. Queres? Hans respondeu afirmativamente, baixando a cabeça.
Tirei as cartas de meu bolso, misturei-as de maneira a ignorar a carta
debaixo, e, mostrando-a a Hans, perguntei-lhe: -Compreendeste? Ele
respondeu sim, com a cabeça. - Então vai ali ao senhor defronte e lhe dá a
resposta. Hans chegou diante de von Osten, que lhe perguntou: - Então,
qual é a solução? Hans bateu com o pé 5 vezes. - Qual é o primeiro
algarismo? Resposta: 2. Qual o segundo? Resposta: 3.
Foi então que olhei a carta que estava embaixo do maço.
Com efeito, nessa carta havia 2 + 3 que Hans havia lido, compreendido,
calculado corretamente. Tudo isso sem que ninguém o pudesse ajudar e
sem ser ajudado mesmo por uma sugestão inconsciente, no caso
impossível.
Quanto a mim, ignorava os números, e von Osten não podia deles ter
conhecimento do outro lado do pátio. - Dr. Grabow. (Membro do Conselho
Superior da Instrução Pública da Prússia.)"
Eis ainda dois outros exemplos, tanto mais interessantes quanto
testemunham uma verdadeira inteligência inicial:
"Krall, falando do seu poney, conta as duas anedotas seguintes, que
demonstram a espontaneidade da inteligência desses notáveis solipedes.
Certa manhã, por exemplo, chego à cavalariça, e me disponho a dar-lhe
sua lição de Aritmética; apenas se acha diante do trampolim, põe-se a
bater com o pé. Deixo-o fazer, e fico estupefato por ver uma frase inteira,
uma frase absolutamente humana, sair, letra a letra, do casco do animal:
"Alberto bateu em Haenschen" - disse-me ele, nesse dia. Outra vez escrevi,
por seu ditado: - "Haenschen mordeu Kama." Como a criança que revê o
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pai, ele experimentava a necessidade de me pôr ao corrente dos pequenos
incidentes da cavalariça; fazia a humilde e ingênua crônica de uma humilde
vida sem aventuras ... "
Em outra circunstância, Zarif soletrou, ele mesmo: "eu, fatigado", e em
lugar de resolver um problema que se lhe propunha, deu o nome de
Claparede, omitindo as vogais, segundo é hábito desses cavalos.
Krall comprou um belo cavalo cego chamado Berto e lhe ensinou o cálculo
pelo toque, designando os algarismos com um dedo colocado sobre a pele
do animal. A tentativa teve pleno êxito, diz Assagioli, porque, em pouco
tempo, Berto aprendeu a bater o número de pancadas correspondentes aos
algarismos desenhados sobre a pele. Pode dar o resultado exato de muitas
adições simples, pronunciadas em alta voz, como 65 + 11; 65 + 12, etc.; e,
alguns dias antes, tinha respondido corretamente às perguntas: 9 - 4; 8 2; 3 x 3; e assim por diante.
Enfim, um pequeno pônei chamado Haenschen aprendeu também o cálculo.
Eis, pois, cavalos diferentes em raça e em idade, que nos testemunham sua
inteligência, que respondem com exatidão aos pequenos problemas que
lhes são postos. Sem duvida, como os humanos, alhures, nem sempre eles
estão bem dispostos; sucede-lhes cometerem erros e, coisa estranha,
parece que, por vezes, a personalidade daquele que os examina influi
sobre a mentalidade deles; ora, com certas pessoas eles respondem bem e
depressa, ora mostram repugnância e má-vontade para com os que não
lhes agradam.
Todos esses fatos parecem estabelecer que, em contrário à opinião
geralmente adotada, o cavalo é realmente inteligente, raciocina, e que, por
aí, está mais próximo da Humanidade do que seríamos tentados a supô-la,
encarando apenas o seu lugar na escala zoológica.
Vejamos, agora, os casos de outro animal familiar, o qual se revela ainda
mais extraordinário que os pensionistas de Krall.
2 - o cão Rolf
Os fatos que vamos relatar são tomados, em parte, a uma conferência
realizada por Duchâtel, membro da "Société Psychique de Paris" e a um
trabalho do Dr. Mackenzie, aparecido nos "Annales des Sciences
Psychiques".
Duchâtel foi informado, por um artigo do "Matin", dos casos e gestos do
cão Rolf, e resolveu verificar por si mesmo a realidade dessas estranhas
narrativas. Dirigiu-se, para isso, à casa da Sra. Moekel, mulher de um
advogado que mora em Mannheim.
Rolf tinha 3 anos, era um podengo escocês Ayrdale, de pêlo vermelho, com
cerca de 60 centímetros de altura.
Para começar, Duchâtel apresentou ao pequeno animal o seguínte
problema:
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Poucas crianças da 1ªª série seriam capazes de fazer de cabeça esse
cálculo; mas Rolf respondeu imediatamente 9. Perguntado se havia resto,
deu o número 5.
Solucionou, ainda, exatamente as duas questões:
10 + 3 = 13 | 6 - 2 = 4
Há aqui uma observação importante: o cão, intrigado com a presença de
um estranho, perguntou à Sra. Maekel, por meio do alfabeto
convencionado: "Quem é este senhor?"
A Sra. Maekel mostrou-lhe a assinatura da carta de Duchâtel, e o cão bateu
"Duhadl", resultado verdadeiramente extraordinário.
Há aí uma intervenção espontânea da parte do cão, porque nunca lhe
apresentaram uma questão como esta.
Rolf demonstrou grande afeição à Sra. Maekel, depois que esta o tratou,
por ocasião de um grave acidente que lhe sobreveio. Assim, ele faz todos
os esforços por agradá-la. Não a deixando nunca, assistia às lições que ela
dava à filha. Foi então que se revelou o que de mais espantoso se pode
imaginar, o haver compreendido as lições de cálculo, sem que nunca lhe
fossem ensinadas diretamente.
O caso é tão estranho, que não me furto a narrar integralmente o
testemunho da Sra. Maekel.
"Um dia, ao meio-dia, estava eu sentada, perto das crianças, e preenchia a
função ingrata de as ajudar nas suas tarefas.
Nossa Friedazinha, tão interessante e tão viva, mas um pouco estúrdia,
resistia obstinadamente à solução do problema 2 X 2, quando, em uma
ocasião de mau humor, lhe administrei ligeiro corretivo. Nesse momento, o
cão, deitado sob a mesa das lições, olhava-nos de tal forma que eu disse:
- Vê, Frieda, ele nos encara como se soubesse isto.
Rolf aproximou-se, sentou-se a meu lado, olhou-me com os olhos bem
abertos, e eu lhe perguntei:
- Rolf, que desejas? Sabes quanto são 2 X 2?
Com grande espanto meu, ele deu quatro pancadas em meu braço. Nossa
filha mais velha propôs-me logo perguntasse ao cão quanto fazem 5 e 5. A
resposta foi dada prontamente por dez pancadas, com a pata. Na mesma
tarde, continuando as experiências, vimos que o animal resolvia, sem
erros, os problemas simples de adição, subtração e multiplicação."
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Notemos que no alfabeto das pancadas, foi ainda esse prodigioso animal
que indicou o número das que correspondiam a cada letra.
É inegável que estamos em presença de manifestações intelectuais do cão,
e, o que é interessante, assim como escolheu o número correspondente às
letras do alfabeto, soube, espontaneamente, bater com a pata o número de
pancadas necessárias para resolver o problema 2 x 2. Teve ele, pois, a
iniciativa desse modo de resposta, fato que denota de sua parte mais
reflexão do que se poderia esperar de um animal que nunca foi ensinado a
servir-se da pata para exprimir suas idéias.
Rolf, às vezes, faz pilhérias. Como se falasse diante dele de pessoas que
são hostis, ele bateu imediatamente: "São burros."
A mentalidade de Rolf se manifesta por associações de idéias, que lhe são
particulares. Foi assim que, durante uma leitura, ocorreu a palavra outono;
perguntou-se-lhe o que significava, e, em lugar da palavra estação, que se
esperava ele dissesse, respondeu: "O tempo em que há maçãs";
simplesmente porque, nessa ocasião, lhe davam maçãs assadas.
Outra nota sobre Rolf:
O casal Moekel recebeu a notícia dos esponsais de um amigo com a Srta.
Daisy Falham Chester. Conversava-se em família sobre esse
acontecimento, quando Rolf interveio dizendo:
"Doutor haver senhorita se chamar como nossa gata." Daisy é o nome da
gata da casa e essa homonímia parecia ter despertado a alma galhofeira de
Rolf.
E a propósito da gata é preciso dizer, também, que ela sabe fazer pequenos
cálculos. E por isso, Rolf, sentindo-se fatigado, em lugar de responder à
questão proposta, bateu: - "Que Bárbara leve Lol (diminutivo de Rolf) e
chame Daisy."
Depois desses exemplos, pode-se afirmar com o Doutor Bérillon :
"Os animais, cujo sistema nervoso apresenta como o do homem tanta
analogia de estrutura e de morfologia, não são autômatos, despidos de
consciência, de inteligência e de raciocínio, como bons Espiritos se
comprazem em apresentá-los. Esforços de amestramento e educação,
idênticos aos que se aplicam no ensino às crianças, dariam, seguramente,
depois de certo tempo, resultados inesperados."
É precisamente o que verificam todos aqueles que têm amor aos animais e
a necessária paciência para os educar.
No relatório do Dr. Mackenzie, encontra-se a narrativa de pequena e
comovente cena. "A Sra. Mcekel, que se havia separado da filha para a pôr
num pensionato, chorava; eis que Rolf, sem ser convidado, aproxima-se e
bate: "Mamãe, não chore, isto faz mal a Lol."
Rolf tem uma companheira, Jela, que também conhece aritmética, mas é
menos hábil que seu marido.
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Vimos que Daisy é capaz de realizar também pequenas operações. Foi
assim que, diante dos Drs. Mackenzie e Wilser, que lhe apresentavam os
problemas abaixo, respondeu:
17 + 4 dividido por 7 - 1? Disse: Ficam dois. 3 x 3 - 5? Disse: Ficam quatro.
Foi decididamente a melhor demonstração da faculdade educadora da Sra.
Mcekel.
Não se creia, entretanto, que esses animais não experimentem
dificuldades no executar seu trabalho mental: a solução dos problemas
fatiga-os, por vezes, enormemente .
Somos impressionados, diz o Dr. Mackenzie, pelo esforço mental muito
visivel do cão, que se traduz por suspiros, arquejos, bocejos; podem-se,
mesmo, produzir hemorragias nasal depois das sessões longas e
fatigantes.
É indiscutível que o animal faz esses esforços sem nenhuma intervenção
estranha.
Por maís inteligente que seja Rolf, nem por isso deixe de ser um animal
para quem as satisfações físicas superam as demais.
- Dize-me o de que mais gostas? - perguntou-lhe o Doutor Mackenzie, ao
que ele responde, sem hesitação: - Comer salmão de fumeíro.
Para excluir, por completo, a hipótese de sinais inconscientes, que o
animal percebesse, ou uma percepção de pensamento. o Dr. Mackenzie
reproduzíu, varíando um pouco, a experiência do Dr. Grabow com o cavalo
Hans.
"Resolvo preparar quatro cartõezinhos que trago comigo. Peço à Sra.
Mcekel que desenhe a pena um canário ou outro pássaro num dos cartões,
e no outro, com sua letra habitual, o nome da menina Karla, de quem ele
gosta muito.
Enquanto espero, desenho num dos cartões que restam uma grande
estrela e a encho de azul, e no outro faço dois quadrados, um azul e outro
vermelho.
Rolf se acha ausente, durante todo o tempo da operação; quando ele
chega, já os cartões estão fechados em invólucros igualmente trazidos por
mim. Peço então a Karla que vá a meu quarto, misture os cartões o melhor
que puder, e volte. É o que foi feito.
Todos os assistentes, eu inclusive, ficamos atrás da Sra. Mcekel.
Exclui, depois de cuidadoso exame, a possibilidade de um jogo de
espelhos.
Os cartões se acham com a parte desenhada do mesmo lado. Posso, pois,
facilmente, extrair um, com a certeza de não ver o desenho. Executo a
manobra por trás da Sra. Mcekel; depois, levanto o cartão, que ignoro,
acima de sua cabeça, sempre com o lado desenhado voltado para o chão.
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Ela toma o cartão que lhe dou, mostra-o ao cão, incitando-o a dizer o que
viu; pego-o, então, da mesma maneira, ponho-o no invólucro e este no
bolso.
Só o cão viu o desenho, mas não quer responder. Bate com insistência 4
(fatigado), estende-se no chão e pretende ir embora.
A Sra. Moekel, muito inquieta com o resultado da experiência, pede a Rolf,
suplica, depois ameaça.
Por minha vez incito-o, encorajo-o, prometo-lhe, se ele responder bem,
mostrar-lhe muitas figuras que lhe trouxe. Isto parece decidi-lo, e, enfim,
bate sem a menor hesitação: rot blau eck (quadrado vermelho e azul).
Por felicidade, foi um desenho feito por mim o que saiu. Desaparece,
assim, toda a suspeita possível sobre o valor da experiência, que se pode
dizer plenamente bem-sucedida.
Rolf sabe perfeitamente discernir, o que o estrema de seus congêneres da
raça canina. O Dr. Mackenzie mostrou-lhe uma gravura, representando um
cão rasteiro, e ele respondeu - cão. O doutor então pergunta: "Em que
difere de ti?" Rolf responde imediatamente: "Outras patas."
É pois inteiramente evidente que foi Rolf que, sem nenhuma intervenção
estranha, soube reconhecer e descrever o desenho do Dr. Mackenzie, ao
mesmo tempo que achou as palavras exatas para exprimir-lhe o
pensamento. São fenômenos verdadeiramente inteligentes, que mostram a
psique animal mais perto da nossa do que poderia supor-se.
Uma questão interessante é a de saber como os animais chegam a
compreender-se, sem possuir linguagem articulada. Na correspondência
trocada entre a Sra. Mcekel e o Dr. Mackenzie, eis o que encontramos a
respeito.
A Sra. Mcekel interroga Rolf, e lhe diz:
"Como te entendes com os outros cães?, isto é, como te fazes compreender
por eles e como eles te compreendem?" Rolf cala-se. "Compreendeste
minha pergunta?" R. Sim. "Então?" R. Latir, mover a cauda, ver também os
movimentos com a boca."
Quando a ciência oficial quiser empenhar-se na estrada aberta por von
Osten, Krall e a Sra. Mcekel, o véu que cobre ainda o processo do
crescimento da inteligência através da série animal se romperá e
acabaremos por compreender como se tem operado essa progressão
mental que, dos mais baixos graus da escala zoológica, chegou ao
magnifico desenvolvimento que se observa nos representantes mais
ilustres da raça humana.

3 - LOLA
Parece que o estudo das faculdades intelectuais de nossos animais
domésticos vai prosseguir, doravante, um pouco por toda parte, e muito
particularmente além do Reno, pois a Senhorita Kindermann publicou em
1919 um livro no qual conta como ensinou sua cadela Lola a ler e escrever.
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Esta é uma filha de Rolf e parece tão desenvolvida intelectualmente como
seu pai. Ela aprendeu, com efeito, muito rapidamente, a fazer as quatro
operações e a resolver pequenos problemas. É igualmente capaz de
enunciar seus pensamentos por meio de um alfabeto convencional de
bateduras. Parece interessante assinalar certas particularidades de Lola,
que estabelecem que, se por vezes ela pode tomar conhecimento
telepaticamente (o que aproxima, ainda, o animal do homem) dos
pensamentos de sua dona, em outras circunstâncias faz prova de uma
vontade pessoal, que demonstra a autonomia de sua inteligência. Fato
curioso, verdadeiramente inesperado: Lola pretende descobrir, pelo odor, o
estado dalma de seus interlocutores. De fato, ela assinala facilmente neles
a ansiedade, a tristeza, a fadiga. Um dia, interrogada pela Srta.
Kindermann sobre suas impressões de momento, deu respostas sem
significação e pareceu visivelmente embaraçada. Importunada por
perguntas, responde indistintamente "mentir". Sua interlocutora a
tranqüiliza:
- "Eu não me zangarei, disse-lhe ela: - assim, pareço mentir? - Sim. - A
propósito de quê? -- Munique.
Lembrei-me imediatamente de que, uma hora antes, tinha contado à
cadela que iria a Munique e que ela talvez me acompanhasse. Mas,
pensava comigo, que tal não se daria, pelo incômodo que iria ter, e
pensava, realmente, em deixar Lola em Stuttgart."
Esse último lanço poderia fazer supor que se trata, não de um exercício de
olfato, mas de uma leitura de pensamento. E essa interpretação, que a
maíor parte dos críticos se dão pressa em aplicar a todas as manifestações
da inteligência animal, orientou as pesquisas inteligentes da Srta.
Kindermann. Melhor faremos, reproduzindo aqui suas conclusões, no caso.
"Um dia, interrogada a cadela sobre o nome de uma pessoa que se
esperava, designou o de uma outra, cuja chegada a Senhorita Kindermann
também aguardava naquele momento. Esta perguntou:
- Por que respondeste inexatamente? - R. Tu pensas. Quê! Sabes o que eu
penso? - Sim. - E o sabes sempre? - Não. - Pensas tu mesmo? - Sim.
Isso - continua a autora - era inteiramente novo, mas me pareceu certo, e
meu ponto de vista, confirmado pelas provas ulteriores, pode exprimir-se
assim: O cão é sensível à transmissão do pensamento; é capaz de lhe
experimentar a influência, quando está fatigado ou preguiçoso; também
lhe é suscetível, quando se lhe pergunta algo que ele não sabe e quando
pode apanhar em minha consciência algum informe com relação a um
elemento já anteriormente dele conhecido. Mas, e aí está o ponto capital,
nada se pode transmitir ao cão do que lhe é totalmente estranho.
Assim, sucede muitas vezes que o cão, interrogado sobre uma operação
aritmética, dá uma solução contrária à minha, quando eu é que estou
errada; a idéia pois, que podia estar em minha consciência, não se lhe
impõe. Mais tarde, ao contrário, quando estava fatigado, adotava uma
solução falsa, porque não queria pensar por si. Eu via muito distintamente
em seus olhos, quando ela estava inativa e esperava adivinhar meu
pensamento. Procurei, muitas vezes, fazer-lhe entrar na cabeça, por essa
forma, alguma noção nova; foi sempre impossível."
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Esses reparos são muito importantes; a leitura do pensamento, meio
cômodo de explicar certos fenômenos embaraçosos, não poderia
representar um papel constante e universal, e é interessante precisar-lhe
os limites. Manifesto se torna, aliás, tanto pelo exemplo de Lola, como
pelos informes em nosso poder, atualmente, sobre a psicologia animal, que
os casos observados dão provas não duvidosas de espontaneidade e de
autonomia, pois que se encontram, por vezes, mesmo, em contradição com
os interrogadores.
Vejamos alguns exemplos citados pela Srta. Kindermann:
"A 27 de julho de 1916, perguntava a Lola: - Queres dizer alguma coisa? Sim, eu, comer. -- Lola, por que me falas sempre de comer? - Ouço isto
continuamente de criados e criadas, e também de ti. - Não há, pois, mais
nada por fazer? Fala-me de outro assunto. - Eu comer -- repetiu Lola, e
depois acrescentou: - Pouca comida.
A 18 de maio, procuramos ensinar-lhe o conteúdo de uma mensagem a
enviar ao pai da Srta. Kindermann. Esta explica que a carta deve começar
pela palavra caro, que deve conter agradecimentos pelo bolo que Lola
acaba de receber e terminar por estas palavras: Saudações de Lola. Mas,
em lugar de conformar-se com tais instruções, o animal, sem hesitação
nenhuma e muito pelo contrário, bate com vigor e rapidez, e se exprime
assim: "Caro, vem onde estamos, eu desobediente no momento, muitas
vezes mal, abraço." O que há de notável é que este ditado foi interrompido
por uma observação intempestiva, porque, em lugar das trés letras una
(começo da palavra alemã Unartig, desobediente) a Senhorita Kindermann
esperava a palavra und (e). Mas foi em vão que quis substituir um a por
um d. O cão recusou-se por um não, bem batido, e continuou o ditado."
Desses exemplos pode-se concluir, sem temeridade, que o animal é capaz
de pensar por si próprio, e não tem nenhuma necessidade de buscar em
outrem os elementos de suas idéias. O homem não é o único ser pensante
da Natureza e só difere, em realidade, de alguns outros que o cercam, pela
extensão mais considerável, não pela natureza de suas faculdades de
raciocínio.
A Sra. Borderieux, a ativa diretora da revista "Psychica", conhecida há
muito por sua solicitude para com os animais, empreendeu, recentemente,
a educação do seu cão Zou, e já obteve resultados interessantes no que
concerne ao cálculo. Pode-se prever que esse animal parisiense seguirá os
traços de seus antecessores alemães. Os leitores, desejosos de ficar a par
de seus progressos, poderão ler a apreciada revista, que publica, de
quando em quando, interessantes descrições da educação e dos
progressos de Zou.
Gabriel Delanne
AS FACULDADES SUPRANORMAIS
NOS ANIMAIS E
SEU PRINCÍPIO INDIVIDUAL

A analogia certa que existe entre as manifestações intelectuais dos
animais superiores e as do homem leva-nos a indagar se as faculdades
supranormais, que se verificam em nós, não poderiam existir, em um grau
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qualquer, entre os que se têm chamado, a justo título, nossos irmãos
inferiores.
É evidente que o assunto só pode ser resolvido pela observação. Ora, sobre
ele, já existe certo número de narrativas reunidas por Bozzano, o grande
psicólogo italiano. Ele as publicou nos "Annales des Sciences Psychiques"
("Anais das Ciências Psíquicas"), de agosto de 1905. Infelizmente, não
posso, a meu pesar, por motivo da exigüidade do meu quadro, reproduzilas integralmente; farei, apenas, algumas citações, que parecem provar a
hipótese da transmissão de pensamento entre o anímal e o homem, com
íniciativa no primeiro. Se se multiplicarem as observações, a identidade
fundamental do princípio inteligente em todos os animais superiores ficará
estabelecida de maneira a não deixar qualquer dúvida.
Eis um primeiro exemplo, muito interessante, onde parece que houve, não
só uma ação psíquica exercida pelo animal, como também uma espécie de
possessão temporária. Tendo-se o fenômeno produzido durante o sonho,
devem-se fazer algumas reservas quanto à interpretação das impressões
experimentadas pelo Sr. Rider Haggard, como devidas a uma possessão
verdadeira. Como quer que seja, eis a narrativa, que foi autenticada pela
Sociedade Inglesa de Pesquisas Psiquicas:
"Conta Rider Haggard, que se achava deitado tranqüilamente, à 1 hora da
noite de 10 de julho. A Sra. Haggard, que dormia no mesmo quarto, ouviu o
marido gemer e emitir sons inarticulados, tais como os de um animal
ferido. Inquieta, chamou-o. O Sr. Hagganl percebia a voz como num sonho,
mas não chegou a desembaraçar-se desde logo do pesadelo que o oprimia.
Quando despertou completamente, contou que tinha sonhado com Bob, o
velho cão de caça de sua filha mais velha, e que ele vira debater-se em
terrivel luta como se fosse morrer.
"Eu via .. - diz Haggard -- o bom velho Bob, estendido num lago, entre os
juncais. Parecia que minha personalidade saia misteriosamente do corpo
do cão, que erguia a cabeça até meu rosto, de maneira estranha. Bob
esforçava-se por falar-me, e, não conseguindo fazer-se compreender pela
voz, transmitia-me, de maneira indefinivel, a idéia de que estava para
morrer."
O Sr. e a Sra. Haggard voltaram a dormir, e o romancista não foi mais
perturbado no sono. De manhã, ao almoço, ele contou às filhas o sonho
que tivera e riu com elas do medo que a mãe tinha sentido. Atribuia o
pesadelo à má digestão. Quanto a Bob, ninguém se preocupou com ele.
Mas, à hora da refeição quotidiana, ninguém o viu. A Sra. Haggard
começou a experimentar alguma inquietação, e o romancista a suspeitar
de que se tratava de algum sonho verídico. Fizeram pesquisas que duraram
quatro dias, ao fim dos quais o Sr. Haggard encontrou o pobre cão
flutuando nas águas de um lago, a dois quilômetros da casa, com o crânio
fendido e duas patas quebradas.
"Um primeiro exame feito pelo veterinário fez supor que o infeliz animal
tinha sido apanhado numa armadilha, mas acharam-se provas indiscutíveis
de que ele fora esmagado por um trem, na ponte que atravessava o lago, e
que tinha sido projetado em seguida, caindo entre as plantas aquáticas.
Na manhã de 19 de julho, um cantoneiro da estrada de ferro achou na
ponte a coleira ensangüentada de Bob. Não restava dúvida de que o cão
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morrera na noite do sonho. Sucedera que havia corrido essa noite, um
pouco antes das 24 horas, um trem extraordinario de recreio, que fora a
causa do acidente.
Todas essas circunstâncias ficaram provadas pelo romancista, por meio de
uma série de documentos testemunhais.
Segundo o veterinário, a morte devia ter sido instantânea; teria, pois,
precedido, de duas horas ou mais, o sonho de Haggard." ( Este caso se
aproxima do de Calthrop, que encontrou seu cavalo afogado depois de ter
sonhado com o acidente, na noite em que ele se produziu.)
Comentando este fato, Bozzano faz notar que, entre as causas que
poderiam ser invocadas para explicar o sonho, a ação telepática do animal
é a mais provável. pois que nenhuma pessoa humana assistiu
verossimilmente ao acontecimento.
A clarividência pura e simples pela telestesia exige uma causa externa, e a
do pensamento do animal é a única que se pode invocar no caso.
Vejamos outros exemplos em que esta ação parece igualmente em jogo.
Sabe-se que, por vezes, aquele que experimenta uma ação telepática vê-se
forçado a deslocar-se. É provável que, no seguinte caso, se haja produzido
algo semelhante, Ei-lo:
"Possuo um cão, educado por mim, que tem 5 anos de idade. Sempre
gostei muito dos animais, e, sobretudo, dos cães. O de que se trata, de tal
maneira retribui minha afeição, que não me deixa ir a lugar nenhum, nem
mesmo sair do quarto, sem acompanhar-me. É terrível caçador de ratos, e
como a despensa costuma ser freqüentada por esses roedores, fiz ali uma
caminha bem cômoda para Frido. No mesmo compartimento havia um
fogão com um forno para assar o pão, assim como uma caldeira para a
lixivia, munida de um tubo que ia ter à chaminé,
Não deixava eu nunca, à noite, de acompanhar o cão à sua cama, antes de
retirar-me. Tinha-me despido e ia para o leito, quando fui tomado, de
repente, por uma sensação inexplicável de perigo iminente, Só podia
pensar no fogo e foi tão forte a impressão, que acabei por ceder. Tornei a
vestir-me, desci e me decidi a visitar o apartamento, quarto por quarto,
Chegado à despensa, não vi Frido; supondo que ele tivesse ido para o
andar superior. chamei-o, mas em vão, Fui onde estava minha cunhada e
lhe perguntei pelo cachorro; ela nada sabia. Comecei a ficar inquieto, Não
atinava com o que fazer, quando me lembrei duma frase, que faria o cão
responder: - "Vamos passear, Frido" - frase que lhe causava sempre
grande alegria,
Um gemido sufocado, então, como que enfraquecido pela distância,
chegou-me aos ouvidos. Recomecei, e ouvi distintamente um lamento do
cão em perigo. Tive o tempo de me assegurar que o ruido vinha do interior
do cano que faz comunicar a caldeira com a chaminé. Não sabia como
proceder para tirar o cão dali. Apanhei uma enxada e comecei a quebrar a
parede, no lugar, Consegui, enfim, tirar Fridó, já meio sufocado, com
ânsias de vômito, com a língua e o corpo inteiramente sujos de fuligem.
Alguns momentos mais, o meu favorito estaria morto, e como só
raramente nos servimos da caldeira, nunca teria sabido, talvez, que fim ele
levara. Minha cunhada veio, atraída pelo ruído, e descobrimos um ninho de
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ratos no forno, do lado do tubo. Frido, evidentemente, havia perseguido
um rato até o interior do cano, e ali ficara sem poder voltar-se para sair.
Tudo isso se passou há alguns meses e foi então publicado pela imprensa
local. Mas eu nunca teria pensado em comunicá-la a essa Sociedade, se
não fora o caso de Rider Haggard. (a) J. Young."
Repito que existem muitos outros exemplos dessa ação telepática, que a
falta de espaço não me permite reproduzir, o que me obriga a aconselhar
ao leitor o trabalho de Bozzano.
Chego, agora, a um caso de ação telepática experimentado por duas
pessoas, ao mesmo tempo, o que exclui a hipótese de uma alucinação
entre a alma animal e a alma humana, pois que parece tratar-se, aqui, de
um duplo animal, que produz um ruido físico (caso auditivo coletivo).
"Megatério é o nome de meu cãozinho, que dorme no quarto de minha
filha. Na última noite, acordo, repentinamente, ao ouvir pular no quarto.
Conheço muito bem sua característica maneira de saltitar. Meu marido não
tardou a acordar, por seu turno. Perguntei-lhe: - Ouves? Responde ele: - É
Meg.
Acendemos uma vela, olhamos por toda parte, e não vimos nada no quarto.
A porta, entretanto, estava bem fechada. Veio-me, então, a idéia de que
alguma desgraça tinha sucedido a Meg; tive a sensação de que ele morrera
naquele instante; olhei o relógio, para verificar a hora, e achei que devia
descer, e ir imediatamente assegurar-me do que houvera. Mas aquilo me
parecia tão absurdo e fazia tanto frio! Fico um instante indecisa e o sono
me empolga. Pouco tempo decorre, e alguém vem bater à porta; era minha
filha, que exclama com grande ansiedade: - Mamãe, Meg está morrendo!
Descemos a escada de um salto e encontramos Meg, virado de lado, com as
pernas rígidas, como se estivesse morto. Meu marido levanta-o, sem
chegar a compreender o que se passou. Verifica-se, enfim, que Meg havia
enrolado, não se sabe como, a correia de sua roupinha, em torno do
pescoço, por forma que estava quase estrangulado. Libertamo-lo
imediatamente e, logo que o cão pôde respirar, não tardou a reanimar-se e
restabelecer.
Para maiores informações, envio o leitor ao jornal - For Psychical
Research."
Poder-se-ia supor, talvez, que a ansiedade no caso, experimentada pela
Srta. Beauchamps, foi transmitida à mãe. Mas é inteiramente improvável
que a alucinação sugerida se haja traduzido para os dois percipientes sob a
forma de ruídos que lembrassem os saltos de Meg. Penso que a hipótese
do duplo do animal é a mais provável.
Uma observação muito curiosa, narrada por Andersen, parece estabelecer
que podem existir relações simpáticas, a grande distância, entre o homem
e o animal, e que esta ação é capaz de traduzir-se na forma de
pressentimentos, tal como sucede entre os humanos. Reproduzo
textualmente a interessante narração:
"O contista dinamarquês Andersen tinha um amigo, o Professor Linden,
que sofria de tísica pulmonar. A Administração lhe concedeu subsidios para
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uma viagem à Itália. Linden possuía um cão, chamado Amour, um canicho
branco, que ele estimava muito, e que confiou a Andersen, durante sua
ausência. Andersen aceitou o encargo e não se ocupou de outra coisa, além
da subsistência do animal.
Riu a bom rir, quando a criada de quarto lhe disse que Amour pressentia o
que ia suceder ao seu dono.
- Ele fica alegre ou triste, conforme seu dono vai bem ou mal.
- Como assim? - perguntou Andersen.
- Isto logo se percebe. Por que aceita ou recusa a comida sem estar
doente? Por que fica de cabeça baixa, durante muitos dias, até que o
senhor recebe uma notícia má de Linden? O cão sabe perfeitamente o que
o dono faz na Itália, e o vê, porque seus olhos têm, às vezes, uma singular
expressão.
A partir desse instante, apesar do seu cepticísmo, Andersen começou a
observar o cão. Uma noite sentiu qualquer coisa fria na mão, e, abrindo os
olhos, percebeu o cão, diante da cama, que lhe lambia a destra.
Teve um arrepio. Acariciou o animal para o tranqüilizar, mas Amour soltou
um gemido doloroso, e lançou-se ao chão, com as quatro patas estendidas.
Nesse instante, conta Andersen, fiquei convencido de que meu amigo tinha
morrido. E tão certo estava que, no dia seguinte, substituí minha roupa
escura por uma preta. Pela manhã, encontrei um conhecido que me
perguntou por que estava triste. Respondi: - Esta noite, às 11 1/2, menos
três minutos, morreu Olof Linden.
Como soube mais tarde, foi essa a hora de sua morte."
No exemplo que se segue, as testemunhas descrevem movimentos de
objetos sem contacto, os quais se produziam em uma casa malassombrada, enquanto o cão parece ter tido conhecimento da personagem
inteligente, mas invisível, que deles era a autora.
1 - Um caso provável de clarividência
A propósito de uma casa assombrada, em Versalhes. Em uma carta dirigida
ao Dr. Dariex, M. H. de V. assim se exprime;
"Ao fim de uns dez minutos, em que a criada nos contava seus
aborrecimentos, uma velha poltrona de carretilhas, colocada num canto, à
esquerda, pôs-se em movimento, e, descrevendo uma linha quebrada, veio
passar entre mim e Sherwood; depois rodou sobre si própria, cerca de um
metro atrás de nós, bateu duas ou três vezes no chão com seus pés de
trás, e voltou em linha reta a seu canto.
Isto se passou em pleno dia e podemos convencer-nos de que não havia
compadresco nem truque de qualquer gênero. A referida poltrona, por três
vezes, fez o mesmo curso, tomando o cuidado, fato estranho, de não bater
em ninguém. Ao mesmo tempo, pancadas violentas se faziam ouvir do
outro lado, no quarto vizinho, cujas portas estavam inteiramente abertas e
que jazia completamente deserto.
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O amigo que nos tinha levado açulou o seu cão para o canto da sala; o
animal voltou uivando, tomado, evidentemente, de profundo terror. O
amigo foi obrigado a conservá-lo no colo, durante todo o tempo em que
ficamos na casa."
Eis outro exemplo, em que a clarividência de um sensitivo é confirmada
pela de um animal.
Fantasma de um cão visto por um gato. Carrington narra o seguinte caso,
muito curioso:
"Um cavalheiro e duas senhoras passeavam juntos, quando uma das
senhoras, que é clarividente, declarou que via um cão caminhando diante
deles. Descreveu-o, minuciosamente, às duas outras pessoas, que nada
viam. Enquanto conversavam, um gato saiu de uma casa vizinha e
aproximou-se muito tranqüilamente até o ponto em que a senhora acusava
a presença do cão. Lá chegado, parou bruscamente, inchou o dorso,
espirrou, deu umas unhadas na direção do animal fantasma, e voltando, de
súbito, ganhou a sua casa, com toda a rapidez."
2 - Fantasmas percebidos coletivamente pelos humanos e pelos animais
Os anais de observações psiquicas contêm grande número de narrativas,
nas quais se nota um fato do mais alto interesse, que são as aparições
vistas simultaneamente pelas pessoas presentes e pelos animais. Supondo
que a visão seja subjetiva, ela demonstra que o animal possui, como o
homem, uma indiscutível faculdade de clarividência. No caso contrário, se
imaginarmos que a visão é objetiva, é preciso então concordar que o
fantasma é real, pois que o animal o percebe, ao mesmo tempo que as
demais pessoas.
Vejamos dois exemplos, em que o fantasma é visto primeiramente pelo
animal. Parece deduzir-se desta narrativa que o cão, muitas vezes,
percebia por clarividência seres que eram invisíveis às pessoas presentes,
o que aproxima o caso daquele acima relatado, com referência à casa
assombrada de Versalhes.
3 - Visões de fantasmas humanos longe de qualquer coincidência
telepática e percebidos coletivamente pelos homens e pelos animais
"8 de agosto de 1892. - Lá para o ano de 1874, quando eu não tinha mais
que 18 anos, estava em casa de meu pai, e, certa manhã de verão,
levantei-me às 5 horas, a fim de acender o fogo e preparar o chá.
Um grande cão de raça, que tinha o hábito de me acompanhar por toda
parte, achava-se a meu lado, enquanto eu preparava o fogo. Em dado
momento, ouvi-o soltar um uivo surdo e o vi olhar na direção da porta.
Voltei-me para esse lado, e, com grande terror, percebi uma figura
humana, alta e tenebrosa, cujos olhos flamejantes se dirigiam a mim.
Dei um grito de alarma, e caí de costas no chão. Meu pai e meus irmãos
correram imediatamente, acreditando que ladrões tinham penetrado em
casa. Contei-lhes o que vira, e eles julgaram que a visão tinha por fonte a
minha imaginação perturbada por uma recente doença. Mas por que teria
também o cão percebido alguma coisa? O aludido cachorro via por vezes
aquilo que era invisível para mim; lançava-se para o invisível, fazendo
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gesto de morder no ar, e me encarava de certo modo, como a dizer: não
vês tu? H. F. S."
4 - Visual com precedência do animal sobre o homem
"Era uma tarde de inverno do ano de 18 ... Eu estava em meu quarto,
sentado perto do fogo, inteiramente absorvido em acariciar minha gatinha
favorita, a ilustre senhora Catarina, que, ah! não é mais deste mundo. Ela
estava encolhida em meu colo, em atitude quase sonhadora, com os olhos
cerrados, como adormecida.
Apesar de não haver luz no quarto, os reflexos da chama iluminavam
perfeitamente todos os objetos. O compartimento em que nos achávamos
tinha duas portas, uma das quais dava para um apartamento
provisoriamente fechado. A outra, colocada defronte da primeira, abria
para o corredor.
Alguns minutos havia que minha mãe me deixara, e a confortável e antiga
poltrona de espaldar, muito alta, que ela ocupava, ficou vazia. Minha
gatinha, com a cabeça apoiada em meu braço, parecia cada vez mais
sonolenta, e eu já pensava em ir deitar-me.
De repente, vi que alguma coisa inesperada tinha perturbado a
tranqüilidade de minha favorita. Ela havia cessado bruscamente de
ronronar e dava sinais evidentes de crescente inquietação. Inclinei-me
para ela, procurando acalmá-la com minhas carícias, quando, ex-abrupto,
ela se levantou, começou a soprar fortemente, com o dorso erguido, a
cauda eriçada, em postura de desafio e terror.
Levantei a cabeça, por minha vez, e vi, com assombro, uma pequena
figura, feia, encarquilhada, de velha megera, sentada na poltrona de minha
mãe. Tinha as mãos nos joelhos e o corpo inclinado, de modo a ficar com a
cabeça perto da minha. Os olhos penetrantes, luzentes, maus, fixavam-me,
imóveis; parecia que era o diabo que me encarava por aqueles olhos. As
vestes e o conjunto do aspecto eram os de uma mulher da burguesia
francesa, mas não me preocupei com isso, porque os olhos dela, com as
pupilas estranhamente dilatadas e uma expressão má, absorviam-me
completamente os sentidos. Quis gritar com todas as forças dos meus
pulmões, mas os tais olhos maléficos me fascinavam e tiravam a
respiração. Não podia desviar a vista, e ainda menos levantar-me.
Entrementes, procurei segurar fortemente a gata; esta, porém, não parecia
querer ficar naquela horrível vizinhança. Depois de esforços desesperados,
conseguiu libertar-se e, saltando pelas cadeiras, pelas mesas, por tudo que
encontrava diante de si, atirou-se, por muitas vezes, e com violência
extrema, aos caixilhos superiores da porta que dava para o apartamento
fechado.
Em seguida, voltando-se para a outra porta, começou a atirar-se para ela,
com redobrada fúria.
Meu terror tinha aumentado; ora olhava para a megera, cuja vista maléfica
continuava fixada em mim; ora seguia com os olhos a gata, que se tornava
cada vez mais frenética. Por fim, a terrível idéia de que o animal pudesse
enraivecer, teve por efeito restituir-me a respiração e comecei a gritar com
todas as forças.
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Minha mãe veio apressadamente. Logo que abriu a porta, a gata saltou-lhe
pela cabeça e durante uma boa meia hora continuou a correr pela escada,
de alto a baixo, como se alguém a perseguisse.
Voltei-me para mostrar a minha mãe a causa do meu espanto.
Tudo havia desaparecido.
Em semelhantes circunstâncias, é bem dificil apreciar a duração do tempo;
calculo, entretanto, que a aparição tenha persistido durante quatro ou
cinco minutos.
Soube-se, em seguida, que essa casa pertencera, outrora, a uma mulher
que se havia enforcado naquele mesmo quarto, (a) Senhorita K."
O General K ... , irmão da percipiente, confirma a narrativa acima.
A impressão produzida na gata foi tão profunda que, durante meia hora,
ela ficou desvairada; neste caso, é mais provável que a aparição fosse real.
Vejamos uma última narrativa: o fantasma manifesta-se a duas pessoas e
é igualmente visível a um cão.
5 - A aparição de Palladia visual, auditiva, coletiva
"Palladia era uma jovem, morta aos 15 anos, e que me apareceu por
diferentes vezes, e a muitas outras pessoas.
Em 1855, morava eu, com meus pais, em um campo do Governo de
Poltava. Uma senhora de nosso conhecimento veio passar, com suas filhas,
uns dias em nossa casa. Algum tempo depois de chegarem, tendo acordado
pela madrugada, vi Palladia. Eu dormia em uma ala separada, onde estava
só. Palladia se conservava diante de mim, quase a cinco passos, e olhavame com um sorriso alegre; aproximou-se e me disse: "tenho estado, tenho
visto", e, sorrindo, desapareceu. O que queriam dizer estas palavras, não
compreendi.
Dormia comigo, no quarto, o meu setter. Desde que vi Palladia, o cão não
latiu mais, quando, ordinariamente, não deixava entrar ninguém no quarto,
sem latir ou rosnar. E todas as vezes que o cão via Palladia, agarrava-se a
mim, como a buscar um refúgio.
Quando Palladia desapareceu, vim para casa e não contei a ninguém o
incidente. A tarde do mesmo dia, a filha mais velha da senhora que morava
conosco, disse-me que um fato estranho lhe havia ocorrido pela manhã: Tendo acordado muito cedo - referiu ela -, senti como que alguém, em pé,
à cabeceira de minha cama, e ouvi distintamente uma voz que dizia: "Não
me temas, eu sou boa e amiga." Voltei a cabeça, porém não vi nada; minha
mãe e minha irmã dormiam tranqüilamente; isso muito me espantou,
porque nunca me aconteceu um caso semelhante.
Respondi-lhe que muitas coisas inexplicáveis nos sucedem, mas não lhe
disse nada do que vira de manhã. Só um ano mais tarde, quando já era seu
noivo, foi que lhe contei a aparição e as palavras de Palladia, naquele
mesmo dia.

espiritismoativo.weebly.com

PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com
Não foi ela que a veio ver também? Devo acrescentar que tinha visto
aquela senhorinha pela primeira vez e não pensava absolutamente
desposá-la."
6 - Lugares assombrados
Em muitas regiões há narrativas por onde se vê que existem localidades
que parecem assombradas; produzem-se fenômenos anormais, tais como
ruídos inexplicáveis, deslocamentos de objetos sem causa conhecida, e se
assinalam, por vezes, aparições. Eis dois casos bem curiosos, em que os
animais experimentam verdadeiro terror.
O primeiro vem descrito nos "Phantasms of the Living", vol. II, pág. 197.
"VISÃO COLETIVA, 2 DE MARÇO DE 1884
Em 1875, minha irmã e eu, que andávamos pelos 13 anos, saimos de casa,
em carro, lá para as 4 da tarde, de um dia de verão, quando vimos, de
repente, acima de uma sebe, uma forma de mulher, que deslizava sem
ruido. Essa forma era branca, e estava em posição oblíqua, a uns dez
passos do solo.
O cavalo parou, de súbito, e tremia de susto, por tal forma que não tivemos
mais ação sobre ele. Eu exclamei, dirigindo-me à minha irmã: - Vê?
Ela respondeu que via, e dirigiu a mesma pergunta ao rapaz Caffruy, que
estava no carro.
A forma atravessou a sebe, passou por cima do campo, e perdemo-la de
vista, para além de uma plantação.
Creio que a observamos durante dez minutos. Ela nunca, tocou o chão, mas
pairava a pouca distância da terra.
Chegados a casa, narramos a visão. Nunca tive outra, antes ou depois.
Estávamos os três de boa saúde, e ninguém nos havia sugerido a idéia de
uma aparição antes daquela.
Mais tarde nos disseram que se supunha assombrado o caminho, e que
muitos habitantes do local tinham visto ali uma aparição. Violet
Montgomery. Lidnez Montgomery."
O segundo caso é ainda mais significativo, porque muitos animais, que
experimentaram a influência do lugar assombrado, morreram em seguida
ao susto.
"Durante os fenômenos do cemitério de Arensburg, na ilha de Oesel, em
que ataúdes foram encontrados em abôbadas fechadas e os fatos foram
verificados por uma comissão oficial, os cavalos daqueles que vinham
visitar o cemitério ficaram tão excitados e espantados, que se cobriram de
suor e espuma. Algumas vezes se lançavam em terra e pareciam agonizar;
apesar dos socorros que lhes traziam, imediatamente, muitos morriam ao
fim de um ou dois dias. Neste caso, como em tantos outros, posto que a
comissão fizesse uma investigação muito severa, nenhuma causa natural
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se descobriu." (R. D. OWEN - Footfalls on the Boundary of another World,
pág. 188.)
Alguns exemplos que referi, são tomados entre grande número de outros
que a falta de espaço não me permite reproduzir. Eles apresentam uma
variedade de manifestações, que as aproxima das verificadas entre os
humanos.
Vimos, com efeito, que a ação telepática é a explicação mais provável para
o caso de Rider Haggard e de Young. Em seguida, notamos que o
desdobramento do cão Megatério é igualmente a hipótese mais verossímil
para explicar os ruídos percebidos pelo casal Beauchamps.
Até os pressentimentos são também apanágio da raça canina, e, enfim, a
clarividência se acusa nos casos de habitações assombradas; assim, tudo a
que se convencionou chamar faculdades supranormais pertence à psique
animal, o que a aparenta definitivamente com a alma humana.
Para responder à objeção de que não se deve ligar grande importância a
anedotas dessa natureza, que podem ser inventadas com todas as peças
ou deformadas pela imaginação dos narradores, lembrarei que essas
narrativas são, pela maior parte, tomadas à Sociedade Inglesa de
Pesquisas Psíquicas, que instituiu inquéritos minuciosos para cada um dos
casos que lhe foram assinalados, e que só conservou aqueles cuja
autenticidade ficou indiscutivelmente demonstrada.
Vou chegar, agora, a outro aspecto da questão, o que consiste em
estabelecer a sobrevivência do princípio pensante no animal. Fá-lo-ei,
citando exemplos de visões relativas a animais póstumos, e a alguns fatos
que parecem estabelecer que a individualidade pensante de nossos irmãos
inferiores está ligada, também, a uma forma indestrutível, que é seu corpo
espiritual.
Haveria, pois, assim, uma continuidade perfeita nas manifestações da
Inteligência encarnada ou desencarnada, em todos os graus da escala da
vida.
Comecemos este estudo pela visão de animais defuntos, que médiuns ou
clarividentes descrevem com exatidão, sem os ter nunca conhecido, ou, se
os conheceram, sem terem sido informados de sua morte.
Eis um primeiro exemplo, contado pela célebre médium, Sra. d'Espérance.
Colho o caso de um interessante artigo, por ela publicado na "Light" de 2210-1904, pág. 511.
"Uma só vez, sucedeu-me uma prova pessoal da presença, em espírito, de
um animal que eu havia muito bem conhecido em vida. Tratava-se de um
pequeno terrier, grande favorito de minha família, o qual, em conseqüência
da partida do seu dono, tinha sido dado a um dos seus admiradores, que
habitava a uma centena de milhas distante de nós.
Um ano depois, quando eu entrava, certa manhã, na sala de jantar, vi, com
grande espanto, a pequena Monna, que corria saltando em volta do quarto
e que parecia tomada de um frenesi de alegria; girava, girava, ora
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metendo-se embaixo da mesa ora intrometendo-se pelas cadeiras, como
fazia em seus momentos de excitação e alegria, depois de uma ausência
mais ou menos longa de casa. Concluí, naturalmente, que o novo dono de
Monna a tinha trazido, ou que, pelo menos, a cadela tinha conseguido,
inteiramente só, encontrar o caminho de sua antiga morada. Fui logo
interrogar outros membros da família, mas ninguém sabia nada a respeito;
aliás, procurou-se por toda parte, chamou-se-lhe pelo nome: Monna não se
fez mais ver.
Disseram-me que eu devia ter sonhado, ou pelo menos fora vítima de uma
alucinação, depois do que, o incidente ficou depressa esquecido.
Muitos meses, um ano talvez, se passaram, antes que acontecesse
encontrar-nos com o novo dono de Monna. Pedimos logo noticias dela.
Disse-nos ele que Monna havia morrido pelas ferida que recebera em luta
com um grande cão. Ora, pelo que pude verificar, isto se passara na
mesma data, ou pouco tempo antes do dia em que a vira em espírito
correr, saltar, girar em torno da sala de sua antiga residência."
Se a aparição se produziu no momento da morte do animalzinho, essa
visão podia ser atribuída à telepatia; mas se, ao contrário, o fenômeno se
realizou algum tempo depois da morte, é que o fantasma do animal foi
percebido por clarividência.
No exemplo seguinte, se, a rigor, as visões relativas ao gato fantasma
podem ser de natureza alucinatória, o mesmo não se dá no que concerne à
descrição do cão, que o Senhor Peters não conheceu.
7 - Da sobrevivência dos animais
Escreve o Sr. Peters, na "Light":
"No que toca à sobrevivência dos animais, observei um fato curioso, antes
de me tornar espiritualista. Eu estava doente e recebia sempre a visita de
um gato, que pertencia à minha proprietária. Toda tarde, antes de
escurecer, vinha o animal ao meu quarto, dava uma volta por ele, com ar
solene, e retirava-se. Disseram-me, um dia, que haviam matado o gato,
mas o fato se me apagou do espirito, e, todas as tardes, o gato aparecia,
como de hábito. Entretanto, uma vez, lembrei-me, repentinamente, de que
o gato estava morto. Como, nessa época, não sabia nada dos fatos
psíquicos, e via, entretanto, o gato distintamente, pensei que os
sofrimentos me tivessem tornado maluco, mas, ao fim de algum tempo,
deixei de receber a visita do bicho.
De outra feita, estando em sessão com uma família, conversava com um
hóspede, quando vi, de repente, um grande cão escuro, que veio colocar a
cabeça em meus joelhos. O cão me parecia tão real, que o descrevi, e meu
hóspede reconheceu nele o favorito da familia."
Tomo a um livro recente da Sra. Aguilana, "La vie vécue d'un médium
spirite", um caso análogo ao precedente. Ei-lo:
"Estava em Condom, no escritório de M. T., conversando com este e sua
mulher, quando tive uma singular visão, de que lhes fiz parte. Disse-lhes
que via um Espirito, um senhor, personagem que descrevi. No mesmo
instante, apareceu-me um cão, do qual pintei o pêlo. Ele percorria o
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armazém de M. T., em meio às louças e porcelanas. Era a cada instante
chamado pelo senhor: - Venha cá, Médor! - como se receasse que o cão
causasse algum desastre no frágil vasilhame.
- Esse senhor - disse-me M.T. - morreu há 8 anos. Era um dos meus
melhores amigos e a quem tinha como irmão, Quanto ao cão, que se
chamava Médor, é morto há quase um ano,"
O caso do juiz Austin é tão interessante como os precedentes.
8 - A aparição de um cão
A "North Somerset Gazette" lembra a história seguinte contada pelo Sr.
Robert Austin, que lhe garante a autenticidade:
"Seu pai, o juiz Austin, que era conhecido como um grande amador de
cães, tinha um fraldeiro, muito ligado ao dono. O cão morrera, e, uma
semana depois, o juiz foi à casa de um amigo em Clifton, com o qual se
entreteve durante alguns instantes no salão. Quando ele partiu, uma moça
escocesa, que se achava então na casa, perguntou quem era aquele senhor
com um cão. A dona da casa respondeu que era o juiz Austin, mas,
acrescentou, não trazia cão nenhum consigo. A outra replicou que havia
com ele um cachorro, no salão, e descreveu exatamente, não só o aspecto
de um velho cão de fralda, como, ainda, sua postura favorita, quando se
achava ao pé do dono.
Podeis pensar o que quiserdes desta história, diz Austin, mas é verídica."
Para os partidários obstinados da teoria da transmissão do pensamento ou
da criptestesia, a descrição do animal pode ser tomada em uma lmagem da
subconsciência do juiz; o mesmo não sucede quando a visão fantasmal
exerce também sua ação sobre animais.
9 - Visão de fantasmas animais produzida fora de qualquer coincidência
telepática e percebida coletivamente por animais e homens
A Sra. d'Espérance, autora bem conhecida, conta na "Light' (outubro de
1904, págs. 511-513) um fato de visão animal fantasma, que reproduzo,
citando apenas os pormenores essenciais.
Quando passeava em um pequeno bosque vizinho, notou que,
freqüentemente, os cavalos se assustavam em certo ponto do caminho que
atravessavam.
"Meus cães - disse ela - recusavam obstinadamente entrar no bosque,
estiravam-se no chão, punham o focinho entre as pernas, e ficavam surdos
à persuasão e às ameaças.
Se me encaminhava para outra direção, eles logo me seguiam
alegremente, mas, se eu persistia em entrar no bosque, abandonavam-me
e dirigiam-se de carreira para casa, tomados de uma espécie de pânico.
Contando esse fato a uma amiga, disse-me ela que os camponeses
consideravam esse lugar como assombrado, e que os animais domésticos
temiam passar por ali.
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Um dia de outono de 1896, eu e uma amiga fomos dar um passeio.
Chegamos ao bosquete, pelo qual entramos ao lado do oeste, caminhando
tranquilamente. Fui a primeira a voltar-me e vi um novilho, de cor
vermelho-escura... Fiz uma exclamação de espanto e o animal escondeu-se
logo no bosque, do outro lado da vereda. Quando ele penetrava no bosque
cerrado, estranho clarão avermelhado se lhe desprendeu dos grandes
olhos: dir-se-ia que lançavam chamas. Era a hora do pôr do sol, que
dardejava seus raios em linha reta horizontal.
Depois daquela época, bem poucos dias se passaram sem que eu tivesse
atravessado o bosque, a pé ou a cavalo, e não mais, até poucas semanas
atrás, encontrei o misterioso bezerro.
Era um dia sufocante, e me dirigi para o bosque, a fim de encontrar aí um
abrigo do sol e dos revérberos deslumbrantes da estrada. Estava
acompanhada por dois cães pastores e por um pequeno terrier. Chegada ao
limite do bosque, os dois cães agacharam-se, de repente, recusaram
continuar o caminho, ao mesmo tempo que exerciam toda a arte canina de
persuasão para que eu me dirigisse para outro lugar. Vendo que eu
persistia em ir para a frente, acabaram por acompanhar-me, mas com
visível repugnância. Todavia, alguns instantes depois, pareceram tudo
esquecer, e eu continuei, tranquila, o meu caminho, colhendo amoras. Em
dado momento, vi-os voltar de carreira para se virem esconder, trêmulos e
gementes, a meus pés; ao mesmo tempo, o podengo saltava em meus
joelhos. Não podia compreender aquilo, quando, de repente, ouvi atrás de
mim um furioso tropel que se aproximava rapidamente. Antes que tivesse
tempo de afastar-me, vi chegar um rebanho de gamos. Tomados de
espanto, em carreira desenfreada, faziam tão pouco caso de mim e dos
cães, que estavam a ponto de me lançarem ao chão. Olhei em torno,
espantada, a fim de descobrir a causa desse pânico, e percebi um novilho,
avermelhado-escuro, que, desandando, embrenhava-se na mata. Os gamos
afastaram-se rapidamente. Meus cães que, em circunstâncias ordinárias,
lhes teriam dado caça, conservaram-se encolhidos e trêmulos, a meus pés,
enquanto o podengo recusava descer dos meus joelhos. Durante muitos
dias, este cãozinho não quis mais atravessar o bosque. Os outros dois não
se recusavam, mas nele entravam contra a vontade e mostravam visível
desconfiança e temor.
O resultado de nossos inquéritos confirmou as nossas impressões, ou,
como se diz no lugar, o bezerro de olhos flamejantes não era um animal
comum, vivo, terrestre."
A realidade de um bezerro fantasma é confirmada, não só pela visão da
Sra. d'Espérance, como, sobretudo, pelo terror que sentiram os gamos e os
cães, aos quais ninguém havia sugestionado. (.....)
Gabriel Delanne
A MEMÓRIA
INTEGRAL
Como terei de estudar os fenômenos que tendem a firmar a realidade das
existências anteriores na Humanidade, e como esta demonstração
repousa, em parte, na ressurreição das lembranças do passado, parece-me
indispensável estabelecer que a memória não é uma faculdade
simplesmente orgânica, ligada à substância do cérebro, mas que reside, ao
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contrário, nessa parte indestrutível, a que os espiritistas chamam
perispírito.
se isto é certo, a alma, reencarnando-se, traz consigo, de forma latente,
todas as lembranças de suas vidas anteriores,e, então, ser-lhe-á possível,
por vezes e excepcionalmente, ter reminiscências do seu antigo passado.
Assim como, em certas pessoas, consegue-se fazer renascer a memória de
acontecimentos de sua vida atual, inteiramente desaparecidos da
consciência normal, do mesmo modo poder-se-á, por vezes, penetrar até
às profundezas desses arquivos ancestrais, que, a justo título, será
possível qualificar de memória integral.
Não se trata de fazer aqui um estudo completo da memória, porque esse
trabalho exigiria muito mais espaço de que aquele de que dispõe esta obra.
Bastar-me-á assinalar alguns fenômenos importantes, que demonstrarão,
segundo penso, com evidência, que tudo o que age sobre o ser humano,
nele se grava de maneira indelével; que esta conservação não reside, como
ensina a Psicologia oficial, nos centros nervosos, mas nessa parte
imperecível do ser, que o individualiza, e do qual é inseparável.
Para que tal afirmação não pareça excessiva, é preciso lembrar que as
aparições materializadas, reconstituindo temporariamente o antigo corpo
material que tinham na Terra, com todos os seus caracteres anatâmicos,
provam que elas têm sempre o poder organizador, que dá ao invólucro
carnal sua forma e suas propriedades; e todas as faculdades intelectuais
são igualmente reconstituídas, quando o Espirito se torna completamente
senhor do processo de materialização, porque, muitas vezes, o fantasma
fala, escreve, e seu estilo, assim como sua grafia, são idênticos aos que
possuia quando vivo. Assim, pois, a memória e o mecanismo ideomotor da
escrita se conservam depois da morte, prestes a manifestar-se de novo,
fisicamente, quando as circunstâncias o permitem.
Não é somente, portanto, no sistema nervoso, que se registram todas
essas aquisições, porque a morte o destrói, e o ser que sobrevive traz
consigo suas associações dinâmicas e suas recordações.
O caso de Estela Livermore, que escreveu, sob os olhos do marido, mais de
duzentas mensagens, depois de sua morte, mostra, com evidência, não só
a conservação de sua personalidade, mas também que as lembranças nada
perderam de sua integridade, pois que, apesar de americana, ela
conservou, depois da morte, o canhecimenta da língua francesa, que
possuía em vida, e as mensagens são autógrafos inteiramente idênticos à
sua escrita, quando viva.
Este fato é confirmado por muitos outros obtidos, ou por médiuns
mecânicos, ou pela escrita direta entre ardósias, de sorte que podemos,
nós, espiritistas, afirmar que todas as aquisições espirituais, feitas durante
a vida, não estão localizadas no encéfalo, mas no duplo fluídico, que é o
verdadeira corpo da alma.
Assim sendo, qual o papel do sistema nervoso, durante a vida?
É incontestável que a integridade da memória está ligada ao bom
funcionamento do cérebro, porque muitas moléstias que atingem esse

espiritismoativo.weebly.com

PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com
órgão têm como resultado enfraquecer e mesmo suprimir, completamente,
a memória dos acontecimentos recentes, em totalidade ou em parte.
Parece, pois, evidente, que, durante a vida, o cérebro é uma condição
indispensável da memória. Mas aqui intervém uma segunda consideração,
que me parece também da mais alta importância. É que o esquecimento
que se verifica durante o curso da vida, ou depois das desordens
orgânicas, não é fundamental, irredutivel, mas aparente, vista que, por
meia de diversos processos, é possível, por vezes, fazer renascerem essas
lembranças, que pareciam aniquiladas para sempre.
Vamos demonstrá-lo por diversos exemplos.
Antes, porém, não é inútil lembrar algumas noções muito gerais, relativas
a esse fenômeno misterioso, que ressuscita o passado e no-lo torna, por
assim dizer, atual.
Segundo Ribot, a memória compreende, na acepção corrente da palavra: a
conservação de certos estados, sua reprodução, sua localização no
passado. Isto não é, entretanto, senão uma espécie de memória, a que se
pode chamar perfeita. Aqueles três elementos são de valor desigual; os
dois primeiros são necessários, indispensáveis; o terceiro, que
na linguagem de escola se chama de reconhecimento, completa a memória,
mas não a constitui.
O fato me parece tanto mais verdadeiro, quanto a lembrança está ligada,
durante a vida, ao bom funcionamento do sistema nervoso. Mas, se a
memória parece falha, não quer isto dizer que as lembranças fiquem
aniquiladas, senão que o poder de as acordar foi momentaneamente
paralisado, e que pode reaparecer quando as causas que o suprimiram
cessarem de existir.
O termo geral de memória compreende muitas variedades, e, entre os
diversos individuos, o poder de renovação das sensações antigas é muito
diferente. Uns possuem a memória visual muito desenvolvida, como os
pintores Horace Vernet ou Gustave Doré, que podiam fazer um retrato de
memória; em outros é o senso musical que atinge alto grau de perfeição,
como Mozart, que escreveu o "Miserere" da Capela Sistina, tendo-o ouvido
apenas duas vezes.
Entretanto, para que uma sensação fique registrada em nós, duas
condições, pelo menos, são necessárias: a intensidade e a duração.
Eis, segundo Ribot, a importância desses dois fatores :
"A intensidade é uma condição de caráter muito variado.
Nossos estados de consciência lutam sem cessar para se suplantarem; a
vitória pode resultar da força do vencedor ou da fraqueza dos outros
lutadores. Sabemos que o mais vivo estado pode decrescer continuamente,
até o momento em que cai abaixo do umbral da consciência, isto é, em que
uma de suas condições de existência faz falta. É bem certo dizer que a
consciência, em todos os degraus possíveis, por menores que sejam,
admite modalidades infinitas - estados a que Maudsley chama
subconscientes - mas nada autoriza a dizer que esse decrescimento não
tenha limite, posto que ele nos escape.
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Não se tem tratado da duração, como condição necessária da consciência.
Ela é, entretanto, capital.
Os trabalhos executados há uns 30 anos determinaram o tempo necessário
para as diversas percepções. Ainda que os resultados variem segundo os
experimentadores, as pessoas, as circunstâncias e a natureza dos estados
psiquicos estudados, está, pelo menos, estabelecido que cada ato psíquico
requer uma duração apreciável e que a pretendida rapidez infinita do
pensamento não passa de uma metáfora.
Isto posto, é claro que toda ação nervosa, cuja duração é inferior à que
requer a ação psíquica, não pode despertar a consciência."
Acrescentemos que é preciso, ainda, fazer intervir a atenção, para que uma
sensação se torne consciente. É notório, com efeito, que, se somos
absorvidos por um trabalho interessante, não ouviremos mais o som do
timbre do pêndulo, que, entretanto, fere sempre o nosso ouvido com a
mesma força. Nosso espirito, ocupado alhures, não transforma esta
sensação em percepção, isto é, nós não temos dela consciência.
É muito curioso fazer observar que as sensações despercebidas pelo "eu"
normal podem reaparecer, colocado o paciente em sono magnético.
Eis um exemplo tomado a Desseoir:
"X ... , absorvido pela leitura, entre amigos que conversavam, teve
subitamente sua atenção despertada, ouvindo pronunciar-lhe o nome.
Perguntou aos amigos o que tinham dito dele. Não lhe responderam;
hipnotizaram-no. No sono, pôde repetir toda a conversa que havia
escapado ao seu "eu" acordado. Ainda mais notável é o fato assinalado por
Edmond Gurney e outros observadores, o de que o paciente hipnótico pode
apanhar o cochicho de seu magnetizador, mesmo quando este está no
meio de pessoas que conversam em alta voz."
Nestes exemplos, a duração e a intensidade foram sufiicientes para gravar
no sistema nervoso e no perispírito as palavras pronunciadas; mas,
fazendo falta a atenção, não se produziu a memória consciente do estado
de vigília, e o individuo ignorou o que dele se disse; adormecido
magneticamente, esse estado vibratório geral, a que os fisiologistas
chamam "cenestesia", aumentou, as vibrações auditivas tornaram-se mais
intensas e o paciente pôde então delas tomar conhecimento.
Não são, apenas, as lembranças do estado de vigilia que o sonambulismo
reconstitui, mas também as dos estados sonambúlicos anteriores, por
forma que parece existir no mesmo individuo duas espécies de lembranças
perfeitamente coordenadas, que se ignoram completamente. A observação
que segue é disto palpitante exemplo:
"O Dr. Dufay, senador de Loire-et-Cher, publicou a observação sobre uma
jovem que, em acesso de sonambulismo, tinha fechado numa gaveta jóias
que pertenciam à sua patroa. Esta, não encontrando as jóias no lugar em
que as deixara, acusou a criada de as haver roubado. A pobre moça
protestava sua inocência, mas não podia dar qualquer esclarecimento
sobre a desaparição dos objetos perdidos. Foi posta na prisão de Blois. O
Dr. Dufay era então médico do presidio. Conhecia a detenta, por ter feito
nela algumas experiências de hipnotismo. Adormeceu-a e interrogou-a
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sobre o delito de que a acusavam; ela lhe contou, então, com todos os
pormenores desejáveis, que nunca houvera intenção de roubar a patroa,
mas, que uma noite lhe viera a idéia de que certas jóias pertencentes à
senhora não estavam em segurança, no móvel em que se achavam, e que,
por isso, as fechara em outro móvel. O juiz de instrução foi informado
desta revelação. Dirigiu-se ele à casa da senhora roubada e achou as jóias
na gaveta indicada pela sonâmbula. Ficou claramente demonstrada a
inocência da detenta e ela foi posta desde logo em liberdade."
O que há de notável é que o estado segundo, quando é profundo
(designando-se por este nome o produzido pelo sonambulismo), abraça
toda espécie de memória, compreendidas as do sono e as da vida
ordinária; é, em verdade, a vida antiga que ressuscita, com toda a
complexidade que ela comporta.
Pitres, na obra citada, nos dá um exemplo bem curioso.
Ele o batizou com o termo de "ecmenesia". Eis no que consiste:
Suponhamos, um instante, que um indivíduo de 30 anos perde,
subitamente, a lembrança de tudo que conheceu e aprendeu durante os 15
últimos anos de sua vida. Por essa amnésia parcial, produzir-se-á em seu
estado mental uma radical transformação.
Ele falará, agirá, raciocinará como se tivesse 15 anos. Terá os
conhecimentos, os gostos, os sentimentos, os costumes que tinha aos 15
anos, visto que todas as lembranças dos últimos anos desaparecerão. No
ponto de vista mental não será mais um adulto, mas um adolescente.
"Uma doente, Albertina M., de 28 anos, durante o delirio ecmenésico, viuse transportada aos 7 anos, quando se ocupava em cuidar da vaca que
pertencia àquela que a criara.
Depois de observar todas as auras que precedem habitualmennte a
explosão dos ataques, a doente pôs-se a marchar lentamente, abaixandose de quando em quando, como se apanhasse flores à margem de uma
estrada. Depois, sentou-se, cantarolando. Alguns instantes mais e fez o
gesto de remexer o bolso, e interrompia-se para falar à vaca. Interpelamola nesse momento, e ela, acreditando tratar com os garotos da aldeia,
ofereceu-nos compartir dos seus brinquedos. Foi impossivel fazê-la
compreender o erro. A todas as perguntas que lhe dirigiamos a respeito da
sua vaca, de sua avó, dos habitantes da aldeia, respondia com a
ingenuidade de uma criança, mas com imperturbável precisão. Se, ao
contrário, lhe falávamos de acontecimentos de que fora testemunha ou
autora, no correr de sua existência, depois dos sete anos, parecia muito
espantada e não compreendia nada.
Devo assinalar duas particularidades que não deixam de ter importância.
Até à idade de 12 anos, Albertina ficou em um lugarejo de Charente, entre
pobres camponeses, que mal falavam o francês. Ela própria só falava o
dialeto de Saintonge; mais tarde é que aprendeu o francês.
Assim, durante toda a duração do ataque, exprimia-se no patoá, e se nós
lhe pediamos que falasse francês, respondia, invariavelmente em patoá,
que não conhecia a lingua dos senhores da cidade.
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A segunda particularidade não é menos curiosa. Na idade de 7 anos,
Albertina não tivera acidentes histéricos e, segundo tudo leva a crer, não
tinha ainda hemianestesia nem zonas histerógenas. Ora, durante o delírio
de que nos ocupamos, a sensibilidade cutanea era normal, tanto do lado
direito como do esquerdo, e todas as zonas espasmogênicas perderam a
ação, salvo a zona ovariana esquerda, que, premida energicamente, teve
por efeito fazer parar imediatamente o delírio. Voltada ao estado normal, a
moça não possuia nenhuma recordação do que havia dito ou feito."
Notemos a ligação íntima que existe entre o estado psíquico e o fisiológico
da paciente. São a tal ponto associados, que o só fato de transportar-se
Albertina a um período de sua vida passada, durante a qual não
apresentava desordens nervosas, suprime as de que era atingida na época
da experiência.
O fenômeno da ressurreição das lembranças esquecidas de uma parte da
vida, que Pitres batizou com o nome de ecmenesía, foi assínalado por
muitos autores que se ocuparam com o sonambulismo.
Richet, no seu livro "L'Homme et l'Intelligence", chama a atenção para a
vivacidade das sensações antigas que o estado magnético faz renascer.
"Se a memória ativa - diz ele -- é profundamente perturbada, em
compensação, a memória passiva é exaltada. Os sonâmbulos representam,
com um luxo inaudito de pormenores precisos, os lugares que viram
outrora, os fatos aos quais assistiram. Têm eles descrito, durante o sono,
muito exatamente, tal cidade, tal casa que visitaram ou entreviram
antigamente; mas, ao acordar, não podem dizer o que fizeram em tempos
idos, e X ... , que cantava a ária do 2°° ato da Africana, durante o sono, não
lhe pode achar uma só nota quando desperto.
Eis uma mulher que foi, há 15 anos, passar uma hora ou duas em
Versalhes, e que esqueceu, quase completamente, esse curto passeio. É
mesmo absolutamente incapaz de afirmar que o deu. Entretanto, se a
fazem dormir e falar de Versalhes, ela saberá descrever muito fielmente as
avenidas, as estátuas, as árvores. Verá o parque, as aléias, a grande praça,
e, com espanto dos assistentes, dará detalhes extremamente precisos."
1 - Outros exemplos de ecmenesia
Não só as lembranças visuais ou auditivas se conservam, mas as
aquisições intelectuais, de que é testemunha a história de Jeanne R., que
devemos a Bourru e Burot.
"Jeanne, de 24 anos, é uma jovem muito nervosa e profundamente
anêmica. É sujeita a crises de choro e soluços; não tem crises convulsivas,
mas freqüentes desmaios; facilmente hipnotizável, dorme com profundo
sono e, ao acordar, perde a lembrança.
Disseram-lhe que se transportasse aos 6 anos. Ela se acha COm seus pais;
faz-se serão, descascam-se as castanhas. Quer dormir e pede para deitarse. Chama seu irmão André para que a ajude a terminar sua tarefa, mas
este, em vez de trabalhar, diverte-se em fazer casinhas com as castanhas.
É bem um vadio, descasca umas dez e eu que descasque o resto.
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Nesse estado fala o patoá limousin, não lê, mal conhece o a-bê-cê. Nào
sabe uma palavra de francês. Sua irmãzinha Luísa não quer dormir. É
preciso - diz ela - ninar sempre minha irmã, que tem nove meses. Sua
atitude é de criança.
Depois de se lhe pôr a mão na fronte, diz-se-lhe que vá à idade de 10 anos.
Transforma-se-lhe a fisionomia. Seu porte não é mais o mesmo. Ela se
encontra em Frais, no castelo da família Moustier, perto do qual habitava.
Vê quadros e os admira. Pergunta onde se acham suas irmãs, que a
acompanham; vai ver se estão na estrada. Fala como uma criança que está
aprendendo a falar; vai, diz ela, à escola com as irmãs, há dois anos, mas
ficou muito tempo sem a freqüentar. Sua mãe esteve enferma longo trato,
e ela foi obrigada a cuidar de seus irmãos. Começa a escrever há seis
meses, lembra-se de um ditado que lhe deram quarta-feira, e escreve
correntemente e de cor; foi o ditado que fez com a idade de dez anos. Diz
não estar muito adiantada:
"Marie Coutureau tem menos erros que eu; estou sempre perto de Marie
Puybaudet e de Marie Coutureau, mas Louise Roland está perto de mim.
Creio que Jeanne Beaulieu é a que tem mais erros."
Da mesma forma, disseram-lhe que fosse aos 15 anos. Ela serve em
Mortemart, em casa da Senhorinha Brunerie: -"Amanhã vamos a uma
festa, a um casamento, ao casamento de Batista Colombeau, o Marechal
Léon será o meu cavalheiro. Oh, não irei ao baile, a Senhorinha Brunerie
não quer; eu bem que irei, por um quarto de hora; ela, porém, não sabe."
Sua conversa tem mais nexo do que há pouco. Escreve o Petit Savoyard. A
diferença das duas escritas é muito grande. Ao acordar, fica espantada por
haver escrito o Petit Savoyard, que não conhece mais. Quando lhe
mostram o ditado que fez aos dez anos, declara que não foi ela quem o
escreveu."
É de notar que o fenômeno da revivescência de um período da vida
passada, produzido em Albertina, espontaneamente, foi conseqüência de
uma crise de histeria, enquanto que para Jeanne R., à sugestão é que se
deve a regressão da memória.
Mostram estes reparos que, qualquer que seja o processo empregado, ao
chegar-se às camadas profundas da consciência, aí se encontram fielmente
registrados todos os acontecimentos do passado, porque eles lá deixaram
traços indeléveis; as sensações ulteriores podem recobri-los até os fazer
esquecer por completo, mas não os destroem nunca.
É uma superposição de impressões que não se misturam, que permanecem
em perfeita autonomia, e que abraçam todos os estados da personalidade.
Assim, Jeanne R., quando levada à idade de 6 anos, tem os sentimentos de
uma criança, não conhece, ainda, o francês e só se exprime em patoá
limousin; aí, toda a sua vida ulterior desaparece; entretanto, cada camada
de impressões acorda com um viço e uma vivacidade que equivale às
impressões da vida real.
Numa segunda sugestão é uma parte mais vasta do domínio memorial que
se acha renovada, sempre com o mesmo luxo de pormenores, indo até às
ínfimas circunstâncias da vida corrente.
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Jeanne reproduz de memória o ditado que escreveu quarta-feira com as
irmãs. A escrita é infantil e a grafia defeituosa. É precisamente a idade de
dez anos ressurgida. Não se misturou com a de seis, e muito menos se
amalgamou às recordações dos periodos seguintes, quando levaram a
paciente aos quinze anos. Desta vez, a grafia modificou-se, e é
interessante notar que se o mecanismo ideomotor da escrita ocupa, no
indivíduo, as mesmas partes do sistema nervoso, experimenta, entretanto,
modificações sucessivas, de que cada uma deixou traços inapagáveis.
Podemos, pois, supor que as lembranças sucessivas se acumulam por
andares; que as contemporâneas se ligam de maneira íntima, e de tal
sorte, que não são unicamente as lembranças psicológicas que
sobrevivem, mas todos os estados fisiológicos concomitantes; renovado
um deles, o outro aparece fatalmente.
Insistirei neste ponto, citando o testemunho de Pierre Janet, professor do
Colégio de França, o qual mostra muito claramente esta ligação
indissolúvel dos estados psíquicos e físicos do corpo, em um período
qualquer da vida do mesmo indivíduo:
"Pode-se fazer com que o paciente represente todas as cenas da própria
vida, e verificar, como se voltássemos a cada época, os pormenores que
ele acreditava completamente esquecidos, e não os podia contar. Leonie
ficou duas horas metamorfoseada em menina de 10 anos e revivia sua
existência, com vivacidade e alegria estranhas, gritando, correndo,
chamando a boneca, falando a pessoas de quem não mais se lembrava,
como se a pobre mulher tivesse tornado, de fato, aos dez anos. Apesar de
estar, neste momento, anestesiada do lado esquerdo, retomava sua
sensibilidade completa, para representar aquele papel. As modificações de
sensibilidade e dos fenômenos nervosos, por uma sugestão desse gênero,
dão lugar a singulares fenômenos. Eis uma observação, que parece um
gracejo, mas que é exata, e, em realidade, bastante fácil de explicar.
Sugiro a Rosa que não estamos mais em 1888, mas em 1886, no mês de
abril, para verificar, simplesmente, as modificações da sensibilidade que se
poderiam produzir. Dá-se porém um acidente bem estranho; ela geme,
queixa-se de fadiga, e de não poder caminhar. - Que tens? - Nada, mas em
minha situação! _ Que situação? Ela me responde com um gesto; o ventre
se lhe havia intumescido subitamente, e esticado por um acesso súbito de
timpanite histérica. Eu a tinha levado, sem o saber, a um período de sua
vida em que estivera grávida. Foi preciso suprimir a sugestão para que
cessasse essa má facécia.
Estudos mais interessantes foram feitos com Maria, por esse meio; pude,
trazendo-a, sucessivamente, a vários períodos de sua existência, verificar
os estados diversos da sensibilidade pelos quais ela passou, e as causas de
todas as modificações.
Assim, ela está agora cega do olho esquerdo e declara que o esteve desde
que nasceu. Se a conduzimos à idade de 7 anos, vemos que ainda está
insensivel do olho esquerdo; mas, se lhe sugerem que ela só tem 6 anos,
percebe-se que vê bem de ambos os olhos, e pode-se determinar a época e
as circunstâncias muito curiosas em que perdeu a sensibilidade do olho
esquerdo. A memória realizou automaticamente um estado de saúde de
que a paciente não tinha conservado nenhuma lembrança."
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Os três pacientes de Pierre Janet e particularmente os dois últimos
mostram bem essa ligação indissolúvel dos estados sucessivos, corporais e
espirituais, de que falei acima. É interessante que se possa renovar um
período intelectual da vida passada, reproduzindo, ou por sugestão ou por
um processo físico, um estado patológico que o paciente experimentara
outrora. Se, por exemplo, na idade de 12 anos, um indivíduo era insensível
do lado direito, e essa enfermidade desapareceu, ao se lhe produzir,
artificialmente, uma anestesia desse lado, ele, imediatamente, retoma o
caráter, as maneiras, as lembranças que tinha naquela idade.
2 - HISTÓRIA DE LUÍS V
A história de Luís V., que colho ainda em Bourru e Burot, confirma aquela
asserção, de maneira absoluta. como a narrativa desses sábios é um tanto
longa, julgo útil resumi-la:
"Luis V. era um histérico que, em conseqüência de um roubo, foi internado
na Colônia de St.-Urbain. Ai, tornou-se dócil e inteligente; ocupava-se com
trabalhos agricolas. Devido à emoção produzida por ter visto uma vibora,
ficou paralitico dos membros inferiores.
Transportado a Bonneval, tem a fisionomia franca e simpática, o caráter
doce e ameno; lastima, sobremaneira, o passado, e afirma que será mais
honesto de futuro. Ensinam-lhe o oficio de alfaiate.
Um dia, é tomado de uma crise que dura 50 horas, depois da qual ficou
bom da paralisia. Perdeu completamente a lembrança de sua translação;
crê-se ainda em St.-Urbain e quer ir trabalhar nos campos. Não tem mais a
moral que possuia, tornou-se rixento, guloso e ladrão; responde
grosseiramente. Em 1881 parece curado e sai do Asilo.
Depois de uma estada em casa de sua mãe, em Chartres, foi para Macon,
para a casa de um proprietário agricola.
Tendo adoecido, é transferido para o Asilo Saint-Georges, perto de Bourg.
Verifica-se que ele ora se exalta, ora fica quase estúpido e imbecil.
Em 1883, parece curado; sai então de Saint-Georges, com um pecúlio e
volta para sua terra.
Chega a Paris, não se sabe como. É admitido, a principio, em Saint-Anne e,
finalmente, em Bicêtre. A 17 de janeiro de 1884 tem novo e muito violento
ataque, que se reproduz nos dias seguintes, com acessos de toracalgia, e
alternativas de paralisia e contratura dos lados esquerdo e direito. A 17 de
abril, após ligeira crise, desaparece a contratura do lado direito. Ele
levanta-se no dia seguinte e julga-se a 26 de janeiro.
Durante os seis últimos meses de 1884, não apresentou nenhum fenômeno
novo. Modificou-se-lhe o caráter: Era ameno durante o periodo da
contratura, o fora dele, indisciplinado, implicante e ladrão.
A 2 de janeiro de 1885, após uma cena de sonambulismo provocado,
seguida de um ataque, evade-se de Bicêtre, furtando roupas e dinheiro.
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Passa algumas semanas em Paris e se alista na Infantaria de Marinha, indo
para Belfort. Comete roubo na caserna e vai a conselho de guerra.
Impronunciado a 27 de março, entra para o hospital. A 30 apresenta uma
contratura de todo o lado direito, que se dissipa ao fim de dois dias,
ficando, porém, paralisado e insensivel na metade do corpo.
No hospital de Rochefort, tinha paralisia com insensibilidade do lado
direito, e de sua vida só conhece a segunda parte de sua estada em Bicêtre
e a do hospital em que se acha.
Experimentaram nele a ação dos metais e do ímã; pôde-se por esse meio
conduzi-lo aos estados patológicos anteriores e, ao mesmo tempo, acordar
a memória dos estados psíquicos concomitantes.
Destarte, foi reconstituida por aqueles senhores, que lhe ignoravam, aliás,
as particularidades, a história de Luís V., e o inquérito a que procederam
permitiu-lhes verificar a perfeita autenticidade dos pormenores fornecidos
pelo paciente, em cada um dos estados, e de que perdia a lembrança, logo
que voltava ao seu estado de momento."
Essas alterações são obtidas (e é esse um ponto muito importante) por
agentes físicos que determinam modificações fisiológicas, as quais se
revelam por transformações na distribuição da sensibilidade e da
motilidade.
Ao mesmo tempo que essas alternativas físicas, produzem-se
transformações regulares do estado da consciência, tão constantes que,
para fazer desaparecer, à vontade, tal ou qual estado fisiológico, basta ao
experimentador provocar, pela aplicação conveniente do magneto, de um
metal, ou da eletricidade, tal ou qual modificação da sensibilidade e da
motilidade.
E esse estado de consciência é completo para o estado que abraça;
memória do tempo, dos lugares, das pessoas, dos conhecimentos
adquiridos (leitura, escrita), movimentos automáticos aprendidos (arte de
alfaiate), sentimentos próprios e sua expressão pela linguagem, pelo
gesto, pela fisionomia; a concordância é perfeita.
É certo que os estados psíquicos e físicos contemporâneos registram-se no
organismo, onde ficam ligados de maneira indissolúvel.
Não se suponha que essa renovação integral das lembranças seja privilégio
unicamente dos sonâmbulos.
Em realidade, cada um de nós os conserva. Vou mostrar que as pessoas
normais podem, em certas circunstâncias, rever os acontecimentos da vida
inteira, em seus ínfimos detalhes.
3 - A memória latente
A sugestão durante o sono hipnótico não é o único processo que permite
renovar a lembrança do passado; normalmente, em certos casos de
doenças, pôde-se verificar a revivescência de periodos da vida anterior,
completamente esquecidos em estado de vigília; é assim que a
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ressurreição se produz em casos de febre aguda, excitação maníaca,
êxtase, no período de incubação de certas doenças do cérebro.
Não podendo estender-me a respeito desses exemplos particulares,
parece-me interessante assinalar o despertar de lembrança, que se produz
normalmente, em seguida a certas circunstâncias.
"Uma senhora, no último período de uma doença crônica, foi levada de
Londres para o campo. Lá lhe trouxeram a filhinha, que não falava ainda, e
que foi reconduzida à cidade, depois de curta entrevista.
A senhora morreu alguns dias depois, e a filha cresceu sem se lembrar da
mãe. Teve ela ocasião de ver o quarto em que sua mãe morrera. Apesar de
o ignorar, ao entrar nesse quarto, estremeceu. Como lhe perguntassem o
motivo da comoção, respondeu:
- Tenho a impressão nítida de já ter estado neste quarto. Havia neste canto
uma senhora deitada; parecia muito doente, inclinou-se sobre mim e
chorou.
Um homem dotado de temperamento artístico muito notável, foi com
amigos a um castelo do Condado de Sussex, que nunca se lembrara de ter
visitado. Aproximando-se da porta de entrada, teve a impressão
extremamente viva de já a ter visto, e revia, não só a porta, mas as
pessoas instaladas no alto, e burros sob o pórtico. Impressionando-o essa
convicção singular, dirigiu-se a sua mãe, a fim de obter esclarecimentos a
respeito. Soube, então, que, Com a idade de 16 meses, tinha sido
conduzido a esse lugar, e trazido em um cesto, nas costas de um burro; ele
tinha sido deixado embaixo, com os burros e os criados, enquanto os mais
velhos se instalaram para comer, acima da porta do castelo."
É interessante assinalar que impressões, provavelmente não conscientes,
estereotiparam-se no cérebro dessa criança de 16 meses, e com bastante
intensidade para acordar muitos anos mais tarde e com a maior fidelidade.
O sono anestésico, devido ao clorofórmio ou ao éter, pode produzir os
mesmos efeitos que a excitação febril:
"Um velho florestal vivera em sua mocidade nas fronteiras polonesas e só
falava o polonês. Depois, só habitara distritos alemães. Seus filhos
garantem que durante 30 ou 40 anos não ouvira nem pronunciara uma
palavra de polonês. Durante uma anestesia, que durou perto de duas
horas, este homem falou, orou, cantou, apenas em polonês."
Ainda mesmo no curso da vida normal, certas emoções violentas têm como
resultado pôr em ação, de repente, o mecanismo da memória, com
intensidade realmente extraordinária. Os dois exemplos seguintes podem
dar-nos uma idéia do que se deve passar, muitas vezes, no momento da
morte, ou pouco após a desencarnação.
"Há muitas descrições de afogados salvos de morte iminente, todas
contestes num ponto, o de que, no momento em que começava a asfixia,
pareceu-lhes ver, num instante, toda a vida em seus menores incidentes.
Pretende um deles que a vida inteira se lhe desdobrava em sucessão
retrógrada, não como simples esboço, mas com pormenores precisos, que
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formavam um como panorama de toda a existência, senão cada ato
acompanhado do sentimento de bem ou de mal.
Em circunstância análoga, um homem de espírito notavelmente claro,
atravessava uma linha de estrada de ferro, quando um trem se aproximava
em grande velocidade. Mal teve ele tempo de deitar-se entre os dois
trilhos, e, enquanto o trem passava acima dele, o sentimento do perigo
fez-lhe vir à memória todos os incidentes de sua vida, como se o livro do
juizo lhe tivesse sido aberto diante dos olhos."
Parece evidente, por conseguinte, diante dos exemplos citados, que todas
as sensações que experimentamos são registradas em nós e aí deixam
traços indeléveis.
Sem dúvida nenhuma, esse imenso acervo de conhecimenntos de toda a
natureza não fica presente à consciência, porque, como judiciosamente se
tem observado, o esquecimento de enorme quantidade de acontecimentos
insignificantes é uma das condições da memória; mas o que é muito
notável é que o esquecimento não implica, de forma nenhuma, o
aniquilamento das lembranças.
A experiência nos mostra que tudo que age em nós se fixa para sempre nas
profundezas de nosso ser, de alguma sorte nos refolhos da consciência, e
que todas as lembranças, ainda aquelas que não podemos renovar, não
deixam por isso de viver de maneira latente, e constituem os fundamentos
de nossa personalidade; cada lembrança, física ou intelectual, contribui,
por sua parte, para a edificação de nossa vida mental.
Em seu livro "Névroses et idées fixes", Janet ilustra esta tese com grande
número de observações clínicas das mais demonstrativas. Seu método
consiste em descobrir a idéia fixa, muitas vezes ignorada pelo doente, e
que é a causa de suas desordens mentais e físicas.
Vejamos o que ele diz sobre o assunto:
"Muitas vezes, a idéia fixa só pode ser posta em claro durante os ataques,
os sonhos, os sonambulismos, ou pelos atos subconscientes e as escritas
automáticas. Em uma palavra, essa idéia fica fora da consciência normal, e,
entretanto, não exerce menos, por isso, uma influência preponderante,
visto que é a origem da enfermidade do indivíduo."
Ao imenso armazenamento de sensações visuais, auditivas, olfativas,
tácteis, cenestésicas, etc., que temos experimentado conscientemente,
acrescentam-se ainda outras impressões que entram em nós, por assim
dizer, de maneira furtiva, e aí se fixam sem que o saibamos; de sorte que,
no dia em que ressurgem, parecem-nos fenômenos extranormais,
provenientes de faculdades superiores.
4 - Visão da bola de cristal
Um dos processos utilizados para exteriorizar as imagens mentais é o da
bola de cristal.
Sabe-se, com efeito, que certas pessoas, depois de a haverem examinado
alguns instantes, vêem, a princípio, uma nuvem, depois nela se desenham
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estrelas, barras, cifras, letras, figuras coloridas, personagens, animais,
árvores e flores. Por vezes, são móveis essas imagens; as personagens vão
e vêm, e podem mesmo conversar umas com as outras.
Donde vêm essas visões?
Segundo os autores ingleses, que melhor as estudaram, são alucinações
visuais, que exteriorizam as imagens contidas no cérebro do
experimentador.
O que causa a surpresa do vidente é que, em muitas ocasiões, ele não
reconhece essas paisagens ou esses objetos; miinuciosa pesquisa, porém,
faz que, por vezes, se encontre a prova de que coisas que ele viu
inconscientemente é que ressuscitaram e se projetaram na bola de cristal.
Tomemos três exemplos aos "Proceedings":
"Conta uma mocinha que, olhando para um espelho, ficava obsidiada por
uma imagem, sempre a mesma; era uma casa com grandes paredes pretas,
sobre as quais brilhava um molho de jasmins brancos. Ela assegurava
nunca ter visto semelhante casa na cidade, onde vivia há muito tempo.
Uma pessoa colocada diante da bola de vidro vê nela aparecer o número
3.244. Por que essa cifra e não outra?
Eis, porém, o que parece mistério. A Srta. X ... vê aparecer na bola de vidro
um artigo de jornal e chega a ler o anúncio da morte de pessoa amiga.
Conta o fato; as pessoas presentes ficam estupefatas. Algumas horas
depois, a nova é confirmada oficialmente, e foram levados a crer numa
previsão miraculosa.
Entretanto, encarando-se os casos de perto, vê-se em cada um deles uma
explicação puramente natural.
Com efeito, pelo inquérito da sociedade Psiquica, soube-se que havia em
Londres uma casa com as aparências da descrita pelo primeiro paciente, e
que este a tinha visto. Passara por ela pensando em outra coisa.
Quanto à história do número, ficou demonstrado que, durante o dia, a
pessoa tinha comprado um bilhete e que o número do bilhete era aquele. É
bem provável que esse número fosse visto, mas que não deixasse
recordação consciente.
Chegamos, enfim, à revelação singular da morte de um amigo: a pobre
vidente devia ter perdido um pouco de sua ilusão, quando se encontrou na
casa um número de um jornal que servia de pára-vento, junto à chaminé.
Ora, no lado visivel via-se, com todas as letras, o artigo em questão, com
os mesmos caracteres, a mesma forma que revestia no cristal.
Era a exteriorização de um clichê visual, que tinha sido registrado
inconscientemente."
Este último exemplo mostra-nos com que prudência é preciso apreciar os
fatos de aparência extranormal.
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O que torna muito difícil o estudo do Espiritismo é que, quase sempre, o
verdadeiro fenômeno espirita se assemelha a outro que dele não é mais
que uma imitação.
Assim é que a escrita automática simula a escrita mecânica dos médiuns;
que a alucinação verídica parece-se com uma aparição verdadeira; que as
objetivações dos tipos dir-se-iam fatos de encarnação; que a ideoplastia se
distingue, por vezes, tão dificilmente, de uma materialização de Espírito,
como a paramnésia de uma lembrança da vida anterior.
Sem exagerar a importância dos fenômenos anímicos, é preciso,
entretanto, conhecê-los bem, para não nos expormos a graves enganos.
Vejamos alguns fatos que se assemelham aos de clarividência e que não
passam da criptomnésia, isto é, de memória latente.
5 - Criptomnésia
"Um Sr. Brodelbank perde uma faca. Seis meses depois, sem nenhuma
preocupação por essa perda, sonha que a faca está no bolso da calça, que
ele tinha posto entre as roupas usadas. Acordando, veio-lhe à idéia saber
se seu sonho era exato; foi procurar a calça e encontrou a faca no bolso."
Trata-se, evidentemente, de uma lembrança esquecida, que surgiu durante
o sono. O mesmo se pode dizer da narrativa que se segue:
"Em sua obra Le Sommeil et les Reves (O Sono e os Sonhos), conta o Prof.
Delboeuf que, em um sonho, o nome de Asplenium Ruta Muralis lhe
pareceu um nome familiar. Ao acordar, em vão procurou descobrir onde
poderia ter visto essa denominação botânica. Muito tempo depois
descobriu o nome Asplenium Ruta Muralis, escrito por ele próprio numa
coleção de flores e de fetos."
No exemplo seguinte, há mais que simples evocação da memória. Parece
que certo número de impressões visuais foram registradas
inconscientemente; depois, sob a influência da atenção, o Espírito as
encontra durante o sono. Eis o caso:
"Chegando ao Hotel Morley, às 3 horas de terça-feira, 29 de janeiro de
1889 - diz a Sra. Bickford -, percebi que tinha perdido meu broche de ouro,
e supus que o havia deixado na sala de provas, na Casa Swan e Edgar.
Mandei indagar e fiquei desapontada por saber que as buscas foram
inúteis.
Estava muito contrariada e à noite sonhei que o encontrara em um número
da Queen, que estava na mesa, e via, em sonho, a página em que ele
estava. Notei, mesmo, uma das gravuras dessa página.
Logo depois do almoço fui à Casa Swan e Edgar, e pedi os jornais,
narrando, às moças, ao mesmo tempo, o sonho em que tinha revisto o
broche.
Os jornais haviam sido retirados do quarto; encontraram-nos, e, com
grande espanto das moças, eu disse: "Eis o em que está o meu broche", e,
na página onde esperava, ai o achei."
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Procurarei tirar conclusões de conjunto dessas observações, e veremos
como elas confirmam os ensinos do Espiritismo pelos Espíritos e os
resultados experimentais obtidos pelos sábios, há meio século, no mundo
inteiro.
Gabriel Delanne
AS EXPERIÊNCIAS DE
RENOVAÇÃO DA MEMÓRIA.

Alguns exemplos que acabo de apresentar, a respeito da memória, não
passam de casos particulares, tomados entre grande número de outros, o
que nos leva a crer que toda ação exercida sobre o ser humano, aí deixa
um traço indelével, e se, em geral, à memória ordinária só ocorrem os
fatos mais importantes da existência, não é menos verdade que os mais
simples acontecimentos ficam gravados em nós e podem reaparecer sob a
influência de causas diversas, normais ou provocadas.
Onde se faz esse registro das sensações? Em que parte de nosso ser se
realiza ele? É este um problema que ainda não foi resolvido, e é curioso
que a Ciência, que nos deu o conhecimento do mundo e de suas leis, seja
impotente para penetrar nas profundezas do ser humano.
Nem os fisiologistas nem os psicólogos são capazes de nos explicar um
fato tão simples como o sono; segundo Claparede, existem 21 teorias do
sono, o que prova, evidentemente, que nenhuma é exata, visto que cada
uma encara um só aspecto da questão. O mesmo sucede com a memória.
Os sábios materialistas afirmam que ela está contida no sistema nervoso,
mas lhes é impossivel indicar, de maneira precisa, quais as modificações
desse sistema que se efetuam no momento em que uma impressão penetra
na massa nervosa, e como pode renascer para produzir a memória.
Diz Maudsley que há, com efeito, nos centros nervosos, residuos que
provêm das reações motrizes. Os movimentos determinados ou efetuados
por um centro nervoso particular deixam, como as idéias, seus resíduos
respectivos, os quais, repetidos muitas vezes, se organizam ou encarnam
tão bem em sua estrutura, que os movimentos correspondentes podem
dar-se automaticamente.
Vê-se, aqui, o vazio, a imprecisão dos termos que mascaram mal o
pensamento; aliás, o próprio autor inglês o percebe, porque acrescenta:
"Quando dizemos um traço, um vestigio, um residuo, o que queremos dizer
é que fica no elemento organismo certo efeito, ou qualquer coisa que ele
retém e o predispõe a funcionar de novo, da mesma maneira."
Ribot convém que é impossível dizer em que consiste essa modificação.
Nem o microscópio, nem os reativos, nem a Histologia, nem a Histoquímica
no-lo podem ensinar.
Em suma, esses autores admitem que as moléculas da matéria viva que
receberam a ação de uma força exterior não vibram do mesmo modo que
precedentemente; encontram-se em novo estado de equilíbrio, e, se um
impulso da mesma natureza volta a exercer-se sobre elas, produzir-se-á o
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movimento, desta vez com mais facilidade que a primeira, e se encarnará,
por assim dizer, na substância, à qual comunicará uma propriedade nova.
Ribot vê na associação desses movimentos de todas as partes do sistema
nervoso uma condição essencial da memória e cita certo número de fatos
que parecem apoiar fortemente sua maneira de interpretar esses
fenômenos.
Assim, os movimentos da marcha exigem a participação de grande número
de elementos motores e nervosos que têm necessidade de ser
coordenados, associados, a fim de produzirem o deslocamento desejado.
Entram em jogo células diferentes entre si, pelo volume, pela forma, por
sua posição nas diversas partes do eixo cerebrospinal, pois que estão
espalhadas desde a extremidade inferior da medula até as camadas
corticais.
Ribot assim resume suas observações:
"Julgamos da maior importância chamar a atenção para este ponto: a
memória orgânica não supõe, somente, uma modificação dos elementos
nervosos, mas a formação entre eles de associações determinadas para
cada acontecimento particular, o estabelecimento de certas associações
dinâmicas que, pela repetição, se tornam tão estáveis como as conexões
anatômicas primitivas. A nossos olhos, o que importa como base da
memória não é somente a modificação imprimida a cada elemento, mas a
maneira por que muitos elementos se agrupam para formar um
complexus."
A memória psicológica propriamente dita sugere as mesmas reflexões,
porque nossas idéias se associam entre si segundo leis determinadas pela
continuidade, pela semelhança, pela diferença, etc.
Por outro lado, é preciso notar que uma dessas associações secundárias
pode entrar, por seu turno, em outros grupos, a fim de neles representar
um papel diferente, porque as relações dinâmicas criadas, por exemplo,
para a marcha, podem servir com outras modificações para a patinagem, a
natação ou a dança.
É realmente na massa nervosa que se organizam essas associações e
pode-se conceber que seja esse o lugar de sua conservação? Não o creio e
eis por quê:
Se admitirmos, com Claude Bernard, que todos os movimentos produzidos
no organismo exigem a destruição da substância viva, o cérebro, que
funciona com atividade ininterrupta, deve renovar-se um número
considerável de vezes, durante a existência, de sorte que o movimento
imprimido a uma célula nervosa deve ir enfraquecendo cada vez mais, à
medida que aumenta o número das renovações desta célula; desde então,
concebe-se mal como se manteriam relações dinâmicas estáveis, em meio
à perpétua alteração das moléculas, que constituem milhões de pequenos
organismos, formadores da trama da substância nervosa; e assim, no fim
da vida, quando essas reconstituições se realizaram já milhares de vezes, a
lembrança dos primeiros anos deverá ter desaparecido completamente.
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Ora, a observação demonstra que, nos velhos, são as lembranças da
mocidade as que mais persistem. Essa anomalia seria inexplicável se,
realmente, fosse o sistema nervoso o registrador de todas as sensações.
É aqui que intervém o ensino espírita. Sabemos que a alma humana está
associada a uma substância infinitamente sutil, à qual Allan Kardec deu o
nome de perispirito. Esse corpo espiritual existe durante a vida e sobrevive
à morte. É ele o molde no qual a matéria física se incorpora, ou, mais
exatamente, o plano ideal que contém as leis organogênicas do ser
humano. O perispírito está ligado ao corpo por interrmédio do sistema
nervoso; toda sensação, que abala a massa nervosa, desprende essa
espécie de energia, à qual se deram os mais diversos nomes: fluido
nervoso, fluido magnético, força ectênica, força psíquica, força biológica...
Essa energia age sobre o perispirito, para comunicar-lhe o movimento
vibratório particular, segundo o território nervoso que foi excitado
(vibração visual, auditiva, táctil, muscular, etc.) , de maneira que a
atenção da alma seja acordada e que se produza o fenômeno da
percepção; desde esse momento, essa vibração faz parte, para sempre, do
organismo perispiritual, porque, em virtude da lei da conservação da
energia, ela é indestrutível. Sem dúvida, poderá desaparecer do campo da
consciência, mas, como vimos, persiste inalterada nas profundezas dessa
memória latente a que hoje se chama Inconsciente. Foram as experiências
espíritas que estabeleceram a certeza absoluta desse corpo espíritual, que
se torna visível durante o desdobramento do ser humano e que demonstra
a sua persistência depois da morte, pelas aparições, e, sobretudo, pelas
materializações.
Esses últimos fenômenos, que reconstituem momentaneamente o ser
humano, tal como existia na Terra, física e Intelectualmente, provam, com
luminosa evidência, que é ele quem organiza e mantém o corpo humano, e
que, segundo a clara expressão de Claude Bernard, dele contém a idéia
diretriz, a estrutura e as funções. É nele que reside a última razão das
funções biológicas e psicológicas de todos os seres vivos.
Porque o perispírito é indestrutível, conservamos, depois da morte, a
integridade de todas as nossas aquisições terrestres, e a memória acorda,
então, completa, nos seres suficientemente evolvidos, por maneira que
podemos abraçar o panorama de nossa passada existência.
Veremos mais adiante as conseqüências que daí resultam para a vida
espiritual e por que a recordação das vidas anteriores não é igualmente
renovada para todos os Espíritos que habitam o Espaço.
É ainda difícil, na hora atual, saber com exatidão as condições da vida de
além-túmulo; entretanto, as numerosas comunicações obtidas há meio
século, no mundo inteiro, permitem-nos fazer uma idéia geral do estado
psicológico da alma depois da morte.
Sabemos que a separação entre o espírito e a matéria produz um período
de perturbação, durante o qual a alma não tem consciência exata de sua
nova situação. Ela fica como em um sonho, e ora ignora todo o mundo
material que acaba de deixar, ora tem vagas percepções, que, misturandose com suas lembranças, lhe dão uma espécie de existência anormal,
comparável ao delírio que acompanha certas doenças terrestres. É nesta
categoria que é preciso classificar esses Espírítos que ainda se crêem
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vivos, e cujas manifestações dão, por vezes, lugar aos fenômenos de
"assombração", tantas vezes verificados.
Evocando-se os seres que se acham nesta situação, só se obtêm, as mais
das vezes, respostas incoerentes; pouco a pouco, porém, esta espécie de
doença perispiritual tem fim, quer normalmente, quer sob a influência dos
Espíritos protetores, e a alma acorda, então, em seu novo meio, e as
lembranças da vida terrestre podem renascer em toda a sua integralidade.
Temos verificado que a memória se inscreve no perispírito por camadas
sucessivas, por assim dizer, pois que nos fenômenos de regressão da
memória, assinalados por Pitres, Bourru, Burot, Janet e outros, cada idade
ressuscita todos os acontecimentos contemporâneos, e os de uma época,
19 anos por exemplo, estão associados de maneira indissolúvel: não se
confundem nem com os das idades anteriores nem com os que se lhes
seguem.
Melhor, ainda, em certos pacientes, como Luís V., o estado fisiológico é
inseparável do psicológico, que lhe está associado; isso nos permite
compreender como, durante uma materialização, o Espírito, tornando a
criar, momentaneamente, um corpo físico, que é a representação do que
possuía em um período de sua vida terrestre, pode fazê-lo por simples ato
de sua vontade, isto é, por auto-sugestão.
É possível comparar a ação do corpo espiritual à de um campo de força,
magnétíca ou elétrica, porque se sabe que estes podem agir sobre a
matéria por meio de linhas de força que formam desenhos mais ou menos
complicados.
É possível, pois, imaginar que todos os órgãos terrestres estão
representados no perispíríto; que, no momento da materialização, é a
energia fornecida pelo médium que põe o mecanísmo em ação, e que essa
matéria exteriorizada, a que se dá o nome de ectoplasma, e que emana
igualmente do médium, vem incorporar-se mecanicamente nesse esboço
fluídico ao qual obedece passivamente, se a exteriorização da matéria não
é contrariada por influências perturbadoras.
Concebe-se facilmente que um fenômeno tão anormal seja acompanhado
de perturbações mais ou menos pronunciadas, no que concerne ao estado
psicológico, e que, durante as aparições tangíveis, o ser que se manifesta
tenha, nos primeiros tempos, grande dificuldade em servir-se do seu
cérebro perispiritual, que acaba de ser profunda e subitamente modificado.
Esses reparos ajudam-nos a compreender por que as aparições de vivos ou
as que se produzem pouco tempo depois da morte são, em geral, pouco
loquazes, e muito avaras de ensinamentos, se chegamos a interrogá-las. O
mesmo não acontece quando tratamos com Espíritos que foram, pouco a
pouco, se habituando a esse novo estado, porque neles se verifica que as
faculdades intelectuais vão retomando seu funcionamento normal, tal
como era na Terra. Foi o que se pôde observar com Katie King que, nos
últimos tempos de suas aparições, contava aos filhos de Crookes os
acontecimentos de sua vida passada na índia, ou com Estelle Livermore,
que, no fim de 200 sessões, pôde escrever as mensagens em francês,
língua que conhecia perfeitamente, enquanto a médium Kate Fox
completamente a ignorava.
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Essas verificações experimentais são para mim de primeira ordem, visto
mostrarem que o Espírito possui o poder de organizar a matéria; que nele
residem as faculdades intelectuais, e não no corpo físico, então
desaparecido e com os elementos dispersos na Natureza.
Se a memória da última vida terrestre é renovada depois da morte, o
mesmo não se dá, em muitos casos, com as existências anteriores, e os
inimigos do Espiritismo procuram servir-se deste argumento para
combater a teoria da reencarnação. Mas ainda aqui a observação dos fatos
nos permite compreender essa anomalia aparente.
Vimos que existem séries de memórias superpostas, e que as camadas
superficiais são acessíveis à consciência. Se quisermos penetrar mais
profundamente no armazém das lembranças, é necessário mergulhar o
paciente no estado sonambúlico, donde resulta desprender-se
parcialmente a alma do corpo, dando ao perispírito o movimento vibratório
que lhe é próprio. E assim como em um raio de luz branca existem
comprimentos de ondas diferentes, que vão muito além da parte visível,
também no corpo espiritual se verificam zonas de intensidade vibratória
prodigiosamente diversas. As camadas perispirituais das vidas anteriores
têm um mínimo de movimentos vibratórios, que as torna inconscientes
para os Espíritos pouco evolvidos, de sorte que estes ignoram se viveram
anteriormente, e sustentam, com a maior boa-fé, que só existe uma vida
terrestre. É possível, porém, despertar-lhes as recordações, magnetizandoos, e então se desenrola diante deles o panorama do passado.
Que não se acredite seja esta explicação inventada pelas necessidades da
causa. Ainda aqui me conservo no terreno experimental, e é bem notável
que fossem nossos instrutores espirituais que nos tivessem colocado na
pista deste descobrimento.
Em uma época em que não se conheciam as experiências sobre a regressão
da memória, já ensinava Kardec que, no Espaço, o Espírito pode ser
magnetizado como na Terra, e por esse motivo reconquistar a plenitude de
uma memória integral. Eis, com efeito, o que lemos na "Revue Spirite",
páginas 175 e seguintes:
"Trata-se do Espírito de um médico muito estimado, o Doutor Cailleu;
conta ele, pelo médium Morin, que, apesar de ter saído havia muito da
perturbação, se achou um dia em um estado semelhante ao de um sono
lúcido.
Diz ele: Quando meu Espírito experimentou uma espécie de
entorpecimento, achava-me, de alguma sorte, magnetizado pelo fluido de
amigos espirituais; devia daí resultar uma satisfação moral que - explicam
eles - é a minha recompensa, e, além disso, um estimulo a que continue na
estrada que segue meu Espírito, há muitas existências já. Eu estava, pois,
adormecido por um sono magnético espiritual; vi o passado formar-se em
um presente ficticio; reconheci individualidades desaparecidas no correr
dos tempos, e que não tinham sido mais que um e único indivíduo. Vi um
ser começar uma obra médica, outro mais tarde continuar a obra, apenas
esboçada pelo primeiro, e assim por diante. Cheguei a ver, em menos
tempo do que vos estou a falar, formar-se, no decorrer das idades,
aumentar, e tornar-se ciência, o que, no principio, não passava dos
primeiros ensaios de um cérebro ocupado com o estudo do alivio do sofrer
humano. Vi tudo isso, e quando cheguei ao último destes seres que tinham
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trazido, sucessivamente, um complemento à obra, reconheci-me então. Aí
tudo se apagou, e voltei a ser o Espírito, ainda atrasado, do vosso pobre
doutor."
Aqui, o ensino de nossos guias espirituais ultrapassou a Ciência, e a
narrativa nos prova que as leis do magnetismo são as mesmas, tanto no
Espaço como na Terra. Reciprocamente, se magnetizarmos um paciente
terrestre, de forma a exteriorizar seu corpo fluídico, e se continuarmos, no
Espírito desprendido, a ação magnética, por maneira que atinjamos as
camadas profundas do perispírito, poderemos renovar a memória das vidas
anteriores desse paciente.
Foi o que fizeram os espíritas espanhóis, como é fácil de verificar,
reportando-nos aos relatórios do Congresso Espirita de 1889.
Mais tarde, por indicação de Léon Denis, o Coronel de Rochas empenhou-se
na mesma senda e obteve resultados interessantes, que estão consignados
em seu livro - "Les Vies Successives". Infelizmente, estas experiências não
estão ao abrigo de certas críticas, principalmente no que concerne à
sugestão, que o magnetizador exerce, mesmo involuntariamente, nos
pacientes. Estou, entretanto, persuadido de que chegaremos a ficar
libertos de tais causas de erro e poderemos adquirir novas provas da
grande lei de evolução que rege o Universo inteiro. Tomando, então, em
consideração, esse poder que possui o corpo perispiritual de reter para
sempre todas as influências que agem nele, durante suas passagens pela
Terra, teremos uma explicação clara e simples dos problemas da
hereditariedade, que a Ciência contemporânea é impotente para resolver.
Este será sempre um serviço importante que o Espiritismo terá feito à
Humanidade, e nossos sucessores lhe prestarão, enfim, a homenagem que
lhe é justamente devida.
1 - Estudo sobre as sessões em que se produzem pretendidas revelações
sobre as vidas anteriores do paciente ou dos assistentes
Se é perfeitamente exato, como veremos, que se pode levar a regressão da
memória até às vidas anteriores, em certos pacientes sonambúlicos, não é
menos certo, infelizmente, que o estudo desta questão está eriçado de
dificuldades de toda a natureza.
Somos obrigados, nestas pesquisas, a estar em guarda, em primeiro lugar,
contra uma simulação sempre possível, setemos que lidar com indivíduos
profissionais; em segundo lugar, mesmo com sonâmbulos perfeitamente
honestos, convém desconfiar de sua imaginação, que corre muitas vezes
livremente, forjando histórias mais ou menos verídicas, a que o Prof.
Flournoy deu o nome de romances subliminais. Essa espécie de
personificações de indivíduos imaginários foram freqüentemente
produzidas, entre outros, pelo Prof. Richet, que as designou com o nome
de objetivação de tipos; sabemos que, por auto-sugestão, é possível a um
paciente, mergulhado naquele estado, imaginar-se tal ou qual personagem
e compô-la com tão grande luxo de atitudes, que pareceria estarmos
realmente diante de uma individualidade verdadeira.
Outras causas de erro, segundo os casos, podem ainda intervir, se o
paciente possui uma faculdade de clarividência ou criptestesia, que lhe
permita tomar conhecimento dos pensamentos dos assistentes, ou se é
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psicômetra, de ressuscitar, com grande verossimilhança, cenas que se
passaram muito longe dele e em épocas pretéritas.
Vê-se que é absolutamente necessário examinar as narrativas com o mais
severo método crítico, se não nos quisermos deixar arrastar a apressadas
conclusões, que o futuro não tardaria a desmentir. Submetendo-me a essa
disciplina é que analisarei os casos seguintes, depois de haver eliminado
certo número de outros, que não me pareceram apresentar garantias
suficientes de autenticidade.
Vejamos uma categoria em que a boa-fé dos experimentadores me parece
certa. Esses fatos foram, pela maior parte, observados espontaneamente
por espíritas, e como diferem das pesquisas sistemáticas de Flournoy e de
Rochas, vou relatá-los em primeiro lugar, porque lhes cabe a prioridade.
No Congresso de 1900, Estevan Marata fez a seguinte interessante
comunicação, a qual mostra como se poderia chegar, por vezes, a fazer
renascer, no estado sonambúlico, lembranças tomadas às vidas anteriores:
"Foi em 1887; havia na Espanha um Grupo Espírita chamado "Paz", cujo
fundador e presidente era Fernandez Colavida, cognominado, do outro lado
dos Pireneus, o Kardec espanhol. Nas suas sessões, o Grupo fazia o estudo
e a fiscalização dos problemas espíritas. Minha mulher e eu éramos, nessa
época, membros desse Grupo.
Ora, um dia, Colavida quis experimentar se podia provocar em um
sonâmbulo a lembrança de suas existências passadas. Magnetizou o
médium em alto grau e mandou que dissesse o que tinha feito na véspera,
na antevéspera, uma semana, um mês, um ano antes, levando-o, assim,
até à infância, que ele explicou com todos os pormenores.
Encaminhado sempre, o médium contou sua vida no Espaço, a morte de
sua última encarnação e chegou a quatro encarnações, de que a mais
antiga era uma existência inteiramente selvagem. É preciso notar que, em
cada existência, os traços do médium se modificavam completamente.
Para conduzi-lo ao estado habitual, o magnetizador fê-lo voltar até à
existência presente, e o acordou.
Não querendo ver-se acusado de ter sido enganado, fez ele magnetizar o
médium por outra pessoa, que lhe devia sugerir que as existências
passadas não eram verdadeiras. Apesar dessa sugestão, o médium expôs
de novo as quatro existências, como o fizera alguns dias antes.
Obtive o mesmo resultado com outro médium - diz ele; magnetizei minha
mulher até ao sonambulismo, para comprovar o caso de uma poesia que
lhe tinha sido oferecida por D. Amália Domingo Sóler, na qual um Espirito
lhe anunciava um fato aconteciclo em existência anterior; o caso foi
confirmado por minha mulher nesse estado sonambúlico.
Creio que se alguém quiser empreender esses estudos pode chegar aos
mesmos resultados, mas é preciso rodear o médium de todos os cuidados
possiveis, porque lhe podem suceder acidentes muito perigosos. Não leveis
muito longe vossas pesquisas e só experimenteis com bons sonâmbulos,
habituados a separarem-se do corpo, e a só ficarem unidos pelo
perisplrito."
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É claro que não temos aqui nenhuma demonstração efetiva da realidade
dessas retrocognições. Demais, não houve qualquer revelação verificável,
relativamente a essas vidas anteriores, de sorte que nada nos autoriza a
ver aí uma ressurreição verídica do passado.
Chegamos, agora, a experiências efetuadas em outros meios.
Devo à amabilidade de Gastin, o eminente ocultista muito conhecido, a
relação seguinte:
"Caro Sr. Delanne.
Tenho o prazer de confirmar a curiosa experiência que obtive há alguns
anos, de maneira inteiramente inesperada.
Foi em 1906. Eu morava ainda em Avignon, e já me ocupava muito com o
estudo sistemático dos fenômenos psíquicos, fora de qualquer doutrina ou
teoria.
Não chegara a ter opinião a respeito do valor da hipótese espiritualista, e
minhas tendências positivistas inclinavam-me a ver na sugestão e na autosugestão uma explicação suficiente de todo fenomenismo psíquico e
parapsíquico.
Ia freqüentemente a Romans, onde morava meu tio com uma familia de
espíritas composta de pai, mãe, e duas moças, das quais não tive nenhum
trabalho em fazer dois pacientes.
Na esperança de obter uma fiscalização mais séria do fenômeno, adormeci
simultaneamente as duas moças e procurei obter com elas fatos de
vidência sonambúlica, enquanto meu tio, médium psicográfico, recebia
comunicações a alguns passos de distância.
Aimée, a mais moça das pacientes, apresentava freqüentes e muito
interessantes manifestações de sonambulismo lúcido.
A mais velha, Juliette, ao contrário, não apresentava qualquer fenômeno
interessante: ficava em uma espécie de letargia inconsciente, donde a
tirava, em vão, abrindo-lhe os olhos e encarando-a. Sobrevinha um estado
cataleptóide e ela fechava os olhos, logo que o meu olhar, por qualquer
razão, os deixava.
Fora desse caso banal, absolutamente nada me fazia esperar uma
realização qualquer, na ordem experimental, com essa paciente medíocre.
A perda da consciência era, entretanto, evidente.
Um dia, renovei uma experiência, vãmente tentada muitas outras vezes,
aliás sem um fim preciso, quando as duas irmãs estavam adormecidas, e
meu tio, à mesa, diante do papel; aproximei-me de Juliette, abri-lhe os
olhos, e a encarei como de costume; diz-me ela, então, bruscamente, com
o ar surpreso:
-Como é curioso, não o vejo mais, ou antes, vejo-o envelhecido, calvo, com
o olhar severo. Mas não é o senhor, é antes sua expressão; é um velho que
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se lhe assemelha, e atrás desse rosto, frio e severo, que me espanta, eu o
vejo, tal como o conheço, vivo e sorridente.
Tendo-lhe pedido maiores detalhes, Juliette acrescentou:
- Ah, o rosto do velho desapareceu, mas outro o substitui. E,
sucessivamente, em uma ordem que não tive tempo de notar, de tal forma
o fato tinha sido imprevisto e rápido, a paciente descreveu longa série de
rostos de todas as idades, homens e mulheres, que vinham, como
máscaras vivas, porém frias, colocar-se diante de minha fisionomia, e
sempre com a mesma expressão do olhar. Esta porta da alma, no dizer dos
fisionomistas, que a paciente reconhecia como sendo minha própria
expressão, é como a caracteristica de minha individualidade.
Depois, toda a visão desapareceu repentinamente, e Juliette só viu a mim,
atual e presente. Inquiri o que podiam representar, em sua opinião, as
curiosas visões caleidoscópicas. Ela respondeu, claramente, que não sabia
nada.
Aproximei-me de sua irmã, que dormia sempre, a alguns passos, e lhe
perguntei se também tinha visto.
- Sim -- respondeu-me. - Houve mesmo muito mais rostos do que minha
irmã assinalou, mas passavam tão depressa que não os pude apanhar.
- Que podem significar essas visões?
- Suas precedentes existências.
Justamente, nesse instante, meu tio escrevia mediunicamente :
"São as suas precedentes encarnações."
Evidentemente, não havia nessa sucessão de fatos, para mim que estava
fora de qualquer doutrina espiritualista, e bastante disposto a ver em tudo
o papel da sugestão e da auto-sugestão, nada de demonstrativo, com
relação à possibilidade de uma visão de encarnações passadas.
Achava-me entre espiritistas e pensava que era muito natural receber de
Aimée e de meu tio, em relação subconsciente com Juliette, uma
explicação de ordem espírita.
Para melhor observar o fenômeno, resolvi provocá-lo de novo, e pedi a
Juliette que abrisse novamente os olhos, sugerindo-lhe que ela ia ver
desenrolarem-se as mesmas visôes.
Apesar de todos os meus esforços de sugestão, e eu estava, então, em
plena forma, como hipnotizador, foi-me impossível reproduzir, mesmo
embrionariamente, aquela visão, e devo acrescentar, porque o fato tem
importância capital, que Juliette, em seguida, se tornou a paciente
medíocre que até então tinha sido. Desaparecia assim o argumento
explicativo da sugestão e da auto-sugestão.
Não é convosco, Sr. Delanne, que tenho que desenvolver este ponto de
lógica; fá-lo-eis com mais autoridade que eu, se quiserdes utilizar, em
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vossos trabalhos, a narrativa que acabo de apresentar. Crede em meus
sentimentos muito fraternos Louis Gastin."
Parece evidente que deve ser eliminada, por parte do Senhor Gastin, toda e
qualquer sugestão, mas como a cena se passa em um meio espírita, no
qual são as teorias de reencarnação familiares, pode-se supor que
houvesse irrupção temporária de idéias subconscientes, que se
exteriorizaram sob formas visuais, em relação com aquela teoria.
Entretanto, teria grande valor a confirmação da narrativa pela segunda
paciente, se ela não a tivesse ouvido de sua irmã. O mesmo com a escrita
mediúnica do tio de Gastin.
Enfim, não tendo sido fornecida qualquer prova sobre aquelas
anterioridades, sou forçado, sem negar a possibilidade de uma revelação
exata, a classificar esse fato entre os que não oferecem provas suficientes
de sua realidade.
O mesmo se dá com o caso seguinte:
2 - Romance subliminal ou reminiscência
Em sua interessante obra "La Survivance Humaine", página 535, Corniller
refere uma das sessões que teve com sua médium Reine, jovem modelo,
completamente ignorante das teorias espiritas.
"Ei-los - disse ela - agora em contemplação diante do lago e conversando.
.. É tão prodigiosa a realidade, que nos parece estar na conversa. A lucidez
da médium se torna cada vez mais clara.
A vista do lago azul faz-lhe renascer a lembrança de suas vidas anteriores
na Itália e no Oriente. Ela relata certos incidentes aos seus dois
companheiros, faz descrições, comparações.
Conta sua vida em Nápoles e em Capri. Fala da Sicilia, descreve aspectos
do Vesúvio com precisão extrema. Em Capri, conheceu uma casa, mais
tarde ocupada por Vetellini, o guia da médium; dá-lhe a situação exata; faz
observações sobre as cenas da Natureza; viu o mar efervescente, quando
as lavas do Vesúvio nele mergulhavam; notou a falta absoluta de pássaros
nesse belo céu. Depois se espanta que o velho amigo nunca tivesse a
curiosidade de voltar lá após se tornar Espírito.
Isto te seria tão fácil! Por que não vais? Gostas mais dos bancos e da
bolsa; pois bem, iremos juntos. Eu te levarei; conheço bem o Egito. .. E ela
aí retorna, ao tempo em que era curador. No Egito, doutor da alma e do
corpo. Nessa vida, estava com Vetellini; eram amigos, ele mais velho e a
protegia. Nota que, no Oriente, em razão das condições atmosféricas, a
vida do astral é perceptível. Os encarnados, um tanto adiantados, sentem,
por assim dizer, constantemente, o contacto dos desencarnados.
Notou Reine, muitas vezes, que não poderia nunca pôr o Senhor Corniller
ao corrente de tudo isso. Vetellini a tranquiliza, e lhe diz que ele a fará
falar alto. Ela não o crê muito. Parece-lhe impossivel dizer em alta voz, em
Paris, o que viu aqui na América.
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Vetellini já tinha dito em outra sessão que Reine vivera no Egito. Tendo-selhe posto na mão uma pedra de um colar desse país, ela declarou: Isso
vem do Egito. É psicometria?"
Aqui, ainda, nenhuma indicação precisa sobre as pretendidas vidas
anteriores, e as descrições de Reine poderiam, em rigor, ser o fruto de
leituras antigas, ou de conversas ouvidas, ou mesmo a ação clarividente da
paciente. Isto nos leva à maior reserva na apreciação deste curioso
fenômeno.
Parece que, com os casos seguintes, damos um pequeno passo à frente em
algo de mais demonstrativo.
Tomo a narrativa abaixo, da brochura publlcada por Henri Sausse ("Des
Preuves, en Voilà", pág. 32). Conhecendo pessoalmente o autor, de longa
data, posso garantir sua absoluta boa-fé e a veracidade dos seus relatos.
"Vindo a nossas reuniões, a Sra. Conte Galix se fazia acompanhar da srta.
Sofia, sua dama de companhia.
Esta, notando a facilidade com que os médiuns eram postos em
sonambulismo, e o estado de bem-estar em que se encontravam, ao
acordar, pediu-me que procurasse adormecê-la para ver se ela possuía, em
estado latente, faculdades que nos pudessem ser úteis.
No fim de uma sessão, disse à Srta. Luísa, antes de despertá-la: -Ajude-a a
desprender-se; vou adormecer a Srta. Sofia.
Ela me respondeu, nervosamente, em voz baixa:
- Não, não quero. Não quero, mas faça como entender. Fiquei surpreendido
com o tom no qual foi feita a observação, e não insisti. No dia seguinte,
revi Luísa, e, sem lhe dizer o fim de minha visita, pu-la em sonambulismo,
e perguntei-lhe a causa de sua conduta, na véspera. Ela se obstinou, por
muito tempo, em guardar um segredo que não me dizia respeito, mas, por
insistência minha, acabou por declarar:
- Opus-me porque essa pessoa foi a causa de minha desgraça em passada
existência; nós nos juramos um ódio eterno; eu a desprezo, odeio, e nunca
lhe perdoarei; nunca, ouviu, todo o mal que me fez.
- Creio - disse-lhe eu - que não foi só o acaso que as colocou no mesmo
caminho, mas os nossos amigos, para proporcionar-lhes o meio de
reconciliação.
Ela revoltou-se contra esta idéia, mas, à força de paciência e de boas
razões, acabei por fazer com que ela prometesse ajudar-me a adormecê-la
e lhe perdoasse.
Na sessão seguinte, não contei nada a ninguém dessa última entrevista.
Depois de haver adormecido simultaneamente Luísa, Maria e Molaret, pus
este em meu lugar, à direita de Luísa, e Maria, à sua esquerda; colocandome em frente de Sofia, provoquei nela o sonambulismo. Neste momento,
Maria e Molaret tomaram Luísa pela cintura e lhe disseram:
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- Vamos, Luísa, coragem, é preciso ajudá-la a desprender-se; é preciso,
também, perdoar-lhe, é preciso esquecer. Sim, perdoe e esqueça; são
nossos amigos que lhe pedem; é preciso que este ódio acabe e que um
perdão sincero as reconcilie.
Sofia acabava de adormecer, por seu turno; Luísa, então, tomou-lhe a mão
e lhe disse:
Veja e lembre-se.
Sofia ficou um momento estupefata, assombrada; pôs-se depois a chorar
copiosamente e disse:
- Não, V. não me pode perdoar; eu lhe fiz muito mal para que V. possa
esquecer. Onde ocultar-me? Tenho vergonha de mim mesmo.
E chorava a ponto de inundar o corpete. Luísa e os outros choravam
também. Enfim, disse Luísa:
- Pois que nossos amigos o pedem, que tudo se apague deste passado
sinistro, que tudo seja esquecido.
E levantando-se, espontaneamente, os quatro médiuns ficaram enlaçados
num forte abraço, chorando agora de alegria.
Custei muito a trazer os quatro ao sentimento da realidade e fazê-los
voltar, para os acordar. Os outros membros do grupo seguiram esta cena
patética, sem a compreender. Tive que lhes dar a chave do enigma. Era o
fim de um ódio póstumo.
Observei, aliás, dois outros casos semelhantes.
Em setembro de 1887, em uma sessão, um dos Espíritos que nos ajudavam
em nossos trabalhos, o amigo Joseph, nos disse:
- Venho dar-lhes meus adeuses; não voltarei mais a estas reuniões, onde
fui tão fraternalmente acolhido; vou reencarnar.
- Se quisesse dizer-nos em que condições, poderíamos proocurá-lo, para
ainda nos ocupar do amigo ...
- Não, é inútil; seria contra a lei de Deus. Se o mistério de nosso passado
nos é oculto, é que há para isso motivos sérios e não podemos infringi-lo,
procurando descobrir o véu que nos oculta o nosso destino.
Foi sua última visita."
Se não conhecêssemos exemplos de contágio psíquico, produzido entre
pacientes, no estado sonambúlico, poderíamos classificar este fato de
reconhecimento recíproco, entre as boas provas da reencarnação.
Infelizmente, ainda aqui, nenhuma informação precisa nos foi dada sobre
as vidas anteriores dos dois pacientes, o que nos deixa em indecisão e não
permite nos pronunciemos de maneira absoluta sobre o valor desse
reconhecimento mútuo.
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3 - A reencarnação na Inglaterra
Os adversários do Espiritismo afirmam muitas vezes que há freqüentes
contradições entre os ensinos dos Espíritos desencarnados que se
manifestam na França e na Inglaterra, por motivo da reencarnação.
Sem dúvida, a maioria dos desencarnados anglo-saxões não admitem que
a evolução da alma, em nosso Globo, se faça por uma série de vidas
terrestres. Dizem eles que essa evolução se produz nos diferentes planos
do Espaço e em outros planetas. Existem, entretanto, numerosos Centros
nos quais os ensinos do Além são conformes aos dos países latinos, e isto é
de assinalar, porque, cada vez mais, a teoria palingenésica vai ganhando
terreno entre nossos vizinhas e mesmo na América do Norte.
Eis um exemplo, entre muitos outros que eu poderia referir.
A reencarnação pode ser provada?
O autor começa por dizer que, na Inglaterra, a maioria dos espiritistas
recusam acreditar na reencarnação, porque os médiuns, em transe,
declaram, não que a reencarnação é certamente um mito, mas que não têm
nenhuma noção a respeito Além disso, os homens acham a morada na
Terra tão triste, que não têm vontade de voltar para ela. Enfim, a maioria
dos espiritistas guardam reservas, e acham que ainda não há provas
suficientes.
"Eu era do número destes últimos - continua ele - e rejeitava aquele ponto
de doutrina com tanto mais energia, quanto, durante muito tempo, os
Espíritos que se manifestavam por minha mediunidade lhe eram
francamente opostos.
Mas, há uns três anos, um grupo de Espíritos, em nosso Centro, que é
particular, proclama que a reencarnação não é uma teoria, mas um fato.
Quando recobrei os sentidos, na primeira vez, e me fizeram saber o que eu
tinha dito, protestei, vivamente, contra a escolha de mim, adversário
decidido, para defender tal teoria. Eles voltavam, entretanto, com tal
insistência, que acabei por lhes perguntar:
- Podeis prová-lo? Responderam:
- Deixe-nos, primeiro, mostrar quem nós somos, e, quando tiverem
suficiente confiança em nós, terminaremos nossa obra.
Deram, então, tais provas de identidade e de conhecimento do passado, do
presente, e, em certos casos, do futuro; prestaram aos membros deste
pequeno Centro tais serviços, que uma plena confiança lhes foi outorgada.
Prometeram eles, então, pôr-nos em relação com pessoas que havíamos
conhecido em precedente existência, e mostrar-nos cenas de nossa vida
passada, que reconheceríamos. Uma tarde, descreveram-nos uma senhora,
dizendo-me que eu a encontraria dentro em pouco. Dez dias mais tarde, fui
a uma praia de banhos, onde nunca tinha ido e tomei um apartamento por
correspondência.
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A minha chegada, disse a hoteleira que havia na casa uma senhora que
esperava minha chegada; era estranha no lugar e viera dois dias antes
ocupar um apartamento. Declarara que tinha muitas vezes sonhos, nos
quais via pessoas que devia encontrar em seguida. Assim -- acrescentou -espero esta semana M. W., que não conheço. Não sei onde, nem quando,
mas sei que isto sucederá.
Uma prova bem mais surpreendente foi dada a outro membro do circulo.
Uma senhora foi apresentada a um senhor e logo sua memória lhe retraçou
uma outra existência, na qual ela o tinha conhecido. O reconhecimento foi
reciproco, porque ele sorriu e disse:
A senhora se lembra de mim. Se é assim, que cada um de nós escreva, à
parte, o nome que tivemos.
Foi o que fizeram; depois trocaram as folhas de papel onde tinham inscrito
os nomes. Eram idênticos. Se não há aí uma prova, que me forneçam outra
explicação.
Poderia citar, ainda, outros casos, mas prefiro ficar naquele.
Por que os Espíritos que demonstraram dizer a verdade em todos os outros
pontos, nos haviam de enganar nesse?"
4 - As vidas sucessivas
Tal é o título de uma obra publicada em 1911 pelo Coronel de Rochas,
antigo administrador da Escola politécnica. O autor é muito conhecido
pelas numerosas pesquisas que fez sobre a exteriorização da sensibilidade,
os estados superficiais e profundos da hipnose, e, em último lugar, por
suas experiências concernentes à memória pré-natal. Nesta obra, relata as
experiências que realizou de 1892 a 1910, com 19 pacientes, nos quais
procurou acordar, mergulhando-os em estados magnéticos, cada vez mais
profundos, a lembrança de suas vidas anteriores.
Seu processo consistia em fazer passes longitudinais, a fim de adormecer
profundamente os pacientes, e fazer-lhes sugestões, por maneira que
despertassem neles as recordações da vida atual até o nascimento;
levando mais longe a experiência, procurou obter a revelação das
existências que lhes teriam precedido a atual.
Todos os pacientes fizeram descrições mais ou menos verossímeis de vidas
anteriores. Infelizmente, na maioria dos casos, foi impossível obter a
certeza dessas visões retrospectivas. O autor não procurou precisar,
suficientemente, os nomes, as datas e os lugares onde se teriam
desenrolado essas visões regressivas.
Creio que se o Sr. de Rochas tivesse melhor conhecido e praticado as
experiências do Espiritismo, teria podido tirar grande fruto de seu real
poder fluídico, pedindo aos seres desencarnados que o ajudassem, e por
seu turno, agindo sobre a alma do paciente, quando exteriorizada, pois
que, nesse periodo, se produz a renovação da memória integral.
Rochas não foi mais feliz em outra tentativa em sentido inverso, a de fazer
prever, pelos sensitivos, o que lhes deveria acontecer mais tarde.
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Para que o sonâmbulo voltasse ao estado normal, Rochas empregava
passes transversais e os continuava depois do despertar, o que levava o
paciente a outro estado, onde se dizia que ele previa o futuro.
Creio que, neste caso, a sugestão exercida pelo magnetizador seria
verdadeiramente a causa eficiente, porque a conexão entre ele e seus
pacientes era sempre muito íntima, o que deixa supor que sua ação mental
se transmitia àqueles com quem operava, com a maior facilidade.
De Rochas faz notar, com muita justeza, que, estando as idéias de inferno
e purgatório muito espalhadas em todos os meios em que foi buscar seus
pacientes, é de espantar que nenhum deles lhes fizesse menção, quando se
achava entre duas pretendidas encarnações.

(...)

5 - Resumo
Vimos, no curso do capítulo precedente e deste, que a memória não é uma
faculdade tão instável, como poderia parecê-lo à primeira vista. É
perfeitamente exato que não conservamos a lembrança integral de todos
os acontecimentos, que nos sobrevieram no curso de nossa vida, visto que
o esquecimento é uma condição essencial para que o Espírito não seja
embaraçado pela inumerável multidão de lembranças insignificantes. Mas,
contrariamente ao em que geralmente se crê, a perda das lembranças não
é absoluta. Todas as sensações visuais, auditivas, tácteis, cenestésicas,
que têm agido em nós, ficam gravadas, de maneira indelével, na parte
permanente de nós mesmos, a que os sábios chamam subconsciência, e
os espiritistas, perispírito.
Essas sensações, temo-la averiguado, podem renascer espontaneamente,
ou durante o sono sonambúlico natural ou provocado.
Cada estado anterior da existência atual renasce com um frescor e uma
intensidade, que equivalem à realidade. Parece, pois, que cada período da
vida deixa, na trama fluídica do corpo espiritual, impressões sucessivas
inapagáveis, formadas por associações dinâmicas estáveis, que se vão
superpondo sem confundir-se, mas cujo movimento vibratório diminui à
medida que o tempo se escoa, até o momento em que essas sensações ou
lembranças caem abaixo do limiar da consciência espirita.
Desde que as coisas são assim, que o Espírito é indestrutivel e que é nele
que se encarnam os arquivos de toda a vída mental e fisica, é natural supor
que, se damos a esse corpo fluídíco movimentos vibratórios análogos aos
que ele registrou em qualquer momento de sua existência, far-se-á
renascer, do mesmo passo, todas as lembranças concomítantes desse
período do passado.
Foi o que sucedeu, como vimos, nas experiências de Richet, Bourru e
Burot, Pítres e outros. É lógico, pois, prosseguir a regressão da memória
até além dos limítes da vida atual de um paciente, por meio da ação
magnética. Assim fizeram os espiritistas e os sábios de que falei neste
capítulo. Sem dúvida, os resultados não são sempre satisfatórios, de vez
que nem todos os pacientes se acham aptos a fazer renascer o passado.
Isto se deve a causas múltiplas, e a principal resulta, ao que parece, do
que se poderia chamar a densidade perispiritual, isto é, a imperfeição
relativa desse corpo fluídico, cujas vibrações não podem achar a
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intensidade necessária para ressuscitar o passado, de maneira suficiente,
mesmo com o estímulo artificial do magnetismo. Acontece, por vezes,
entretanto, que, durante o estado de sono ordinário, a alma, exteriorizada
temporariamente do corpo, encontra, momentaneamente, condições
favoráveis para que o renascimento do passado possa produzir-se.
Pode suceder que essa renovação seja acidental, como em relâmpagos, no
estado normal. Assiste-se, então, a uma revivescência de imagens antigas
que dão àquele que as experimenta a impressão de que já viu cidades ou
paisagens, ainda que nunca lá fosse.
São estes casos que vou estudar nos capítulos seguintes, e ver-se-á que
eles também, se apresentam grande variedade, podem, entretanto, ser
compreendidos e entrar facilmente no quadro da memória integral,
admitindo-se que esta reside no corpo espiritual que acompanha a alma
durante todo o curso de sua evolução continua.
Gabriel Delanne
A HEREDITARIEDADE E AS
CRIANÇAS-PRODÍGIO

1 - As crianças prodígio
Algumas palavras sobre a hereditariedade.
Em minha obra "A Evolução Anímica", tratei sumariamente da questão da
hereditariedade em suas relações com a teoria da reencarnação.
Bastar-me-á, aqui, lembrar ligeiramente que a posição do problema não
mudou nestes últimos anos. Vimos, precedentemente, que o Espírito,
depois de sua desencarnação, pode, durante as sessões de materialização,
reconstituir, por meio da matéria e da energia fornecidas pelo médium, o
corpo fisico que possuía em sua vida anterior. Há nele o poder de organizar
a matéria, segundo o tipo particular que foi o seu. É muito provável que
opere da mesma maneira, vindo encarnar-se na Terra, mas então, se
nenhuma influência estranha agisse sobre ele, deveria renascer com um
tipo físico semelhante ao que possuía anteriormente.
Ora, Isto não acontece, porque, como é de observação corrente, os filhos
assemelham-se mais ou menos aos pais, e os progenitores podem, até,
transmitir aos descendentes particularidades especiais do seu organismo.
Assim é que os músculos fortes do ferreiro, as mãos calosas do camponês
ou do trabalhador, as mãos pequenas, nas famílias onde não se fazem
trabalhos físicos, o desenvolvimento das mais diferentes aptidões pelo uso,
o cunho que imprime ao exterior de um homem a profissão que ele exerce,
são fatos muito familiares, e, posto que não repousem em nenhuma
observação precisa, a idéia de sua transmissão tem sido sempre
observada.
Ribot assim classifica as diferentes formas de hereditariedade.
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"1 - A hereditariedade direta, que consiste na transmissão, às crianças, das
qualidades paternas e maternas. Esta forma de hereditariedade oferece
dois aspectos:
a) Ou a criança herda igualmente do pai e da mãe, tanto no fisico como no
moral, caso muito raro, em sentido absoluto, porque seria o ideal da lei
realizado;
b) Ou a criança, saindo ao mesmo tempo ao pai e à mãe, assemelha-se
mais a um deles. E aqui ainda é preciso distinguir dois casos:
O primeiro é aquele em que a hereditariedade se dá entre sexos do mesmo
nome; do pai ao filho, da mãe à filha;
O segundo caso, que parece mais freqüente, é o da hereditariedade entre
sexos de nomes contrários, do pai à filha, da mãe ao filho.
2 - A hereditariedade de retorno ou atavismo consiste na reprodução, entre
os descendentes, das qualidades físicas e morais dos seus antepassados.
Ela é freqüente do avô ao neto, da avó à neta.
3 - A hereditariedade colateral ou indireta, muito mais rara que as
precedentes, como seu nome indica, é a em linha indireta, do sobrinho ao
tio, da sobrinha à tia.
4 - Enfim, para completar, é preciso citar a hereditariedade telegônica,
muito rara, sob o ponto de vista fisiológico, e de que não há, talvez, no
moral, um só exemplo probante. Consiste na reprodução, nas crianças
nascidas de um segundo casamento, de algumas qualidades próprias ao
primeiro cônjuge."
Tais são as diversas fórmulas nas quais se classificam os fatos da
hereditariedade.
Para nós, espiritistas, no fenômeno da hereditariedade há duas coisas a
distinguir: primeiramente, o caráter especifico do ser que nasce, e, em
segundo lugar, suas faculdades intelectuais.
É inteiramente certo que os progenitores, pertencentes a uma espécie
determinada, dão nascimento a um ser da mesma espécie. É uma lei geral
e absoluta, mas em cada espécie, no ponto de vista morfológico, verificase a existência de raças, e nestas, grandes diferenças entre os produtos de
um mesmo par, segundo a preponderância de um sexo sobre outro. Em
suma, deve-se admitir que o tipo estrutural é funcional nos animais e nos
homens.
É ele devido à ação do perispírito sobre a matéria, mas os caracteres
secundários, como a cor dos olhos e dos cabelos, a forma e a dimensão de
certas partes do rosto ou do corpo, e mesmo dos órgãos internos, são o
resultado de hereditariedade física. Tem-se visto, por vezes, que o pai
pode transmitir ao filho o cérebro, e a mãe o estômago, um o coração, o
outro o figado, etc.
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Por que mecanismos se opera esta transmissão, é profundo mistério, e
todas as teorias examinadas há meio século, para o explicar, têm sido
totalmente impotentes para solucionar o problema.
Sabe-se hoje que o ser que vai nascer não existe nos órgãos sexuais, como
uma redução microscópica, que não teria mais que aumentar,
desenvolvendo todas as suas partes. O ponto de partida é uma simples
célula que, fecundada, passa por uma série de formas sucessivas e
diferentes, antes de chegar a termo de sua evolução, que tem por fim
representar o ser completo dessa espécie.
Quais são as causas que necessitam esta evolução e por que agentes
podem produzir-se?
A grande maioria das teorias imaginadas, em vista de uma explicação dos
fenômenos da vida e, por conseqüência, da hereditariedade, repousam na
suposição de que, entre as moléculas químicas e os órgãos da célula visivel
ao microscópio, existiria, ainda, uma categoria de unidades, partículas
protoplásmicas iniciais que, por seu caráter e seu modo de agrupamento,
determinariam as diversas propriedades da matéria viva.
É pela definição das propriedades e das disposições dessas particulas
infinitesimais, que os autores se esforçaram por explicar o caso complexo
da hereditariedade.
As teorias, por engenhosas que sejam, não nos fornecem, ainda, uma
explicação realmente cientifica dos fenômenos da hereditariedade. Foi o
que não tiveram receio de declarar os autores do livro "Teorias da
Evolução".
Com efeito, dizem eles, que é que, na composição do protoplasma,
determina seu caráter de vida? Somos aí reduzidos inteiramente às
hipóteses. Elas não são diretamente verificáveis e só podem ser julgadas
por nós, neste ponto de vista: tal concepção dá uma explicação verossímil
dos diferentes fenômenos vitais - ontogênese, hereditariedade, variação,
etc.? Tais hipóteses são necessárias, porque não nos podemos resignar a
não ter nenhuma idéia sobre essas questões, que nos apaixonam mais que
quaisquer outras.
Em suma, a hereditariedade morfológica é a lei, posto que apresente tão
numerosas exceções para os caracteres secundários, que não há quase
nunca identidade entre os progenitores e seus descendentes.
No ponto de vista intelectual, dá-se inteiramente o mesmo, porque existe
considerável número de exemplos de grandes sábios, que saíram dos
meios mais ignorantes. Foi assim, por exemplo, que Roger Bacon,
Berkeley, Berzelius, Blumenbach, Brewster, Comte, Copérnico, Claude
Bernard, Descartes, Galien, Galvani, Hegel, Hume, Kant, Kepler, Locke,
Malebranche, Priestley, Réaumur, Rumford, Spinoza, Xisto Quinto, Young e
outros, nasceram em meios pouco cultivados, e nada podia fazer prever as
notáveis faculdades que os distinguiriam em grau tão eminente.
Reciprocamente, existe um número considerável de grandes homens cujos
descendentes foram abaixo de medíocres. Péricles procriou dois tolos,
Paraios e Xantipos. O sábío Aristipe deu o nascimento a um furioso como
Clínias; do grande historiador Tucídides, nasceu o inepto Milésias.
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Sócrates e Temistocles só tiveram filhos indignos. Entre os romanos vê-se
o mesmo. Cícero e seu filho, Germânico e Calígula, Vespasiano e
Domiciano; o grande Marco Aurélio teve por filho um furioso - Cômodo. Na
História moderna, o filho de Henrique IV, de Luís XIV, de Cromwell, de
Pedro, o Grande, como os de La Fontaine, de Crébillon, de Goethe e de
Napoleâo, dispensam outros exemplos.
Melhor ainda: as crianças-prodígio provam-nos, com evidência irresistivel,
que a inteligência é independente do organismo que a serve, e isto porque
as mais altas formas da atividade intelectual se mostram entre aqueles
cuja idade não atingiu a maturidade plena. É esta uma das melhores
objeções que se podem opor à teoria materialista.
As formas mais elevadas da Arte e da Ciência se apresentam nas crianças
de tenra idade. Citemos numerosos exemplos, para que não fique qualquer
dúvida a respeito.
2 - OS MÚSICOS
Encontram-se exemplos de prodigiosa precocidade em todas as épocas e
em todos os países.
No século XVII, Haendel, com dez anos, compunha motetes, que se
cantavam na igreja de Halle.
O caso de Mozart é bem conhecido. É notório que na idade de 4 anos
executava uma sonata, e sua faculdade musical desenvolveu-se tão
rapidamente que aos 11 anos compôs duas pequenas óperas. Sabe-se com
que feliz êxito continuou sua carreira.
Aquele a quem chamavam o deus da Música, Beethoven, já se distinguia
aos 10 anos por seu notável talento de executante.
E noutro gênero, a precocidade do grande violinista Paganini foi tal, que,
aos 9 anos, já o aplaudiam num concerto, em Gênova.
Aos 6 anos, Meyerbeer possuía bastante talento para dar concertos muito
apreciados.
Liszt maravilhoso virtuose desde a mais tenra infância, escreve, aos 14
anos apenas, uma ópera em um ato, "D. Sancho" ou o "Castelo de Amor".
Rubinstein, trazido da Rússia para Paris, aos 11 anos, excitou a admiração
universal, pela beleza de seu toque ao piano.
Sarasate, aos 11 anos, mostrava já as qualidades de pureza de som e de
estilo, que fizeram dele o maior violinista de nossa época.
Saint-Saens, virtuose precoce, aos 11 anos dava seu primeiro concerto de
piano, e tinha apenas 16 quando fez executar sua primeira sinfonia.
Em nossos dias, certas crianças se revelaram com disposições
verdadeiramente notáveis para a música.
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Tive o prazer de ver, no Congresso de Psicologia de 1900, o jovem Pepito
Ariola, que, aos 3 anos e meio, tocava e improvisava ao piano árias
variadas.
O Prof. Richet publicou sobre o caso um estudo no qual disse que ele tocou
diante do rei e da rainha de Espanha seis composições de sua invenção,
sem conhecer as notas, nem saber ler ou escrever.
Imaginou ele um dedilhado especial, substituiu a oitava por arpejos segura
e habilmente executados.
É muitas vezes bem difícil, acrescenta Richet, dizer, quando se ouve um
improvisador, de quem é a invenção, e se se trata da reprodução, pela
memória, de árias e trechos já ouvidos. É certo, entretanto, que Pepito
improvisa com perfeição e apresenta, muitas vezes, melodias
extremamente interessantes, que parecem mais ou menos novas aos
assistentes. Há uma introdução, um meio, um fim, e, ao mesmo tempo,
uma variedade, uma riqueza de sonoridade, que talvez espantassem, num
músico de profissão; numa criança, porém, de três anos e meio, torna-se o
fato absolutamente assombroso.
Mais recentemente, ainda, o jovem Ferreros desde os quatro anos e meio
dirige, com segurança e mestria notáveis, a orquestra do Folies-Bergêres.
Toda a grande imprensa parisiense, ordinariamente tão céptica, fez-lhe o
elogio: Dizia "Le Journal":
"Miguel Angelo ainda não acabara de usar seus primeiros calções e seu
mestre Ghirlandajo despedia-o do atelier, porque ele não tinha mais nada a
aprender. Aos 2 anos, Henri de Heinecken falava três línguas. Aos 4,
Batista Raisin mostrava, no violíno, rara virtuosidade. Aos 6 anos, Mozart
compunha seu primeiro concerto.
Hoje é Willy Ferreros quem espanta Paris pela segurança, pela arte e pela
fantasia com que dirige a orquestra na Revue des Folies-Bergeres.
Já não há crianças."
Poderia alongar a lista dessas crianças prodigiosas que mostram, desde o
verdor dos anos, apreciável talento, talento esse que não puderam adquirir
nesta vida, com a educação, e que devem, necessariamente, trazer
consigo, como herança de uma ou mais vidas anteriores consagradas ao
desenvolvimento daquela arte.
Vou mostrar, sempre com exemplos, que as outras faculdades do espírito
se afirmam em certos indivíduos com um poder tão evidente como entre os
músicos.
Trata-se da Pintura, e vamos verificar que as manifestações desta arte, tão
difíceis de adquirir pela prática, se apresentam em certos indivíduos
verdadeiramente predispostos.
3 - Os pintores
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Giotto é ainda um exemplo das disposições inatas, que são trazidas do
berço. Ainda criança, simples pastor, traçava já, por instinto, esboços tão
cheios de naturalidade, que Cimabué o tomou a seu cuidado.
Um dos mais belos gênios da Itália, Miguel Angelo, na idade de 8 anos, já
conhecia suficientemente a técnica do seu oficio, e tanto, que seu mestre
Ghirlandajo afirmou que nada mais havia a ensinar-lhe.
Desde criança Rembrandt manifestou tal gosto pelo desenho, que
Lombroso declara ter sabido ele desenhar como um grande mestre, antes
de haver aprendido a ler.
O primeiro quadro do pintor Marcel Lavallard foi recebido no Salon, quando
ele tinha 12 anos.
A 12 de agosto de 1873, com 10 anos e 11 meses, morria o jovem Van de
Kefkhore, de Bruges, e deixava 350 quadros, sendo que alguns, diz
Adolphe Siret, membro da Academia de Ciências, Letras e Belas-Artes da
Bélgica, poderiam ter sido assinados por nomes como Diaz, Salvator Rosa,
Carot e outros.
Outro critico, o pintor Richter, grande colorista francês, teve ocasião,
acidentalmente, de ver uns vinte painéis do jovem-prodígio; felicitou,
então, o seu proprietário por possuir esboços de Théodore Rousseau, em
tão grande quantidade. Houve enorme trabalho por desenganá-lo, e,
quando ele reconheceu a verdade, não pôde esconder uma lágrima, por ver
desvanecidas tantas esperanças.
4 - Os sábios, os literatos e os poetas
Hermógenes, desde os 15 anos, ensinava Retórica ao sábio Marco Aurélio.
Pascal foi incontestavelmente o mais belo gênio do século XVII. Ao mesmo
tempo geômetra, físico e filósofo, é igualmente literato de fino lavor.
Desde os verdes anos, mostra gosto pelos estudos e especialmente pela
Geometria. Aos treze anos, descobrira as 32 primeiras proposições de
Euclides e publicava um tratado sobre as seções cônicas. Firma-se-lhe
mais tarde o gênio pelas pesquisas sobre o peso do ar, e a invenção do
carrinho de mão. É sobretudo como filósofo que seu Espirito se eleva aos
mais altos cumes do pensamento.
Pierre Lamoignon, com a mesma idade, compunha versos gregos e latinos,
tidos como muito notáveis, e não era menos adiantado na cultura do
Direito que na das Letras.
Gauss de Brunswick, astrônomo e matemático, resolvia problemas de
Aritmética quando tinha, apenas, 3 anos; sabe-se com que êxito ele
continuou sua carreira de Matemática.
Ericson, morto em 1869, mostrava tal gênio para as ciências mecânicas,
que aos 12 anos foi nomeado, pelo Governo, inspetor do grande canal
maritimo da Suécia. Dirigia 600 operários.
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Victor Hugo apresentava, desde os 13 anos, sua magnifica faculdade de
versificação, como prova o prêmio que obteve em Tolosa. Chamavam-lhe a
criança sublime.
William Sidis, de Massachusetts, sabia ler e escrever aos 2 anos; aos 4
falava quatro línguas, e aos 12 resolvia problemas de Geometria; foi
admitido no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, quando a idade
para admissão era de 21 anos, e fez na Universidade de Harving, com
admiração dos professores de altas matemáticas, que o ouviam, uma
conferência sobre a quarta dimensão do espaço.
Young, que imaginou a teoria das ondulações da luz, possuia, de tenra
idade, grande desenvolvimento intelectual, porque era capaz de ler
correntemente, e aos 8 anos conhecia seis línguas a fundo.
Outra criança, William Hamilton, estudava hebraico aos 3 anos; aos 7
possuía conhecimentos mais extensos que a maior parte dos candidatos à
agregação. "Vejo-o ainda, dizia um de seus pais, responder a uma
pergunta árdua de Matemática, depois, afastar-se aos pulos, arrastando
seu carrinho."
Aos 13 anos, conhecia 12 línguas. Aos 8, espantava os que o rodeavam, ao
ponto de declarar a seu respeito um astrônomo irlandês: "Eu não digo que
ele será, mas que é já o primeiro matemático de seu tempo."
Scaliger qualificava de gênio monstruoso o escocês Jaques Críston que,
com 15 anos, discutia em latim, grego, hebraico e árabe, qualquer assunto.
Pico della Mirandola demonstrou a maior precocidade por seus profundos
conhecimentos do latim, do grego, e, mais tarde, do hebraico e do árabe.
Aos 10 anos era o espírito mais cultivado de sua época.
Baratier Jean-Philippe, nascido em 1721, em Schwabach, no margraviato
de Anspach, e morto em 1740, sabia, aos 7 anos, o alemão, o francês, o
latim, o hebraico. Dois anos depois, compôs um dicionário com os mais
difíceis vocábulos; aos 13 anos verteu do hebraico para o francês "O
Itinerário" de Benjamim Tudele, e no ano seguinte foi recebido como
professor na Universidade de Hale. Publicou na mesma ocasião várias
dissertações sábias na Biblioteca Germânica. Morreu esgotado de trabalho,
em 1740.
Henri de Hennecke, nascido em Lubeck, em 1721, falou quase ao nascer;
aos 2 anos sabia três línguas. Aprendeu a escrever em alguns dias e logo
se exercitou em fazer discursos. Aos 2 anos e meio prestou um exame de
Geografia e História moderna. Vivia, apenas do leite de sua ama.
Quiseram-no desmamar; definhou e morreu em Lubeck, a 17 de junho de
1725, aos 5 anos, afirmando suas esperanças em outra vida. A lâmina
tinha gasto a bainha.
Entre os lingüistas, que cedo se distinguiram, convém citar um
contemporâneo, Trombetti, que ultrapassa de muito todos os seus
predecessores. Bem jovem, aprendeu o francês e o alemão; lia Voltaire e
Goethe. Soube o árabe, lendo, tão-só, a vida de Abd-el-Kader.
Um persa, de passagem em Bolonha, ensinou-lhe sua língua em algumas
semanas. Aos 12 anos, aprendeu, simultaneamente, o latim, o grego e o
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hebraico. Depois, estudou quase todas as línguas vivas ou mortas. Seus
amigos asseguram que ele conhece, hoje, 300 dialetos orientais.
5 - Os calculadores
A faculdade de calcular, com extrema rapidez, nos apareceu já, com
singularidade surpreendente, nos cavalos de Elberfeld, assim como em Rolf
e Lola. Vamos ver que o mesmo acontece com a Humanidade.
Henri Mondeux, nascido em 1826, perto de Tours, de um camponês
desprovido de qualquer instrução, revelou-se cedo uma prodigiosa
máquina de cálculo. Aos 14 anos, foi apresentado à Academia de Ciências
de Paris; não tinha, aliás, outras faculdades.
Em 1837, um pastor muito moço, "Vita Mangiamel", quase uma criança,
atraía os sábios de todos os países por sua incomparável faculdade de
cálculo.
A um matemático que lhe perguntou qual o número que, elevado ao cubo e
adicionado da soma de cinco vezes o seu quadrado, é igual a 42 vezes ele
próprio mais 40, o jovem respondeu em menos de um minuto: - é o número
5.
Jaques Inaudi, simples pastor, executava os cálculos mais complicados,
com facilidade e rapidez desconcertantes. Foi examinado na Academia de
Ciências, em 1892, e deu, com uma pressa assombrosa, a solução dos mais
difíceis problemas.
Podem-se ainda assinalar as faculdades de cálculo do jovem Franckall e do
incrível Diamandi.
O Novo Mundo oferece-nos, também, exemplos variados de precocidade
em todos os gêneros. Assim é que, nas artes meecânicas, Georges Steuler
obteve, aos 13 anos, o diploma de engenheiro.
Henri Dugan percorreu os Estados Unidos, antes dos 10 anos, e fez, para a
casa que representava, os melhores negócios.
Se acreditarmos na imprensa americana, muitas vezes sujeita a caução,
uma criança de 5 anos, Willie Gewin, teria recebido o diploma de doutora
pela Universidade de Nova Orleães, e uma criança de 11 anos fundou
recentemente um jornal, de que se extrairiam vinte mil exemplares.
O imortal autor de "Jerusalém Libertada" versificava, admiravelmente, aos
7 anos.
O pequeno Joan Maude, de 5 anos, filho do autor inglês Maude, publicou
em Londres sua primeira obra: "Atrás das trevas da noite".
Estes exemplos, numerosos e variados, de precocidade intelectual, são
inconciliáveis com a teoria que vê na inteligência um produto do
organismo. Ainda mesmo que a hereditariedade gozasse um papel na
gênese dessas prodigiosas faculdades, ficaria incompreensível que um
cérebro, apenas formado, fosse capaz de causar as mais altas e mais
poderosas formas da inteligência, porque só encontradas, nesse grau, em
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certos individuos, e quando chegados ao pleno desenvolvimento do
cérebro.
A hipótese espírita da preexistência do homem é a única que dá uma
explicação lógica das crianças-prodígio.
Perguntar-se-á como a alma de um Baratier pôde manifestar, quase no
berço, conhecimentos que exigem, não só uma formidável memória, como
dons de assimilação e raciocínio indispensáveis à compreensão e ao uso de
línguas, tão difíceis de assimilar, como o grego e o hebraico.
É muito provável que o Espírito desses jovens-prodígio não estivesse ainda
completamente encarnado, ou que, durante períodos de exteriorização,
recuperasse a memória do passado, e, em lugar de aprender, não fizesse
mais que recordar.
Certos espíritas quererão, sem dúvida, explicar esses casos espantosos,
supondo que as crianças eram simples médiuns. Tal interpretação me
parece defeituosa, porque, em boa lógica, é inútil multiplicar as causas
sem necessidade. Desde que sabemos, nós os espiritistas, que a alma
existiu anteriormente à vida atual, não há nenhuma necessidade de fazer
intervir a presença de entidades estranhas. Aliás, a mediunidade não é
uma faculdade constante; não obedece à vontade do médium, enquanto as
crianças de que falamos podiam, a qualquer momento, e em qualquer
circunstância, dar imediatamente as provas de suas surpreendentes
aptidões.
Sem dúvida nenhuma, as crianças-prodígio são exceções; entretanto, se
bem que em grau menor, encontram-se, entre certos alunos de nossas
escolas, as mais variadas disposições para as artes e as ciências; ainda
quando eles saem de meios pouco cultivados, desenvolvem-se com tal
rapidez, que ultrapassam os demais condiscípulos.
Não é uma intuição, propriamente dita, o que lhes dá o poder de assimilar
as noções novas, mas uma espécie de reminiscência, que lhes permite
apropriarem-se de matérias novas, as quais, em realidade, não fazem mais
que despertar na subconsciência.
Vou agora examinar certos fenômenos, em que as reminiscências parecem
verdadeiras lembranças de vidas anteriores.
Gabriel Delanne
ESTUDOS SOBRE AS
REMINISCÊNCIAS
1 - O sentimento do já visto
Os fenômenos do Espiritismo apresentam grande variedade em suas
manifestações. Têm sido eles, há meio século, submetidos aos mais
severos e reiterados exames, não só da parte dos espiritistas, senão,
ainda, dos sábios que se têm dado ao trabalho de verificar as faculdades
dos médiuns.
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Viu-se, então, que ao lado de certos fatos, indubitáveis, provocados pelos
Espiritos, existiam outros, que só tinham com os primeiros uma
semelhança externa, mas que não são indubitáveis comunicações espíritas.
Já Allan Kardec, Hudson Tuttle, Aksakof, Metzger, etc., tiveram o cuidado
de nos pôr em guarda contra essas causas de erro, e as críticas dos
incrédulos baseavam-se, principalmente, nesses pseudofenômenos, para
tirar ao Espiritismo o que lhe dá a verdadeira força, isto é, a demonstração
de nossas relações com as almas dos que deixaram a Terra. Assim é que
atribuem eles todas as comunicações pela escrita ao automatismo, e os
informes, aí contidos, à criptestesia ou à transmissão de pensamento, feita
telepaticamente.
Do mesmo passo, os fenômenos de encarnação não proviriam, segundo
Janet, Flournoy ou Morselli, senão de auto-sugestão dos médiuns, que
acreditariam representar personalidades estranhas. É a tese apresentada
por Charles Richet na sua afamada obra sobre Metapsíquica.
Para os sábios que admitem a realidade das materializações, estaríamos,
em todos os casos, em presença do fenômeno de desdobramento do
médium ou do ectoplasma modelado por ideoplastia do paciente; do
mesmo modo, a fotografia espírita seria devida a uma causa idêntica.
O que torna o estudo experimental tão delicado é que o automatismo, a
auto-sugestão, o desdobramento e a ideoplastia se misturam, por vezes,
de maneira quase inextricável, com os fenômenos reais, de sorte que é
preciso grande experiência para que não haja engano com essas
manifestações de formas ilusórias. Quando se souber fazer a divisão entre
os verdadeiros fenômenos mediúnicos e os provenientes do animismo,
poder-se-á caminhar mais ousadamente na via experimental.
Presta-se, pois, verdadeiro serviço à ciência espírita, assinalando aos
pesquisadores os escolhos em que podem esbarrar, impedindo-os de
tomar, como revelações do Além, as elucubrações dos pseudomédiuns, ou
atribuir a certos fenômenos um valor demonstrativo que eles não
possuem.
Nesta ordem de idéias, creio útil chamar a atenção dos leitores para uma
categoria de fatos que apresentam analogias com as provas certas que me
servem para estabelecer o bom fundamento da teoria das vidas sucessivas,
mas que da mesma só têm aparência: quero falar das lembranças relativas
às existências anteriores.
Muitas vezes se nos tem dito que a reencarnação não passa de uma
especulação filosófica, que não repousa em nenhuma prova material.
Responderei a estes que, se não se verifica geralmente, a recordação das
vidas anteriores, esta se apresenta, entretanto, com bastante freqüência
entre alguns indivíduos, de sorte que as reminiscências só podem ser
explicáveis com o ter a alma vivido anteriormente.
Não há tal, respondem certos doutores, o que tomais pela recordação das
vidas passadas, é atribuível a uma doença da memória, assinalada há
muito pelo Sr. Ribot, e que se chama a falsa memória, ou constitui,
segundo o Dr. Chauvet, o sentimento do já visto ou do já experimentado,
ou, ainda, a falsa reminiscência. Dão-lhe também o nome de paramnésia.
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"Por vezes, é um homem que, em presença de uma mulher que lhe é
desconhecida, lhe reconhece subitamente o perfil, as atitudes, o andar, a
expressão do rosto, a voz.
Em outros casos, mais numerosos, é uma cena de interior, ou uma
paisagem, ou um aspecto da cidade, que dá a impressão do já visto.
Penetrando em uma região, até então desconhecida, rodeado o paciente de
pessoas com quem acaba de fazer conhecimento, sente, de pronto, que já
assistiu, há muito tempo, à mesma cena, com o mesmo quadro de objetos
confusamente familiares, com as mesmas pessoas, possuindo elas as
mesmas atitudes e os mesmos jogos de fisionomia, com as mesmas
palavras, as mesmas entonações e os mesmos gestos; ou percebe que já
estivera no mesmo estado afetivo, que acaba de dizer ou de fazer o que já
fez; eis um modo muito comum de ter a ilusão do já visto."
Segundo o Dr. Chauvet, este sentimento do já visto teria características
especiais; ele se imporia logo à atenção e dominaria a totalidade das
percepções. Em seguida, o paciente se persuadiria de que o que via era a
reprodução de uma cena anteriormente percebida. Essas impressões
suscitam os mesmos estados emotivos, outrora ressentidos: alegria,
aborrecimento, indiferença, etc. Enfim, esta sensação é extremamente
curta, mas em algumas pessoas ela se faz acompanhar de sentimento de
angústia, de irritação.
"Wigan, em seu conhecido livro sobre a Dualidade do Espírito, conta que,
quando assistia às cerimônias fúnebres da Princesa Charlotte, na capela de
Windsor, teve, de repente, a sensação de haver sido outrora testemunha
do mesmo espetáculo. A ilusão foi rápida .
Lewes aproxima, Com razão, esse fenômeno, de alguns outros mais
freqüentes. Sucede que, em região estranha, a volta brusca de um caminho
nos põe em face de qualquer paisagem que nos parece haver contemplado
outrora.
Apresentado pela primeira vez a uma pessoa, temos a impresssão que já a
vimos. Lendo-se um livro de pensamentos novos, dir-se-ia que eles já nos
foram presentes ao espirito, anteriormente."
Qual a explicação que os psicólogos nos oferecem acerca desses
fenômenos?
Segundo Ribot, não haveria aí mais que uma revocação de sensações
anteriormente registradas em nós, o que faria crer que o estado novo é a
repetição delas.
Se esta hipótese pode ser admitida para os casos simples, em que é vago o
sentimento do já visto, não será ela curial no caso seguinte, de que nos
fala Ribot;
"Um homem instruido, raciocinando bem sobre sua doença, na idade de 32
anos, foi tomado de um estado mental particular. Se assistia a uma festa,
se visitava algum lugar, se tinha algum encontro, esse acontecimento, com
as circunstâncias que o rodeavam, parecia-lhe tão familiar, que ele julgava
certo já haver experimentado as mesmas impressões, ter estado com as
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mesmas pessoas e os mesmos objetos, sob o mesmo céu, com o mesmo
tempo.
Fizesse qualquer trabalho, e lhe parecia já o haver executado nas mesmas
condições. Este sentimento produzia-se, por vezes, no mesmo dia, ao fim
de alguns minutos ou algumas horas, ou só no dia seguinte, mas com
perfeita clareza.
Parece evidente que não se trata aqui de reminiscências, mas de uma
anomalia do mecanismo mental da memória, ainda mal explicado, posto
que grande número de autores dele se tenham ocupado."
O que nos importa é acentuar que, quando o sentimento do já visto se
impõe ao observador, por fatos contemporâneos, conversas ou leituras, é
conseqüência de uma doença da memória, e não há razão para que dele
nos ocupemos, reunindo documentos, a fim de estabelecer, sobre
recordações, a realidade das vidas anteriores.
Com efeito, o sentimento do já visto, que projeta, por assim dizer, as
mesmas sensações visuais ou auditivas sobre dois planos diferentes, não
pode instruir aquele que o experimenta, a respeito das circunstâncias não
contemporâneas. Não lhe permite, por exemplo, prever um acidente, que
surgisse, mais tarde, ou, em presença de uma paisagem, que parece já
familiar, indicar aspectos da mesma, fora do alcance visual.
A paramnésia, dando o sentimento do já percebido, nada revela de
realmente novo àquele que o experimenta.
O mesmo não acontece com a reminiscência. Ao ver uma paisagem que
nunca contemplou, em sua vida, tem o indivíduo, não só a certeza de que a
conheceu anteriormente, como esse sentimento se faz acompanhar e se
completa pelo conhecimento de coisas e pormenores dessa paisagem, que
não pode ver, no momento, e que, entretanto, descreve com perfeita
exatidão.
Devemos também pôr-nos em guarda contra outra causa de erro, mais
difícil de descobrir, que é a faculdade que temos de desprender-nos
durante o sono.
Camílle Flammarion, em seu livro "L'Inconnu et les Problêmes
Psychiques", pág. 519, cita casos nos quais os pacientes vêem em sonhos
cidades que nunca visitaram, mas que reconhecem imediatamente.
Vejamos alguns exemplos.
2 - Visões de lugares desconhecidos da pessoa que dorme, durante o sono
"Eu, mesmo, me apresento: Pierre-Jules Berthelay, nascido em Issoire, a
23 de outubro de 1825, antigo aluno do Liceu de Clermont, padre da
diocese de Clermont, em 1850, antigo vigário, durante 8 anos, em SainteEutrope, três vezes inscrito no Ministério da Guerra, como capelão
esmoler.
Primeiro: Depois de 3 anos de penoso ministério, estava muito fatigado,
tanto mais quanto servira de contramestre vigilante, por parte da fábrica,
na construção da graciosa igreja de Saintepe, em Clermont.
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Durante 4 anos, acompanhei os operários, dos 10,50m na água dos
alicerces, até à cruz da torre. Fui eu que coloquei as três últimas ardósias.
Nosso professor, Vincent, para que eu mudasse de trabalhos, fez-me ir a
Lyon, onde nunca tinha estado. Num dos primeiros dias, disse meu
discípulo, ao terminar o almoço:
- Senhor Padre, quer acompanhar-me à nossa propriedade de Saint-JustDoizieux?
Aceitei. Eis-nos de carro. Depois de haver passado Saint-en-Jarret, lanço
uma exclamação:
- Mas conheço esta região! - disse eu.
De fato, poderia ter-me dirigido sem guias. Pelo menos, um ano antes,
vira, durante o sono, todos esses pequenos eirados de pedra amarela.
Segundo: Entrei em minha diocese, mas me mandaram exercer, nas,
montanhas do Oeste, penosa missão, acima de minhas forças. Fiquei sete
meses muito doente, em Clermont. Pude, enfim, manter-me nas pernas;
mandam-me substituir o esmoler do hospital de Ambert, atacado de
congestão cerebral.
A estrada de ferro de Ambert não havia sido ainda construida.
Eu estava num coupé, fazendo o serviço de Clermont a Ambert. Tendo
passado Billon, lancei os olhos à direita e reconheci o pequeno castelo,
com sua aléia de olmos, como se eu ai tivesse vivido. Tinha-o visto durante
o sono, dezoito meses antes, pelo menos.
Estamos no ano terrivel de 1870. Minha mãe, que vira os aliados se
pavonearem nos Campos Elíseos, em Paris, está viúva. Ela me reclama
como seu único sustentáculo. Deram-me pequena paróquia perto de
Issoire. A primeira vez que ali fui, para ver um doente, encontrei-me em
ruas estreitas, entre altos paredões escuros, mas achei, perfeitamente, o
caminho. Tinha, durante o sono, muitos meses antes, percorrido esse
dédalo de ruas sombrias.
Terceiro: Acontecimentos independentes de minha vontade levaram-me a
Riom. Qual não é minha surpresa, ao encontrar, como velho conhecimento,
a capela, que meu colega, o Padre Faure, tinha construido para os
soldados, capela que eu nunca vira com meu olhos, e cuja existência,
mesmo, ignorava! Teria podido fazer a planta, que lhe remeto, como se
tivesse servido de contramestre?
Esta comunicação é acompanhada de quatro desenhos de monumentos
vistos em sonho.
É provável que fossem as preocupações do padre que lhe produzissem o
desprendimento do Espírito, o qual, durante o sono, visitou as cidades em
que ele devia residir mais tarde. Ao acordar, essas visões se apagaram,
para se reavivarem quando viu, realmente, aqueles lugares.
3 - Aparição do Espirito de vivos
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Extraio da bela obra de Ernesto Bozzano, "Les Phénomenes de Hantise", o
caso seguinte:
"Caso E. - Tomo-o à Revue des Sciences Psychiques, 1902, pág. 151.
M. G. P. H., membro da S. P. R., e conhecido pessoalmente na revista
citada, assim como por de Vesme, enviara a relação de um caso psiquico
importante ao jornal The Spectator, relação que provocou a remessa de
uma carta de confirmação da pessoa interessada no caso. Eis a carta do
diretor de The Spectator:
"Senhor.
A carta que vos foi enviada por M. G. P. H., e que publicastes a 1°°. de
janeiro, sob o titulo "A casa do sonho", refere-se, evidentemente, a um
sonho tido por minha mulher, atualmente falecida.
A narrativa é exata em suas linhas principais. Não será supérfluo que eu
dê, por minha vez, um curto resumo do fato:
Há alguns anos, minha mulher sonhou, por muitas vezes, com uma casa,
da qual descreveu as disposições internas, com todos os seus pormenores,
posto que não tivesse nenhuma idéia da localidade em que esse edifício se
achava.
Mais tarde, em 1883, aluguei à Sra. B ... , pelo outono, uma casa nas
montanhas da Escócia, rodeada de terrenos para caça e de lagos para
pesca. Meu filho, que se achava, então, na Escócia, fechou o negócio, sem
que minha mulher e eu visitássemos a propriedade. Quando fui ao local,
sem minha mulher, para a assinatura do contrato, e para tomar posse da
casa, a Sra. B. " ainda aí habitava. Disse-me ela que, se eu não me
opusesse, ela me daria o quarto de dormir, que ocupava, e que fora,
durante algum tempo, "assombrado" por uma pequena dama, que nele
fazia continuas aparições.
Como eu era muito céptico a esse respeito, respondi que ficaria alegre por
fazer conhecimento com essa fantástica visita. Deitei-me nesse quarto,
mas não tive a visita de nenhum fantasma.
Mais tarde, quando minha mulher chegou, ficou muito espantada por haver
reconhecido, nessa casa, a do sonho. Visitou-a em todos os cantos, e os
pormenores correspondiam ao que tantas vezes vira em sonho. Mas,
quando desceu de novo à sala, disse:
- Não pode ser, entretanto, a casa do sonho, pois que essa tinha, deste
lado, uma série de quartos, que faltam aqui.
Responderam-lhe logo que os referidos quartos existiam, realmente, mas
que não se entrava neles pelo salão. Quando lhos mostraram, ela
reconheceu perfeitamente cada aposento. Declarou, ainda, que um dos
quartos de dormir não era destinado a esse uso, quando ela o visitou em
sonho. Com efeito, só ultimamente fora ele transformado em quarto de
dormir.
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Dois ou três dias depois, minha mulher e eu fomos visitar a Sra. B... Como
não se conhecessem, apresentei-as. A Sra. B ... exclamou logo:
- Oh! É a dama que assombrava meu quarto de dormir. Não tenho
explicação a dar. Minha mulher não teve mais outra aventura desse
gênero, a que alguns chamarão notável coincidência, e os escoceses um
caso de dupla vista.
Podeis, livremente, dar meu nome às pessoas que se interessam pelas
questões psíquicas, e que quiserem obter maiores informações a respeito.
Para isso, aqui vai meu cartão de visita."
M. G. P. H. dá igualmente ao diretor da revista o nome inteiro da Sra. B...
que pertence à mais ilustre aristocracia britânica."
Este exemplo justifica a distinção que tenho feito entre a paramnésia e a
verdadeira reminiscência; aqui, a Sra. M.G.P.H. lembra-se não só de haver
visitado essa casa, como ainda indica a existência de uma série de quartos
que lhe era impossível conhecer, mas que existiam, realmente.
Se a lembrança desse sonho não tivesse sido conservada, ter-se-ia podido
atribuir aquele reconhecimento a uma paramnésia ou à lembrança de uma
vida anterior, o que seria um duplo erro, visto que o fenômeno era devido,
apenas, à clarividência da paciente, acompanhada de desdobramento.
Como distinguir, então, uma verdadeira recordação das vidas anteriores,
duma lucidez durante o sono ou duma perversão da memória?
Evidentemente, pelo estudo das circunstâncias que acompanham o sonho,
das lembranças antigas, que devem situá-lo, de forma evidente, no
passado.
Eis dois exemplos que melhor farão compreender o que quero dizer:
"Armand Sylvestre passeia em Moscou, onde acaba de chegar; o que ele vê
e ouve causa-lhe um sentimento estranho, cheio de opressão. Essa
ambiência o envolve de algo maternal. Ele sente a cabeça inclinar-se,
vergarem-se-lhe os joelhos, e as preces, de que não compreende as
palavras, subirem-lhe aos lábios. Não sabe como explicar o fenômeno,
certo, entretanto, dos lugares misteriosamente encontrados de novo, das
terras nunca vistas, mas reconhecidas, dos sentimentos que vêm ao
coração, como se algum antepassado, há muito tempo adormecido em uma
tumba, de que se ignorasse o lugar, abrisse subitamente os braços, livres
do sudário."
"Não se trata aqui de paramnésia; essas preces desconhecidas são uma
reminiscência do passado que o Dr. Chauvet, retomando a hipótese do Dr.
Letourneau (Boletim da Soc. de Ant. de Paris), acha que se deve atribuir a
uma memória ancestral.
Diz ele, com efeito:
Suponhamos que um homem tenha visto uma paisagem ou uma cidade, e
que, por umas tantas razões, geralmente afetivas, lhes haja conservado
uma recordação poderosamente modelada; ele a poderia transmitir, em
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potência, a certos descendentes, que, ao nascer, a trariam envolta nas
profundezas do inconsciente. Achando-se eles, um dia, em presença da
paisagem ou da cidade, se lhes reviveria a lembrança ancestral, e surgiria
a ilusão do já visto."
Esta hipótese, que nada absolutamente justifica, é contrária ao que
sabemos com respeito à hereditariedade. Nunca se verificou, diretamente,
dos pais aos descendentes, a transmissão fisiológica de uma lembrança. É
impossível supor que uma impressão mental, nitidamente definida, fique
latente, através de várias gerações, em vista do renovamento incessante
da matéria corporal; é pois inútil determo-nos por mais tempo nessa
bizarra hipótese de todo inaceitável.
Chegamos, agora, ao estudo dos casos em que, parece-me, existem
verdadeiras reminiscências.
Vimos que toda atividade intelectual de nossas vidas passadas reside, em
estado latente, no perispirito. Esta imensa reserva de matérias psíquicas
constitui a base de nossa atividade Intelectual e moral; ela forma essa
trama primitiva da inteligência, mais ou menos rica, sobre a qual cada vida
borda novos arabescos. Mas todas essas aquisições só se podem
manifestar pelas tendências primitivas, que cada qual traz ao nascer, e a
que se chama caráter. Desde então, a mais perfeita inconsciência deve ser
a regra, e é precisamente o que se produz, mas não existem regras sem
exceções.
Assim como se nota em certos pacientes sonambúlicos a conservação da
lembrança ao acordar, também se podem encontrar indivíduos que se
lembrem claramente de já haver vivido, enquanto que, em outros, a
renovação se apresenta sob uma forma mais vaga, mais imprecisa, de
maneira fugitiva, sob a influência de certos meios ou de certas
circunstâncias, nos quais são colocados. É aí que a verdadeira
reminiscência se diferencia da paramnésia, pelo conhecimento de coisas
reais, que o paciente designa com exatidão, sem as ter visto
anteriormente, e sem que seja lógico atribuir esse conhecimento à
clarividência.
Eis alguns casos que me parecem entrar nessa categoria.
4 - Reminiscências prováveis nas crianças
É natural supor que, durante os primeiros anos da reencarnação, certas
crianças podem achar, momentaneamente, algumas lembranças, ou ao
menos reminiscências da vida precedente. Tenho recebido certo número de
cartas, provenientes de pessoas dignas de toda a confiança, as quais me
contam o que observaram com seus filhos.
5 - Menina que fala um idioma no qual se encontram palavras em francês
Devo citar, em primeiro lugar, uma observação da "Revue Spirite", de
1869, pág. 367:
"Em 1868, os jornais franceses transcreveram de um jornal inglês, de
Medicina, o Quarterly Review, um fenômeno bem estranho. É uma menina,
cuja espantosa história nos é descrita pelo Dr. Hun.
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Até à idade de 3 anos, ela se conservou muda e apenas conseguiu
pronunciar as palavras papá e mamã. Depois, repentinamente, pôs-se a
falar com extraordinária volubilidade, mas em língua desconhecida, que
não tinha nenhuma relação com o inglês; e o que há de mais
surpreendente, é que ela recusa expressar-se nesta língua, a única em que
se lhe fala, e obriga os que convivem com ela, seu irmão, por exemplo, um
pouco mais velho, a aprender a sua, onde se encontram algumas palavras
de francês, posto que, conforme dizem seus pais, não tenham sido nunca
pronunciadas diante dela.
Como explicar esse fato, a não ser pela recordação de uma lingua que essa
criança teria falado em existência anterior? É possível negar-se. Mas a
criança existe. É um jornal sério, um jornal de Medicina que o narra, e a
negação é um meio cômodo, e de que se faz, talvez, excessivo uso. Tornase, em muitos casos, o equivalente do diabo, o deus 'ex machina', que vem
sempre a pêlo, para explicar tudo e dispensar o estudo."
Eis uma passagem da carta que a Sra. Paginot me dirigiu, com uma
confirmação de sua filha:
"Minha filha mal andava, porque ela andou muito tarde, aos três anos. .
Passávamos, a criada, ela e eu, repente, a criança parou diante de
mostrou-me umas flores brancas.
- Vê, mamãe, olha as flores como havia no túmulo de minha primeira mãe.
Estupefata, disse eu à criada: se eu a tivesse dado a uma ama de leite,
acreditaria que a haviam trocado.
Entrando em casa, pedi à pequena que me explicasse o que ela queria
dizer. Ela, contou, com pormenores, fatos perturbadores. Disse que havia
perdido sua mãe, que era má, e que tinha uma irmã muito gentil.
Passo-lhe a pena para que ela termine a narrativa. O. Paginot."
"Sinto-me feliz por completar uma descrição que lhe pode ser interessante.
O que vou escrever ainda me está vivo na memória, embora já tenha 32
anos.
Aquela a quem chamo a minha primeira mãe, era alta, morena e magra;
estava longe de ser boa. Eu ia muitas vezes para perto de uma grande
torre, e quase sempre dois galgos de pêlo claro me acompanhavam. São
estas as minhas recordações nítidas. Quanto à minha irmã, não tenho dela
a mínima lembrança. Acrescentarei duas coisas à minha narrativa:
1°°. Não me lembro de haver crescido. Devo ter morrido jovem.
2°°. Aprendo o inglês muito facilmente, e a pronúncia, por intuição.
Foi, talvez, na Inglaterra que eu vivi. Sra. e Srta. Paginot 11, rue Dupontdes-Loges, Nancy."
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Eis, agora, um relato que me vem da Itália, não querendo a narradora ser
nomeada. A história é corroborada pelo testemunho de sua mãe e de uma
amiga.
Na época em que isto se produzia, a Sra. Paginot não fazia Espiritismo e a
criança não poderia ter ouvido falar das vidas sucessivas. Não se pode
supor tivesse havido auto-sugestão da parte da Sra. Paginot.
Seria um sonho intenso da criança que se exteriorizou sob aquela forma?
É possível, pois que não temos uma demonstração positiva dessas
lembranças do passado.
As mesmas observações são também aplicáveis aos dois casos seguintes. A
Sra. de Valpinçon me comunica uma narrativa, que lhe foi feita por uma de
suas amigas, mulher muito inteligente, que deseja manter o anonimato:
"Vou contar-lhe um fato que me foi muitas vezes repetido por minha mãe,
porque eu tinha, então, 5 ou 6 anos. Gostava muito de bonecas e tomava
muito a sério meus deveres de mãe de familia. Elas tinham enxovais
completos, que eu mesmo lavava e passava; certa manhã, depois de uma
grande lixivia nesses minúsculos objetos, vim onde estava minha mãe e
lhe disse que ia descansar perto dela; não querendo interromper-lhe a
leitura, fiquei sossegada, sentada em minha cadeirinha, olhando as mãos,
e sobretudo as pontas dos dedos, com insistência. Repentinamente,
mostrando-os à minha mãe, exclamei, como saindo de um sonho:
-Vê, minha mãe, tenho as mãos enrugadas, como quando era velha.
Mas que queres dizer?
- Oh, não há muito tempo, tu sabes bem, mamãe.
Muito espantada, minha mãe ralhou comigo por dizer asneiras.
Isso foi objeto de muitas reflexões; fez-se silêncio, e só depois de meu
casamento é que minha mãe ousou falar-me dessa divagação, dizia ela."
"Muito me interesso pelos estudos psiquicos, mas, quando era criança,
nem eu nem os que me rodeavam tinham a menor idéia da reencarnação;
entretanto, dizia eu sempre que fora, outrora, um cavalheiro da Idade
Média, do que estava muito convencida, e queixava-me de ser uma
menina, quando podia ser um homem para combater e morrer pela pátria.
Muitos anos depois, morava em Nápoles, no Palácio do Comendador, com
meu marido, oficial do Exército; um dia, achava-me com um senhor, a uma
janela que dá para o pátio interno do palácio, onde o Comandante do corpo
de Exército, com o seu séquito de oficiais do Estado-Maior, estava à frente
do cortejo, prestes a sair pela grande porta que dá para o Palácio do
Plebiscito; nisto, senti-me abalada, e, sem o querer, exclamei:
- Mas que faço aqui, quando devo montar a cavalo e pôr-me à testa do
cortejo?
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Subitamente, lembrei-me de que eu era a senhora X ... , e que não havia
outra coisa que fazer, senão olhar. Mas, nesse momento, tive a recordação
perfeita de ter sido chefe militar e haver estado à frente das tropas. Creio
também ter sido obrigada a entrar em um convento, pois me lembro
quanto chorava e gritava, sendo menina, porque me cortaram os cabelos.
Um dia, a cena foi muito trágica; atirei-me ao chão, soluçando, sobre meus
cabelos cortados e os repus na cabeça. Outra vez, tinha 14 anos, achavame à janela, com parentes e amigos, para ver passar os carros de uma
cavalgada, e, enquanto todos riam e gracejavam, eu, à vista de um carro
onde estavam garibaldinos com a camisa vermelha, que massacravam
párocos, experimentei tal comoção, que rompi em amargas lamentações,
com grande pena dos assistentes.
Devo dizer que, durante a vida atual, nunca lidei com padres ou religiosos;
sinto, entretanto, por eles verdadeira repulsão e meu coração aperta,
vendo-os.
Desde menina, que posso sair de mim, à vontade, e a qualquer hora, e
pergunto, como Kim Kipling, quem sou? Acrescentarei que sou uma
criatura sã, equilibrada, e não gosto de falar de tais coisas com quem quer
que seja, para não ser tachada de original pelos que não se interessam por
esses estudos.
Milão, 29 de maio de 1922 - A. M. L. M. (...)
Gabriel Delanne
AS RECORDAÇÕES DE
VIDAS ANTERIORES
Escreve-nos o secretário da Sociedade S. P. R.:
"Esta narrativa foi-nos enviada pela Sra. Spapleton, em Montagu-Square,
46, Londres, W, membro da S. P. R.
A escritora, diz-nos ela, é pessoa de sensibilidade artistica muito
desenvolvida, e musicista particularmente dotada. Foi-nos dado o seu
nome confidencialmente. A Sra. Spapleton é intima da narradora, há
muitos anos, e garante a completa veracidade da história.
Conta a escritora que, em sua primeira mocidade, transcorrida em
Petersburg, via constantemente, em seu quarto, à noite, uma mulher que
parecia velar por ela. Foi em vão que procuraram persuadi-la de que se
tratava de uma ilusão; ela ficou certa da realidade.
Com a idade de 6 anos, viu, um dia, sua mãe com roupas à Luís XVI. Deu
um grito de espanto, porque eram precisamente estas as vestes da
aparição.
Fato notável, essa criança desenhava homens e mulheres com a
indumentária do século XVIII, apesar de não haver em casa qualquer
gravura ou desenho que lhe pudessem servir de modelo. Os homens
tinham casacos com grandes abas, calções e sapatos baixos; as mulheres
traziam uma montanha de cabelos, tal como as vemos nas estampas
antigas. Isso indica uma reminiscência de passados tempos, visto que a
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criança não tinha sob os olhos esses modelos. Aos dez anos - diz ela minha aparição cessou de vir ver-me regularmente. Suas visitas tornaramse menos frequentes, até que pararam.
Quando aprendi História, interessou-me especialmente a vida de Maria
Antonieta. Estimava-lhe o nome e vertia lágrimas pelo seu trágico destino.
Naturalmente, qualquer criança, e mesmo a maior parte das pessoas
grandes, podem ter simpatia especial por algumas figuras da História, mas
a minha era mais que uma simpatia ordinária, era um culto, uma obsessão.
Passava horas no museu de South Kensington, contemplando o busto de
Maria Antonieta, examinando-lhe a mesa de toucador, com seus potes de
rouge, etc. Posso declarar que minhas horas mais sérias decorreram
contemplando esses tesouros, e era com sensibilidade, vizinha das
lágrimas, que encarava o busto da rainha.
Entretanto, a vida continuou; tornei-me ativa e tive ocupações diversas. A
imagem da rainha apagou-se um pouco de minha atarefada existência,
posto que sentisse por ela extraordinária afeição: ela me era mais cara que
qualquer outra pessoa no mundo.
Sonhava com ela frequentemente, e, apesar de espaçados, os sonhos
tinham sequência mais lógica que os outros, e lembrava-me dos
pormenores, ao acordar; representavam eles episódios vulgares da vida
corrente. Passavam-se sempre no mesmo lugar, que eu nunca vira.
Há cerca de 5 anos, morava em Margate, com a família de um doutor.
Formávamos alegre sociedade e nada poderia sugerir a idéia de uma casa
mal-assombrada. Um dia, entretanto, ao entrar no quarto de dormir, vi a
mesma figura, Maria Antonieta, em pé, perto de uma mesinha de madeira.
Não havia mesa semelhante no quarto. Apoiava uma das mãos na mesa e
me olhava. Não era a mesma expressão; operara-se horrivel mudança;
parecia desvairada, agonizante; não mais lhe brilhavam os belos olhos,
e fixavam-me com um olhar estranho, glacial. Sua cabeleira, quase branca,
estava apenas atada acima da cabeça; era lisa, chata, sem o penteado de
outrora. Não pude mais conter-me, atirei-me para a frente e com um
soluço lancei-lhe os braços, exclamando: - Maria Antonieta! Mas a aparição
desapareceu.
Um ano depois, vim a Paris, pela primeira vez, e, entre outros lugares,
visitei o Museu Grévin. Recebi um choque, vendo a exata reprodução de
minha visão, em Margate, com suas minúcias. A estátua representava a
rainha na Conciergerie; apenas, a figura de cera não era como a que eu vi.
Não exprimia nenhum traço da agonia que eu notei, então. Os amigos que
estavam comigo riram de minhas fantasias, e, em verdade, aprendi a ser
reservada a respeito de minhas estranhas visões, visto que, por toda parte,
minhas narrativas eram acolhidas com cepticismo. Tive, depois deste
incidente, um período de sonhos regulares: estava no parque, num palácio,
em companhia de Maria Antonieta, jogando cartas ou bilhar com Luis XVI,
a Sra. Elisabeth, ou eu tocava num velho cravo, num salão, cheio de gente,
e Maria Antonieta, perto de mim, fazia sinal com a mão para que houvesse
silêncio.
O fato mais curioso a respeito desses sonhos, é que me via sempre como
um homem, nunca como moça.
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No último verão, estava numa aldeiazinha, não muito longe de Versalhes; a
região deveria parecer-me nova, porque nunca visitara os arredores de
Paris. Mas, por toda parte onde passeava, em Saint-Claud, Marly,
Versalhes, tinha a sensação de que já vira todas aquelas paisagens, muito
antes.
A primeira vez que fui a Versalhes, acompanhava-me uma criada, que ali ia
fazer compras. Feitas estas, sugeri a idéia de visitarmos o palácio. Quando
lá chegamos, demos-lhe a volta por fora, e apesar de não ter visto nenhum
plano desse monumento, indiquei à criada onde se achavam os
apartamentos do rei e da rainha. Perguntou-me ela se eu conhecia o
palácio. Não - respondi-lhe - nunca vim aqui e não compreendo como sei
tudo isto.
Ao caminhar pelo parque, pareceu-me ele tão familiar e cheio de
lembranças, que não cheguei a precisá-las, porque elas para logo se
apagavam, de sorte que tremia, sensibilizada, sentindo horrivel pressão na
garganta.
Ao dia seguinte, todos os nossos amigos vieram visitar o palácio. Um de
nós possuía um livro guia. Nunca lhes narrara os meus sonhos relativos ao
palácio, que eles conheciam melhor que eu. A primeira coisa que verifiquei,
ao entrar, foi que tinha designado perfeitamente as diferentes alas dos
apartamentos, habitados outrora por Luís XVI e Maria Antonieta.
Atravessamos uma fila sem fim de quartos, mais ou menos semelhantes, e
como não havia nenhuma inscrição que indicasse os quartos especiais, foime impossível descobrir algo a respeito, exceto no livro guia. Entretanto,
antes que meus amigos pudessem ter tido qualquer idéia, pelo livro, fi-los
parar em determinado quarto, tomada da mesma forte emoção dos dias
precedentes, fui direita a uma portinha, que se achava em um caixilho da
parede. Ela era dificilmente notada por quem ignorasse a sua existência.
- Há aposentos mais adiante - disse eu, e acrescentei -, devo ir lá.
Nesse momento, veio a nós um dos guias oficiais: - Desejam visitar os
apartamentos de Maria Antonieta? - perguntou .
A minha resposta afirmativa, abriu a porta para nós. Meus amigos estavam
espantados com os meus conhecimentos do lugar e eu os dirigia melhor
que o cicerone oficial, o qual mostra ao público apenas o que está
catalogado no guia. Achei as portas que davam comunicação para os
outros quartos, sem poder explicar como os conhecia. O próprio guia
admirou-se e supôs que eu fizera intensas pesquisas históricas.
Os locais eram justamente como eu os havia suposto intuitivamente, posto
que se tivesse efetuado muitas alterações. Creio que se eu entrasse nesses
quartos, de olhos fechados, teria podido reconstituir no papel a disposição
exata deles, com seu mobiliário antigo.
1 - TRIANON
O Trianon me parecia ainda mais familiar, ainda que faltassem muitos
objetos, que eu acreditava se deviam encontrar ali. O aposento da música
era idêntico ao que eu tinha visto em sonho, quando tocava diante da
rainha; só as cadeiras tinham colocação diferente.
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Outro fato curioso a respeito do Trianon é este: eu desenhara muitas vezes
o monograma M. A., embaixo dos retratos de Maria Antonieta, e, como
todos sabem, há maneiras diversas de traçar estas letras; meu
monograma, porém, era sempre o mesmo, e descobri que fora o fac simile
daquele que se encontra na escala, no Trianon.
Mas, o que me perturbou profundamente, ao visitar o Trianon, foi a
multidão por meio da qual o guia nos conduziu, através dos apartamentos.
Eu tinha quase certeza de que, se pudesse passar um dia ou uma noite
sozinha nesses aposentos, veria pessoas que neles habitaram e cenas que
ali outrora se desenrolaram.
Muitas pessoas há que têm a sensação, ao ver um lugar pela primeira vez,
de que já o viram. Pode existir, mesmo, para o caso, uma simples
explicação cientifica, mas eu não me limitava à lembrança desses lugares,
fazia mais, antes de chegar a um ponto, de dobrar uma esquina, podia
dizer o que se encontrava além, com pormenores exatos.
Assim, por exemplo, quanto ao castelo de Marly, de que hoje só há ruinas,
e de que nenhum guia fala, ai chegando pela primeira vez, descrevi a um
amigo o que iriamos achar numa curva do caminho, o que foi
absolutamente certo.
A própria Paris me parecia menos familiar do que eu esperava; não podia,
entretanto, passar na rua Saint-Honoré, sem que um calafrio me
percorresse a espinha, e nada me fazia ir a certo lugar da Praça da
Concórdia, antiga Praça da Revolução. Descrevia sempre um circulo em
torno dela e tinha um estremecimento de pavor com toda a praça. Uma
noite, quando dormia em um hotel situado na esquina da rua Saint-Honoré,
fui assaltada por terrivel pesadelo.
Ouvia os rugidos selvagens da populaça, e, olhando pela janela, vi Maria
Antonieta passar na carrocinha, e a mim mesmo, na multidão, lutando
freneticamente por abrir caminho, enquanto gritava sem cessar:
- A Rainha, deixem-me alcançar a Rainha. Devo chegar junto da Rainha.
Depois, via-me perto do cadafalso, batendo freneticamente nas pernas do
carrasco, para o impedir de executar o seu triste oficio, e a multidão
arremessava-me para trás. Dei então um grito horrível e o meu sonho
terminou.
Enquanto morei perto de Versalhes, vi muitas vezes Maria Antonieta
sentada em uma cadeira, perto de minha cama. Estou agora na Inglaterra;
revi a rainha, a plena luz do dia, sentada perto de minha escrivaninha, em
atitude de desconsolo, A visão durou, apenas, alguns segundos. Procurei,
muitas vezes, encontrar explicação desse mistério, que me assombra
desde a primeira infância. Parece-me que não poderá haver outra hipótese
além da recordação de uma existência anterior.
Durante todo o tempo de minha estada em França, acreditei que resolveria
o enigma, mas foram vãos meus esforços, o que me causou sensação
penosa. Não perdi ainda a esperança de aproximar-me da solução desse
grande mistério, quando voltar àquele pais. C. A. B."
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Esta narrativa apresenta caracteristicas que permitem colocá-la entre as
que nos dão provas de uma vida anterior. É de notar tenha a testemunha,
desde seus verdes anos, desenhado personagens, homens ou mulheres do
fim do século XVIII, apesar de não ter tido nunca um modelo diante dos
olhos.
Há algo mais do que o sentimento do já visto, para as descrições do castelo
de Versalhes, desde que essa senhora sabia de antemão onde se
encontravam os apartamentos de Maria Antonieta e, no Trianon,
reconheceu a sala em que, no sonho, tocava cravo, É provável que fosse
por lucidez que adquirisse aqueles conhecimentos, os quais possuiu
igualmente para o castelo de Marly, donde só existem ruinas.
A visão quase constante, desde tenra idade, de Maria Antonieta, permite
supor que existia, entre aquela senhora e a rainha de França, relações
anteriores. Creio que este caso é digno da mais séria atenção.
2 - Despertar de recordações
No livro - "Os Mortos Falam?" - conta Katherine Bates:
"Devo começar por declarar que, durante muitos anos, tive a impressão
vaga, flutuante, de que um laço mais intimo do que aquele que geralmente
se sente, ligava-me a um dos meus antepassados. Para ser sincera,
acrescentarei que, por vezes, me parecia continuar-lhe a vida. Não tenho
qualquer razão valiosa para demonstrar o fundamento dessa intuição,
salvo um sentimento de afinidade com um homem, morto há grande
número de anos, antes de meu nascimento, e sobre o qual ninguém atraira
minha atenção. Até aqui tudo se poderá explicar por um jogo de
imaginação, mas houve uma curiosa coincidência, no curso de uma
experiência feita por mim, com uma clarividente que me era
completamente desconhecida.
Tinham sido descobertas, no escritório de nosso advogado, cartas escritas
por esse antepassado, quando era oficial da Guarda, há mais de cem anos.
Fui a uma clarividente, a Sra. Howart, entreguei-lhe uma dessas antigas
cartas, e pedi-lhe que me desse suas impressões por psicometria.
Esperava que ela me falasse dos primeiros anos do século XIX, mas tal não
se deu; descreveu-me ela o caráter daquele antepassado que, para ela,
evidentemente, estava morto e não devia mais reaparecer na Terra. Eu
ignorava se as descrições do caráter do escritor da carta eram reais, pois
que ninguém me falava dele.
Dei em seguida uma carta escrita por mim, conservando-a dobrada, por
maneira que ela não lhe pudesse ver a letra. Logo que seus dedos tocaram
a escrita, pareceu espantada e exclamou:
- Fazem-me observar que eu me enganei no que concerne à ultima frase
que pronunciei precedentemente, com relação àquele que escreveu a
primeira carta, porque ele reencarnou no escritor desta nota, cuja presente
vida lhe é melhor que a anterior.
- Melhor - repliquei eu - se engana; quer no ponto de vista da situação,
quer no dos bens, sua vida presente é muito menos favorecida.
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Sob a intuição dos Guias, disse a vidente:
- Ela é muito mais favorável para o seu desenvolvimento espiritual, que é a
única coisa de verdadeiro valor.
Poder-se-á supor que a Sra. A ... leu em minha subconsciência e deu a
meus pensamentos uma forma um tanto dramática.
De acordo, mas há algo ainda a dizer, que me aconteceu alguns anos mais
tarde e que não admite a mesma interpretação."
A Sra. Bates conta que prometera a uma de suas amigas, a Sra. Bigelot,
fazer-lhe uma visita na Broadway, durante suas férias. Ignorava
completamente a existência dessa aldeia, situada em Worcestershire, e
acrescenta que nunca lhe ouvira pronunciar o nome. Foi ai com uma de
suas primas e eis o que experimentou. Cedo-lhe a palavra:
"Logo que o carro nos depôs à entrada da aldeia, senti ai forte impressão
de familiaridade; parecia-me que tinha nascido naquele lugar e que revivia
os dias de minha infância. Muitas vezes, antes de chegar a uma esquina,
dizia à minha prima: já sei o que há cá, é uma herdade ou granja; tomemos
outra direção. O fato reproduziu-se muitas vezes, com grande espanto de
minha prima, que nada compreendia, mas era forçada a admitir que eu
tinha razão. Tudo isso a surpreendia, tanto quanto a mim, porque não
havia sombra de dúvida de que eu nunca viera a Broadway, nem dela ouvi
falar.
Nas cartas encontradas com o nosso advogado, tratou-se de um Coronel
Lygon, residente na cidade de Worcester, que convidava o escritor para as
festas que ele dava. Não havia, porém, menção de localidade, e como eu
sabia que aquele coronel se tornou mais tarde o primeiro Lord
Beauchamps, supus, naturalmente, que essas visitas eram feitas em
Madresfield Court, sua propriedade.
Uma semana depois, indo em visita a uma parenta de minha prima, soube,
incidentemente, durante a conversa, que Broadway fora a residência da
familia Beauchamps, que só habitara Madresfield nos últimos 50 anos."
A Sra. Bates faz a suposição de que o morto, com o qual simpatizara,
pudesse comunicar por sugestão todos os informes relativos à aldeia de
Broadway, mas insinua que lhe é igualmente permitido admitir que são
lembranças pessoais as que se lhe revelaram quando reviu a citada aldeia.
Essa teoria da reencarnação .- diz ela - nada tem de ilógica, pois permite
compreender o progresso individual através das existências sucessivas.
Parece que estamos em presença de duas espécies de fenômenos, que
confirmam a teoria da evolução, visto que um paciente psicômetra
encontra, nos dois escritos que lhe são submetidos, o mesmo escritor
espiritual, e em seguida a Sra. Bates se reconhece na aldeia de Broadway,
onde seu antepassado viera tantas vezes à casa do Coronel Lygon, antes
de habitar Madresfield Court.
3 - o caso de Laura Raynaud
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A interessante descrição relativa ao caso de reencarnação descrito pelo de
Laura Raynaud foi muito bem observado e Dr. Durville.
Esse trabalho saiu publicado pela primeira vez na "Psychic Magazine", de
janeiro de 1914, sendo reproduzido pelo "Fraterniste". Vou fazer conhecerlhe as partes essenciais, lamentando que a falta de espaço não me permita
reproduzi-lo integralmente.
"Laura Raynaud morreu com 45 anos. Graças a seu notável poder, curara
uma multidão de deserdados. Os curados, que fazem legião, conservam-lhe
um eterno reconhecimento.
Vejamos, agora, o que nos relata o Dr. Durville, que a conheceu muito de
perto, visto que ela era empregada em sua clíníca, e foí antiga aluna da
Escola de Magnetismo Heitor Durville, de Paris.
A história que vou relatar, aqui, poderá parecer estranha a pessoas pouco
familiarizadas com os nossos estudos psíquicos. Aos próprios psiquistas,
ou, pelo menos, a alguns, ela será de interpretação muito delicada. Espero,
em todo o caso, que tanto uns como outros tê-la-ão como o resultado de
um estudo imparcial, e com o mérito de ser a relação fiel de fatos vividos
em minha vizinhança imediata.
Estranha é por certo esta história, pelo imprevisto dos fatos que a
constroem, e pela sua interpretação, que é todo um problema filosófico.
Como os fatos desse gênero são excepcionais, e ainda, como os já
relatados, são, por vezes, apresentados apressada e insuficientemente
completados, achei que devia expor esse caso com os seus pormenores;
esforcei-me por enunciar, tanto quanto possivel, as palavras exatas das
testemunhas, e por oferecer aos leitores um máximo de garantias, citando
por extenso o nome e o endereço dessas testemunhas. Desejo
ardentemente que esse método se generalize, visto que já não estamos
mais no tempo em que a pessoa precisava esconder-se, para tratar de
psiquismo.
Apenas, um dos atores da história preferiu ser designado tão-só pelas
iniciais. Acedi, lamentando sua reserva. Chamar-Ihe-ei M. G. Lamento,
tanto mais, quanto se trata de uma das mais conhecidas e consideradas
personalidades de Gênova.
Enfim, como a narrativa não espera chegar à prova cientifica que avança, e
como não é mais que uma série de coincidências, resolvi também não citar
o nome por inteiro da familia onde vivera a personalidade da Sra. Raynaud,
em vida precedente, e nomeá-la-ei por seu prenome e a primeira letra do
nome, Joana S. A familia F... é de Gênova; não a conheço, nem com ela
tenho qualquer relação; poderia ela formalizar-se vendo o nome envolvido
numa história de reencarnação. Devo notar ao leitor que as idéias que se
vão seguir não são minhas; relatando-as, despojar-me-ei de minha
personalidade, de minhas concepções cientificas e filosóficas. Quis manterme no papel passivo de rolo registrador, que toma notas e transcreve.
Espero ter colimado o fim. Procurei, de igual modo, ser imparcial.
Quanto à interpretação dos fatos, tanto a hipótese materialista como a
espiritualista podem sustentar-se com motivos válidos, ilusões, ou
transmissões de pensamento. Encarei as hipóteses, discutindo-as. Não
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tenho, aliás, a tola pretensão de querer fechar o assunto em um estudo
que ofereço aos colegas psiquistas.
Quando ainda pequena, parece que Laura não era como as crianças de sua
idade. Sua mãe, uma senhora que passava dos 50 anos, veio procurar-me
em Paris e me afirmou o seguinte:
- Laura teve desde os primeiros anos idéias que não compreendíamos, que
eram dela mesmo, sem que as tivesse aprendido. Muitas vezes nos
bestificava (sic) com suas histórias, e penso que enlouqueceria se
continuasse assim.
Sabia que os princípios ensinados pelos padres não são a verdade e suas
idéias eram tão tenazes, tão firmes, que recusava obstinadamente ir à
missa aos domingos com os seus. Era preciso - continua sua velha mãe levá-la com uma cachouère (leia-se chicote), que não esclarecia as idéias
da criança.
O cura da aldeia interessava-se por Laura, porque ela era inteligente, e ele
gostava de conversar com ela. A pequena Laura lhe contestava o paraíso, o
purgatório, o inferno, e lhe afirmava que o Espírito, depois da morte, volta
à Terra, em outro corpo. O cura então se zangava, ficava vermelho e
murmurava entre dentes:
- Estranha criança! Menina misteriosa!
E retirava-se, sonhador, sem ter podido obter da criança um
arrependimento ou outra coisa que não fosse amuar-se e declarar: -Está
bom, não direi mais nada!
Esse cura exerce seu ministério em Aumont, no Somma, terra natal de
Laura; é um velho de 72 anos, chamado Geimbard.
A idéias bizarras da pequena não se foram apagando com a idade; quando
a linguagem lhe permitia exprimi-las melhor, elas se precisaram. Com 17
anos veio a Amiens. Ai era assediada pela idéia de tocar os doentes, para
os curar; aos intimos e aos próximos, nas horas de confidência, expõe suas
concepções a respeito da sobrevivência.
Chego a 1904, quando ela se casa. Foi-me dado reconstituir as idéias de
Laura, a partir desse momento, graças àqueles de seus amigos, que pude
encontrar. Ela sabia que os humanos possuem um princípio espiritual
imaterial que sobrevive à morte. Esta sobrevivência, porém, não se dá em
um longínquo paraiso ou inferno; é à Terra que a alma volta, para
reencarnar, depois de haver estado muitos anos no Espaço. Laura Raynaud
sabia tudo isto; lembrava-se de já ter vivido e gostava de contar sua vida
precedente; sua recordação não era completa; só sabia de algumas
passagens, de algumas circunstâncias dessa existência, mas essas
passagens, essas circunstâncias eram para ela de uma limpidez inaudita.
A casa onde vivera, seu exterior, o parque que a rodeava, os arredores, o
céu azul, tudo era presente a seu espirito como um clichê luminoso. Dizia
ela que poderia reconhecer sua morada, tão facilmente, como um amador
de quadros reconhece uma tela que lhe agradou. Via-se a si mesma nessa
existência precedente, mas nada sabia das suas minúcias; via-se aos 25
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anos e dava de sua pessoa informes precisos. Quanto à fama, não se
lembrava.
Seu marido, Pierre Raynaud, que mora em Paris, na rua Petrarca, exprime
assim suas lembranças, com referência às idéias da esposa:
- O senhor sabe como eu sou céptico, sobretudo em fenômenos psíquicos.
Vejo-me, entretanto, obrigado a reconhecer que há, na história da
reencarnação de minha mulher, coisas bem interessantes. Pelo que me diz
respeito, pessoalmente, posso assegurar que Laura me fez, desde o
começo de nossas relações, a descrição de fatos concernentes a uma
existência, que ela teria vivido anteriormente. Não me lembro com
precisão tudo que me disse; sei, no entanto, que falava muitas vezes de
uma espécie de clichê, que ela tinha de si própria. Via-se jovem e doente
do peito, errando em um grande parque, numa região que não podia
nomear, mas cujo céu era puro ... uma região do Meio-Dia, sem dúvida.
Apesar de nascida no Norte, Laura tem um tipo nitidamente meridional,
pele morena, cabelos escuros. Minha mulher explica isto; seu tipo lhe vem
da vida anterior. Lembro-me perfeitamente que ela julgava ter achado um
dia a sua terra. Ora, no que ela descobriu em sua viagem a Gênova, há
coisas que coincidem, de forma estranha, com o que outrora me contou.
Uma sua velha amiga, a Sra. Dutilleu, que mora na rua Damartin, n°° 2, em
Amiens, narrou-me, a respeito do assunto de que nos ocupamos, uma
história análoga à que me expôs o Sr. Raynaud. Nela encontro alguns
detalhes novos.
- Foi durante as longas noites que passamos juntas - disse-me ela -, que
minha amiga contava a sua outra vida, transcorrida tão depressa, sob um
céu mais hospitaleiro que o nosso. Queixava-se do clima frio do Norte: seu
país tinha outro sol, mais quente e mais alegre.
Passaram-se os anos. Laura Raynaud realiza seus sonhos de infância; toca
os doentes para os curar; e obtém curas notáveis. O ruído dessas curas se
estende como um rasto de pólvora. Ricos e pobres aglomeram-se em seu
salão da rua Enguerrand, em Amiens, para encontrar um alívio a seus
males. As pessoas de maior destaque da localidade, juízes, advogados,
médicos, vêm consultá-la. Mas a Sra. Raynaud, não gostando de Amiens,
quer vir a Paris; justo, no momento de sua maior fama, na época em que
seus adeptos a veneravam, como a um deus, ei-la que deixa bruscamente a
clientela. Chamam-na a Paris e ela vai para lá. É para completar o seu
saber de curadora que se dirige para a capital; inscreve-se na Escola
Prática de Magnetismo. Foi ai que a conheci. Notei depressa sua notável
faculdade, e assim, em 1911, ofereci-lhe a direção de minha Casa de
Saúde, que ela aceitou.
4 - O QUE A SRA. RAYNAUD DISSE EM 1911 A DURVILLE
Vivi ao lado da Sra. Raynaud desde 1911; posso, pois, observá-la dia a dia,
e estudar, repousadamente, suas faculdades curiosas e idéias originais.
Estou em condições de afirmar que ela é, no ponto de vista mental,
perfeitamente equilibrada. Não se trata de uma psicopata; não tem
nenhuma alucinação, nenhuma idéia mórbida; é uma mulher calma e
razoável; tem grande fé no poder curador de sua mão. Os resultados que a
vi obter, em minha casa, autorizam a confiança em si. É, enfim, uma
intuitiva maravilhosa, que me predisse muitos acontecimentos de minha
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vida, todos imprevisíveis. Declaro, entretanto, não estar convencido de
tudo o que me disse ela, e em particular das vidas sucessivas. Ser-me-iam
precisas provas sólidas e o que colhi só pode ser considerado, já o declarei,
como uma série de interessantes coincidências.
A Sra. Raynaud falou muitas vezes, diante de mim, de sua última vida
anterior, mas não dei muito valor a essas histórias, pois que não via a
possibilidade de uma verificação qualquer.
Laura dizia-me que já vivera; habitara seguramente uma região do Sul; sua
casa era grande, bem maior que as casas comuns; tinha um terraço para o
levante; as janelas eram grandes, numerosas, abobadadas em cima; havia
dois andares e ainda um terraço no superior.
Era nesse terraço que ela gostava de passear, jovem, morena, com olhos
muito negros e grandes; estava triste, por se achar gravemente doente;
tossia e ia morrer do peito. Seu caráter era altivo, severo, quase mau; a
doença a tinha irritado, sem dúvida. Vivia inativa e gostava de errar,
ociosa, no parque. Este era plantado com velhas árvores; por trás e aos
lados havia casas habitadas por um grupo de operários. A morte logo a
surpreendeu, aos 25 anos, talvez. Mais de meio século se passou, no qual
ela viveu uma vida extraterrestre; depois reencarnou na aldeia de Aumont,
no Somma. Eis o que eu a ouvi narrar muitas vezes.
5 - O TESTEMUNHO DA PRINCESA FAZYL
Em junho de 1912, a Princesa Fazyl, que mora em Paris, estava muito
fatigada. Estendera-se num leito. Laura lhe fazia companhia. Começou,
então, a princesa a evocar recordações da infância, o Egito, com o céu de
fogo, com seus bosques de mimosas, tamarindos, romanzeiras, figueiras,
palmeiras, e o Nilo, o Nilo benéfico, de águas verdes ou vermelhas, que a
ibis de cabeça negra vem visitar. E perto do rio a grande casa da fama,
branca, com seu jardim, que descia até às águas.
- E eu também - continuou a Sra. Raynaud -, conheci o pais do Sol, não
nesta existência. - E contou à princesa suas recordações da vida anterior,
de si própria, de sua casa, de seus pais. - Não sei se foi no Egito que vivi.
Mas não me lembro de um grande rio; foi, talvez, na Itália; aliás soube
sempre que voltaria um dia a esse pais, e sei que o reconhecerei, tantas
são as imagens que tenho claras a meus olhos.
E a princesa sorria, não de incredulidade, mas de surpresa.
6 - COMO A SRA. RAYNAUD ENCONTROU SUA CASA
As coisas estavam nesse pé e os meses passavam; eu me limitava a
conceder às idéias da Sra. Raynaud, concernente a sua vida anterior, o
valor relativo que se concede a um sonho, quando sobrevém uma
circunstância imprevista.
Recebi, em março de 1913, uma carta de Gênova, chamando-me à casa de
uma senhora da aristocracia genovesa. Estávamos, nessa época, em pleno
Segundo Congresso Internacional de Psicologia Experimental, e eu muito
ocupado em presidir minha comissão e acompanhar o concurso da varinha
mágica. Não podia deixar Paris.
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Por felicidade a doente gostava muito da Sra. Raynaud. Fora já por ela
magnetizada em minha casa, em Paris. Pedi à Senhora Raynaud que
partisse para a Itália. A viagem devia ser fértil em curiosas surpresas.
Chegando a Turim, a Sra. Raynaud teve a vaga impressão de que o lugar
não lhe era desconhecido. Parecia-lhe que já vira sitios como os que se lhe
desenrolavam aos olhos. Entretanto, nunca viera à Itália, não lera obras
sobre esse pais, e, principalmente, não acreditava ter visto imagens que o
representassem. E o trem corria sempre. Ela chegou a Gênova. Lá, o que
não fora até então para a Sra. Raynaud mais que uma impressão, tornouse certeza. Ela conhecia verdadeiramente essa terra; fora ai que vivera em
uma existência precedente.
Chegando à casa dos seus hóspedes, referiu-lhes suas idéias e mostrou
desejo de ir em procura de sua casa.
Nosso excelente M. C., psiquista erudito e espiritualista convencido,
ofereceu-se para auxiliar a Sra. Raynaud em suas pesquisas. Conhecendo
Gênova a fundo, pediu-lhe que desse de sua casa todos os sinais que ela
conhecia, e ela disse a M. C. o que já se leu.
- Existe, não propriamente em Gênova, mas em suas cercanias - diz M. C. -,
uma grande casa que me parece responder à forma, à situação e à
arquitetura que você indica. Vamos.
M. C. pede à Sra. Raynaud que o acompanhe. Tomaram um automóvel e
atravessaram toda a Gênova. Em breve o carro parou diante de uma
grande casa branca.
- Não é esta - disse a Sra. Raynaud -, mas eu conheço muito bem o lugar e
minha morada não é longe. Partamos e iremos encontrar, dobrando à
esquerda, um caminho que sobe, e, desse caminho, perceberemos, através
das árvores, o que procuramos.
O automóvel marcha, seguindo as indicações da Sra. Raynaud; encontrase, de fato, o caminho à esquerda, estendendo-se com uma inclinação
bastante acentuada, até uma casa branca, que corresponde aos sinais
indicados: grande quadrilátero, com seu grande terraço embaixo, terraço
em cima, muitas janelas, largas, abobadadas, do estilo da Renascença
italiana; à frente, o parque inculto, descendo para os fundos.
- Ah! - diz M. C. - lá está a casa da familia S ... , familia muito conhecida em
Gênova.
- Foi lá que eu morri - acrescentou a Sra. Raynaud -, foi ali, naquele
terraço, que passeava, fraca, doente do peito. Sofria muito, vivia triste; foi
ali que morri na flor da idade, há um século.
E o automóvel levou M. C. e a Sra. Raynaud, contentes com sua descoberta.
Iam-se agora procurar as provas.
7 - ENCONTRA-SE EM GêNOVA UM REGISTRO DE ÓBITO QUE SERIA O DA
SRA. RAYNAUD
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Voltando à casa de nossos amigos, a Sra. Raynaud, ao jantar, deu
pormenores sobre seu achado, evocou com prazer algumas lembranças de
sua precedente existência, e depois acrescentou:
- Sei que não estou enterrada, como todo o mundo, no cemitério; meu
corpo repousa em uma igreja, tenho disso a convicção.
Ficaram todos perplexos. Mas o tempo urgia. A Sra. Raynaud terminara sua
missão em Gênova; era preciso voltar à França. Eu tinha com efeito grande
necessidade dela para que magnetizasse meus doentes, e ela, por seu
turno, desejava estar presente antes do fim do Congresso.
Voltou. Tive, então, conhecimento de todas as surpresas que lhe reservara
a viagem, e tomei desde logo a decisão de fiscalizar, nos limites do
possivel, o que disse minha colaboradora. Havia muitos pontos
interessantes a pesquisar.
Primeiro: Existira na casa referida, em Gênova, uma senhora, que pudesse
ser identificada com a hipotética Sra. Raynaud, morena, sempre doente,
morta de doença do peito, há cerca de um século?
- Se essa pessoa existiu, onde estava sua sepultura? Munido desses pontos
de interrogação, fiz, por intermédio de um amigo, longas pesquisas em
Gênova; elas conduziram a bem estranhas averiguações.
A igreja de S. Francisco de Alvaro conserva em seus arquivos os obituários
das pessoas falecidas na casa indicada pela Sra. Raynaud, como sendo sua.
Nesses arquivos, meu amigo descobriu um registro de que me enviou
cópia, e que reproduzo integralmente, com exceção do nome da familia,
que designo pela letra D. Nele se nota:
1°° - Que há referência a uma mulher, que foi sempre adoentada, o que é
conforme o que relatou a Sra. Raynaud;
2°° - Que essa mulher parece ter morrido do peito, pois que ali se diz que
morreu de um resfriamento; o termo morrer de resfriamento é em geral
sinônimo de morrer de tuberculose pulmonar;
3°° - Que o falecimento remonta há cerca de um século, exatamente em 22
de outubro de 1809;
4°° - Que o corpo da defunta foi enterrado em uma igreja.
Notemos, enfim, que no registro nada contradiz o que declara a Sra.
Raynaud.
8 - EXTRATO DO REGISTRO DE óBITO DA PARóQUIA DE S. FRANCISCO DE
ALVARO, GêNOVA
"23 de outubro de 1809 - Joana S., viúva de B ... , que habitava há muitos
anos em sua casa, sempre adoentada, e cujo estado de saúde se agravou
nestes últimos dias, em conseqüência de um forte resfriado, morreu a 22
do corrente, com todos os sacramentos da Igreja, sendo seu corpo
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transportado para a igreja de Notre-Dame-du-Mont." Seguem-se as
assinaturas.
9 - UMA PACIENTE DO DR. DURVILLE, A SRA. D'ELPHES, COMPLETA AS
PROVAS DADAS PELA SRA. RAYNAUD
"Quando recebi de Gênova o atestado de óbito, que seria o da Sra.
Raynaud, eram cerca de 9 horas da manhã; achava-me à mesa e fazia o
meu pequeno almoço; estava nesse dia atrasado para com as minhas
ocupações. Muitos doentes me esperavam. Bebendo à pressa o conteúdo
de minha xicara de leite, abria igualmente à pressa a minha
correspondência, contentando-me em lançar a vista sobre a extensão, a
letra, a natureza e a assinatura, reservando-me depois para a leitura. O
atestado teve a mesma sorte; a carta, com os selos italianos e a letra do
meu amigo de Gênova, indicara-me a proveniência do papel e sua
natureza. Vi algumas palavras do texto, as assinaturas e nada mais. Fechei
a carta, pu-la na mesa com as outras, e fui ver meus doentes. Pela manhã,
veio-me a idéia do registro. Falei dele a uma amiga que pediu informes.
Respondi-lhe, mais ou menos:
- Não o li, sei apenas que vem de Gênova, que é o extrato do registro de
uma paróquia, mas não sei qual; que o prenome da defunta é Joana, e
creio também que o nome da família começa por D. É tudo o que sei.
Tive, então, a idéia de entregar o ato genovês a um dos meus amigos
videntes, a ver se ele me poderia revelar alguns fatos interessantes,
verificáveis; para evitar, porém, tanto quanto possível, o elemento
transmissão do pensamento, esse grande escolho da vidência, procurei
fazer com que nenhuma pessoa, das que me rodeavam, pudesse ler o
conteúdo do registro. Conhecendo-o, poder-se-ia, quem sabe, agir
telepaticamente sobre o paciente adormecido e falsear, talvez, a natureza
do resultado. Tomei, pois, o papel, e sem que eu mesmo lhe lançasse de
novo as vistas sobre o conteúdo, meti-o num envelope, que fechei. Só eu o
tinha visto, em Paris, e dele sabia apenas as palavras precedentemente
lidas. Recebi logo uma de minhas pacientes, a Sra. d'Elphes, adormeci-a e
lhe dei o papel, sem lhe dizer a menor palavra relativamente ao que dela
desejava.
Sessão de 28 de maio de 1913 - Instalo-me em minha escrivaninha, tomo a
pena, e anoto tudo o que diz a paciente, sem dizer sim ou não, se está
certo ou errado. Transcrevo aqui as notas tais como se encontram em meu
livro de observações:
- "Este papel vem de longe ... Espero que me oriente ... Vejamos, é dali.
(Indica o Meio-Dia.) Sim, mais longe; deixo a França, mas sem atravessar
o mar. Ah, ai estou: é a Itália, há o mar perto, um porto: é Gênova. (Desde
que faço experiências com pessoas adormecidas, é a segunda vez, apenas,
que uma paciente me pode dizer o nome preciso de uma cidade.) (
Silêncio.) Eis-me em uma grande casa; que bela casa, branca, grande sem
ser imensa, mas que estilo é esse? Vejo grandes janelas, e acima outras
menores, abobadadas. (Até aqui tudo é rigorosamente igual às declarações
da Sra. Raynaud.) A esquerda, olhando para a fachada, vejo uma torre.
Sobe-se por muitos degraus a um grande vestíbulo lajeado (inexato). A
casa fica numa inclinação, o jardim alteia-se por trás (tudo muito exato; na
fotografia da casa que publiquei não se vê a fachada principal e por
conseqüência os degraus; não pudemos tirar a fotografia por outra forma).
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Mas, que devo encontrar nessa casa? - pergunta a Sra. d'Elphes - noto ai
muita gente.
- Procure - disse eu - uma senhora de que trata o papel que tem em mão.
- Uma senhora. .. ah, sim, eu a vejo, mas a senhora morreu.
- Pode dar-me o seu nome?
Um nome, é muito dificil. (Procura, suspira, depois.) Não sei se me engano,
vejo Joana.
- E o nome de família?
- Espere, vêem-se muitos; Broglie, acho que esse nome tem relação com o
que nos interessa; não o posso ver com os olhos encontro ainda dois que
começam por M. Modena? Médicis? (Tudo isso é ruim.) Ah, vejo agora um S
e o nome tem sete letras, a segunda poderia bem ser um a, e vejo dois ff
no meio.(Muito exato.) ,
A paciente está fatigada, desperto-a."
Sessão de 11 de junho de 1913 - Adormeço a Sra. d'Elphes; quando ela se
acha em sonambulismo, dou-lhe o mesmo envelope fechado, que contém o
registro e digo-lhe somente:
-Continue a descrição que deixou na sessão precedente.
E então, depois de alguns instantes, diz ela:
- Ai estou; vejo Joana em uma grande casa de Gênova. Ora, mas como ela
sofre! Tosse. E depois, não é doce de gênio... É um caráter altivo, não a
vejo viver muito tempo, vejo-a morta ... (Um silêncio.) Então, que devo
ver? (Tudo aqui é de acordo com o quadro que a Sra. Raynaud tinha
pintado de si própria.)
- Continue - disse eu - a ver a Sra. Joana.
- Que quer que veja a seu respeito? Ah, espere, parece-me que ela não foi
enterrada, como todos, em um cemitério.
- Então, onde poderia ter sido enterrada?
- Doutor, não sei se me engano, mas parece que em uma igreja. (Creio
interessante acentuar que, até então, só tinha dito coisas por mim
conhecidas, e aqui verdadeiras revelações.)
- Em uma igreja?
- Sim, a igreja é retangular, quase quadrada, com colunas à entrada e
pilares mais adiante; Joana está lá num túmulo; ele é perto do altar e bem
modesto; a pedra não é horizontal, mas vertical, e por trás vejo sete
esquifes; contém pessoas da família de Joana, e o ataúde desta se acha
situado junto à parede. É só o que vejo. Estou fatigada. Ah, vem-me uma
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idéia! Essa Joana não tem descendentes em França, no Meio-Dia? Vejo
muitos.
- Não sei absolutamente nada.
A sessão foi longa; desperto a Sra. d'Elphes.
A Sra. Raynaud nunca me dissera que, depois de sua curta existência, fora
enterrada numa igreja. Procurei, pois, saber se a paciente tinha visto
certo. Abri o envelope que continha o registro de óbito e li - Seu corpo foi
transportado e enterrado na igreja de Notre-Dame-du-Mont.
Teria eu lido inconscientemente o registro, antes de o meter no invólucro,
e a revelação fornecida pela paciente não seria mais que um fenômeno de
leitura nas profundezas de meu cérebro? Quem sabe? Em todo o caso, no
que se refere à descrição da igreja, não foi o informe lido em meu
subconsciente, pois que não a podia absolutamente saber. Ignorava, com
efeito, como era construida aquela igreja, porque nunca fui a Gênova. Para
verificar a justeza da vidência da paciente, escrevi a meu amigo genovês e
lhe mandei cópia da narrativa da vidente, pedindo que ele mesmo
observasse o que havia de verdade nas revelações. Alguns dias depois
recebia uma carta de que extraio as passagens seguintes:
"Meu caro Doutor:
Fui domingo de manhã à igreja. Não me pude entregar a todas as
investigações necessárias, porque a igreja estava ocupada com o serviço
da missa. Procurei em vão o túmulo, perto do altar-mor, que se encontra
na cripta, então cheia de gente. A igreja é efetivamente retangular, quase
quadrada, com colunas à entrada e pilares em seguida. Voltarei na próxima
semana."
Alguns dias depois, recebi novos informes de Gênova.
Meu amigo C ... voltou à igreja, fora das horas do serviço religioso. Eis um
trecho de sua carta:
"Envio-lhe a fotografia da igreja; não a pude tirar de outra forma, em razão
da topografia do lugar. Há, com efeito, como disse sua vidente, um túmulo:
é o da família S... Apenas, não está situado ao lado do altar, mas embaixo.
Sobe-se ai por uma escada."
Essa carta retificava em parte a precedente. Havia um túmulo na igreja.
Apenas o local era inexato. Não pude saber nemo número de defuntos
sepultados nesse sarcófago, nem o sitio ocupado por Joana. Foi
lamentável.
Escrevendo a meu amigo, pedi-lhe indagasse se a familia S ... tinha
representantes no sul da França. Depois de muitas semanas, respondeume ele:
"Não há membros da família S... no Sul, mas existem no Principado de
Mônaco; não é longe do sul da França,"
Com efeito.
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Sessão de 11 de junho de 1913 - Paciente: Sra. d'Elphes; Experimentador:
Dr. Durville; Testemunhas: André Durville, Senhora Raynaud.
Adormeço a Sra. d'Elphes. Como precedentemente, quando ela está
sonambulizada, peço que se transporte de novo a Gênova. Diz ela
espontaneamente:
-Mas Joana está agora reencarnada, sinto-me atraida para o norte da
França, uma região plana, de campo, pequena aldeia, perto, porém, de uma
grande cidade. Por que vejo essa aldeia? Noto como um arco-iris que liga a
igreja onde repousa o corpo de Joana à aldeia.
-Mas que significa o arco-iris?
-Quer dizer que há uma estreita relação entre os dois paises, que ele toca.
Sim, é nessa aldeia que Joana reencarnou.
- Mas, como quer que conheça uma aldeia no norte da França com os sinais
que me dá?
- Espere, na cidade vejo um rio muito importante, e depois uma bela igreja.
Ah, mas é muito bela! Há uma grande catedral gótica. (Silêncio.) Mas eu
conheço essa catedral, é a de Amiens. Então Joana reencarnou numa
pequena aldeia, perto de Amiens. É isso.
- Pode descrever-me a casa?
- Espere; procuro-a. Ah! Ei-la; como é bizarra, não tem nada de bonita;
você sabe como é diferente da de Gênova, é uma casa pequenina, simples.
- Entre e diga-me o que vê.
-Entro numa grande sala, depois de ter subido dois ou três degraus, vejo
outra sala e em frente uma escada de madeira, que conduz ao celeiro. (Há
aqui uma inexatidão; vê-la-emos já.) Noto na casa uma jovem; é ela que
me interessa, é Joana reencarnada; mas por que se reencarnou nessa casa
tão modesta? Vejo-lhe os pais, são bons e simples camponeses. Quê? Que
percebo? Acabo de ver, de repente, a pequena toda vestida de azul.
E como eu não compreendesse nada de toda essa história: - De azul, que
quer dizer? É seu corpo que é azul?
- Não; quero dizer que ela está vestida de azul; roupas azuis, meias azuis.
Mas o que significa, é um simbolo, sem dúvida.
- Não, não creio que seja um símbolo, quer dizer que a criança está vestida
de azul.
- Já viu crianças vestidas de azul?
- Certamente, no campo vêem-se muitas vezes as crianças de azul, e
vestem-nas de azul até os 9 anos.
(Surpreendido pelo que acabo de ouvir, lanço um olhar à senhora Raynaud,
que está assentada atrás de mim, numa poltrona, ela faz-me um sinal, sem
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dizer palavra, de que é exato o que declara a vidente, e que é preciso
deixá-la continuar.)
- Então me explique por que esta criança está de azul.
- Vejo-a agora maior. Está vestida como toda gente. Deixa cedo o seu
torrão natal. Vai à cidade vizinha, sem dúvida, mas não fica aí; vejo-a,
senhora. Ah! (a vidente espanta-se e continua) oh, quem entra aqui?
(Ninguém entra na sala, foi meu irmão André quem fez ruído, mexendo-se.
)
Não, alguém entrou com o senhor, é a senhora. - A senhora? Que senhora?
Joana reencarnada?
- Sim, é ela mesmo ... ela está lá, vejo-a, ah, mas (e dirige-se à Sra.
Raynaud); mas é possivel, confunde-se com ela. - Que quer dizer? Você se
ilude.
- Não; asseguro-o: fazem-me compreender que Joana e a Sra. Raynaud são
a mesma pessoa. - Como, a mesma pessoa?
- Perfeitamente. Não o sabe? Eu o compreendo agora. Diga-me, a Sra.
Raynaud não nasceu perto de Amiens? Então, é isto, é bem dela que se
trata. A senhora não se vestia de azul quando era pequena?
- Sim, sim - responde a Sra. Raynaud. Estando a paciente fatigada,
suspendo a sessão.
As sessões de 28 de maio e de 4 de junho foram muito curiosas:
A Sra. d'Elphes, sem nada conhecer da história da Sra. Raynaud, fizera
interessante descrição dos lugares que ela teria habitado. Em seguida,
indicou a existência, nesses lugares, duma Sra. Joana, que correspondia
aos sinais dados pela Sra. Raynaud. Revelava-nos, em seguida, que Joana
fora enterrada numa igreja.
A 11 de junho, a Sra. d'Elphes nos diz que Joana reencarnara em uma
aldeia, perto de Amiens, fez descrição da casa natal, afirmou que Joana,
criança, vestia-se de azul e acabou por declarar: Joana reencarnada é a
Sra. Raynaud.
Comentemos, agora, esta última sessão. A vidente assegura-nos que Joana
reencarnou perto de Amiens, em uma aldeiazinha. Ora, a Sra. Raynaud
nasceu em Aumont, a 25 quilômetros de Amiens; ela não podia conhecer
esse pormenor. Quanto à descrição da casa natal, a paciente disse coisas
que correspondem à casa em que nasceu a Sra. Raynaud, do que me
assegurei, indo a Aumont. A casa, com efeito, tem modesto aspecto. Entrase, desde logo, na sala principal, e percebe-se outra à direita, mas a
escada assinalada pela vidente não existe; só há um degrau na porta, em
lugar de dois ou três."
Consultando a mãe da Sra. Raynaud, soube o doutor que Laura fora
consagrada ao azul, em seguida a uma novena que coincidira com seu
restabelecimento.
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A critica do Dr. Gaston Durville, após a narrativa do caso de Laura
Raynaud, não me parece suficiente para suprimir por completo a hipótese
de uma sua vida anterior. Com efeito, não é possivel recusar o testemunho
da mãe de Laura, quando ela afirma que sua filha falava ao cura de uma
existência passada.
Verificamos já que certas crianças têm a intuição de haver vivido
anteriormente, e veremos que há outras que conservam indiscutiveis
lembranças de suas vidas anteriores. A objeção de que uma criança
ignorante poderia formular tão complicado pensamento não é muito válida.
É possivel que, ouvindo dizer que ela tinha um tipo meridional, Laura se
imaginasse nascida outrora em uma região do Meio-Dia, sob o belo céu
azul da Itália. Poderia ser, ainda, e é a objeção mais séria, que, durante o
sono, tivesse, por clarividência, visitado o país dos seus sonhos, e que,
acidentalmente, parasse nos arredores de Gênova, diante da casa de que
deu, antes de tê-la visto, tão exata descrição.
Isto seria já um curioso caso de lucidez, mas esta hipótese está longe de
explicar todas as circunstâncias. Não explica, com efeito, o conhecimento
de que uma senhora, do começo do século XIX, tivesse morrido de doença
do peito, nessa casa, nem que fosse inumada em uma igreja, nem a certeza
que tinha Laura, em sua infância, de haver vivido anteriormente.
Parece, pois, ressaltar, do exame dos fatos, que a hipótese mais provável,
porque é a que melhor explica todos os incidentes desse caso notável, é a
preexistência de Laura Raynaud.
O Dr. Gaston Durville não lhe é sistematicamente hostil, pois que declara,
ao terminar seu estudo:
- "Agora, trata-se de um caso de reencarnação? Confesso que nada sei,
mas acho que a hipótese reencarnacionista não é, neste caso, mais
absurda que qualquer outra.
"A ilusão, a auto-sugestão, a lucidez e a vidência não justificam tudo.
Podem, talvez, explicar muitas coisas. Há lugar para outras hipóteses, a
reencarnação, é do número delas."
Sim, meu caro doutor, aqui é, indiscutivelmente, a melhor de todas.
Gabriel Delanne
OUTROS FATOS QUE
IMPLICAM A LEMBRANÇA
DE VIDAS ANTERIORES

Vou reproduzir os fatos que reuni em minha memória sobre as vidas
sucessivas, apresentadas ao Congresso de Londres, em 1898. Fá-los-ei
seguir das reflexões que aduzi depois.
Juliano, o Apóstata, lembrava-se de ter sido Alexandre da Macedônia.
Contava Empédocles que ele se lembrava de ter sido rapaz e moça. Como
nada sabemos das circunstâncias que poderiam determinar essas
afirmativas, passaremos aos escritores de nossos dias que relatam fatos
da mesma ordem.
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Entre os modernos, o grande poeta Lamartine declara, em sua "Viagem ao
Oriente", ter tido reminiscências muito claras.
Eis o seu testemunho:
"Não tinha na Judéia nem Biblia, nem livro de viagens, nem ninguém que
me pudesse dar o nome dos lugares, a denominação antiga dos vales e das
montanhas; reconheci, entretanto, desde logo, o vale de Terebinto e o
campo de batalha de Saul. Quando fomos ao convento, os padres
confirmaram a exatidão de minhas previsões; meus companheiros não
podiam acreditar. Em Sephora, designei com o dedo e dei o nome de uma
colina, no alto da qual havia um castelo arruinado, como o lugar provável
do nascimento da Virgem.
No dia seguinte, ao pé de árida montanha, reconheci o túmulo dos
Macabeus, e dizia a verdade sem o saber. Exceto o vale do Libano, nunca
encontrei na Judéia um lugar ou qualquer coisa que-não fosse para mim
como uma recordação. Já vivemos, pois, duas vezes, mil vezes? Não será
nossa memória uma imagem desbotada, que o sopro de Deus reaviva?"
Estas reminiscências não podem ser devidas a lembranças provenientes de
leituras, porque a Bíblia não dá a descrição exata das paisagens onde se
passaram as cenas históricas; relata, simplesmente, os acontecimentos.
Podem-se atribuir essas intuições, claras e precisas, a uma clarividência
durante o sono? Não está de forma alguma demonstrado que Lamartine
fosse sonâmbulo, mas, admitida essa hipótese, como poderia ele conhecer
os nomes exatos de cada um daqueles lugares? Se são Espíritos que os
indicam, por que só se lembra o sensitivo das paisagens e nunca dos seus
instrutores invisíveis? Não é preciso fazer intervirem os Espíritos, quando
sua presença não for demonstrada.
No jornal "La Presse", de 20 de setembro de 1868, um romancista popular,
Ponson du Terrall, aliás inimigo do Espiritismo, escrevia que se lembrava
de ter vivido ao tempo de Henrique III e Henrique IV, e, nessa
revivescência, o rei em nada parecia com o que dele diziam seus pais .
Poderia lembrar, também, que Théophlle Gauthier e Alexandre Dumas
afirmaram, por diferentes vezes, sua crença nas vidas sucessivas, baseada
em lembranças íntimas. Prefiro, porém, as narrativas que trazem consigo
as provas de autenticidade.
Devo à gentileza de Edmond Bernus o informe seguinte relativo ao Pere
Graty. Assim, escreve ele em "Souvenirs de ma jeunesse":
"Eu acabava de começar os estudos de latim. Não esquecerei nunca que,
em uma noite, num instante, o senso do gênio latino me foi dado.
Refletindo em uma frase latina, compreendi, repentinamente, o espírito
dessa língua. E, de fato, meus progressos foram singulares. Aprendi o latim
de dentro para fora; parece-me que o tirava do fundo do meu espírito,
onde ele estava inoculado. Durante muitos anos, pensei em latim. Cheguei
a sonhar em latim, a fazer em sonhos discursos em versos latinos, de que
me lembrava ao acordar, e que eram corretos.
Exprimia nessa língua, mais facilmente e mais claramente do que em
francês, meus menores pensamentos."
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Nota Bernus que Graty não conhecia as idéias reencarnacionistas, o que dá
muito valor a esse trabalho de suas memórias.
Eis outro caso em que a reminiscência se produz pelo uso da língua latina.
Em um artigo bibliográfico sobre Méry, editado quando ele ainda vivo, no
"Journal Littéraire" de 25 de setembro de 1864, o autor afirma que aquele
escritor acreditava firmemente ter já vivido muitas vezes; que se lembrava
das menores circunstâncias de suas existências precedentes e as
pormenorizava com uma certeza, que impunha a convicção.
Assim, diz o biógrafo, ele afirma ter feito a guerra das Gálias e haver
combatido na Germânia com Germanicus. Reconheceu, muitas vezes, sítios
onde acampou, e certos vales dos campos de batalha em que outrora
pelejara. Chamava-se, então, Minius. Há um episódio que parece
estabelecer não serem estas lembranças simples miragens de sua
imaginação. Cito textualmente:

"Um dia, em sua vida presente, estava em Roma, e visitava a biblioteca do
Vaticano. Foi recebido por dois jovens, noviços de longas vestes escuras,
que se puseram a falar-lhe no mais puro latim. Méry era bom latinista, no
que se refere à teoria e às coisas escritas, mas não experimentara, ainda,
conversar familiarmente na lingua de Juvenal. Ouvindo esses romanos de
hoje, admirando o magnifico idioma tão bem harmonizado com os
monumentos, com os costumes da época em que estivera em uso, dir-se-ia
que um véu lhe caía dos olhos; que ele mesmo havia conversado, em
outros tempos, com amigos que se serviam dessa linguagem divina. Frases
inteiramente feitas e irreprocháveis caiam-lhe dos lábios; achou, desde
logo, a elegância e a correção; enfim, falou o latim, como fala o francês.
Tudo isso não se podia fazer sem uma aprendizagem, e se ele não tivesse
sido um súdito de Augusto, se não houvesse atravessado esse século de
esplendor, não improvisaria uma ciência impossível de adquirir em
algumas horas."
O autor tem razão. É preciso distinguir com cuidado o fato das
hiperestesias da memória, muitas vezes observado no sonambulismo, e na
doença. Naqueles estados especiais, o paciente repete, por vezes, tiradas
inteiras, ouvidas outrora no teatro ou lidas antigamente e profundamente
esquecidas em estado normal. Mas, uma palestra sustentada em língua
desusada, sem hesitações, sem pesquisas, gozando o indivíduo de todas as
suas faculdades, supõe, evidentemente, para a pronúncia e para a
tradução, o funcionamento de um mecanismo, muito tempo inativo, mas
que se revela no momento propício.
Não se improvisa uma linguagem, ainda mesmo que dela se conheçam as
palavras e as regras gramaticais. Fica a parte mais difícil: a do enunciado
das idéias, que depende dos músculos da laringe e das localizações
cerebrais e que não pode adquirir-se senão pelo hábito. Se a esta
ressurreição mnemônica se juntam as lembranças precisas de lugares,
outrora habitados, há fortes presunções para se admitirem as vidas
múltiplas como a mais lógica explicação desses fenômenos.
Eles são, aliás, menos raros do que se tem querido pretender. Vou ainda
citar alguns exemplos tomados à coleção da "Revue Spirite".
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Um espiritista da primeira hora, o Prof. Damiani, dirigiu, a 1.°° de novembro
de 1878, ao editor de "Banner of Light" de Boston, uma carta em resposta
a certas polêmicas sobre a reencarnação. Extraio a passagem seguinte:
"Que me seja permitido dizer porque penso não ter sido enganado em
minhas visões espirituais. Antes de ser reencarnacionista, e quando era
oposto a essas teorias, diferentes médiuns, que não se conhecem, falaram
de minhas reencarnações.
Ri muito e qualificava como histórias essas revelações. Mas escoados
muitos anos, quando já as havia esquecido, adquiri o dom da visão
espiritual e me vi a mim no meio das familias de minhas existências
passadas, vestido com as roupas do tempo e dos povos que os videntes me
haviam descrito. Oh! para mim, ver devia ser acreditar."
Esta declaração me pareceu probante, pois que emana de observador
incrédulo, que só se convenceu depois de observação pessoal. Que causas
poderiam produzir as afirmações concordantes de médiuns que se não
conheciam?
Se as vidas anteriores deixam traços em nós, se é possível a certas
pessoas lerem essas inscrições hieroglíficas, essas ruínas veneráveis,
escritas em uma língua, que só a faculdade psicométrica permite decifrar,
as descrições dos videntes devem ser semelhantes, pois se apóiam em
documentos positivos. Daí, provavelmente, essa unanimidade, que o Prof.
Damiani verificou quando os dons se desenvolveram nele.
A "Revue Spirite" de 1860, pág. 206, transcreveu a carta de um oficial de
Marinha, que se lembra de ter vivido e ter sido assassinado na época de S.
Bartolomeu. As circunstâncias dessas existências ficaram gravadas
profundamente em seu ser, e ele narra fatos que mostram não serem essas
reminiscências devidas a um capricho do seu espírito.
"Dizia-vos, escreve ele, que tinha 7 anos quando sonhei que, fugindo, fui
atingido em plenas costas por três punhaladas! Se vos dissesse que a
saudação que se faz, em armas, antes de nos batermos, eu a fiz pela
primeira vez, quando tive um florete na mão! Se vos dissesse que os
preliminares, mais ou menos graciosos que a Civilização pôs na arte de
matar, me eram conhecidos, antes de qualquer educação nas armas!. ..
Essa ciência instintiva, anterior a qualquer preparo, deve ser adquirida em
alguma parte. Onde, se só se vive uma vez?"
Refere o Sr. Lagrange, em carta dirigida à "Revue Spirite" (ano 1880, pág.
361), que conhece, em Vera Cruz, uma criança de 7 anos, chamada JulesAlphonse, que cura com a imposição de suas mãozinhas, ou com o auxíllo
de remédios vegetais, de que dá as receitas. Quando se lhe pergunta onde
as houve, responde que ao tempo em que era médico. Essa faculdade
extraordinária revelou-se aos 4 anos, e muitas pessoas cépticas
declararam-se, em seguida, convencidas.
Pode-se pretender que a criança é simplesmente médium; com efeito, ela
ouve os Espíritos, mas sabe perfeitamente distinguir o que se lhe revela do
que tira do seu íntimo - essa convicção de que era médico. Tal idéia não lhe
foi inculcada pelos Guias, é inata.
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Bouveri cita em "Lotus Bleu" o caso de Isac Foster, cuja filha Maria morreu
em III, no Condado de Effigam.
Ele teve, alguns anos mais tarde, uma segunda fllha, que nasceu em
Dakota, cidade em que veio habitar depois da morte de Maria. A nova fllha
chamou-se Nellie, mas persistia, obstinadamente, em dizer-se Maria,
declarando que esse era o verdadeiro nome pelo qual lhe chamavam
outrora.
Em uma viagem, em companhia do pai, ela reconheceu a antiga morada e
muitas pessoas que nunca vira, mas que a primeira filha Maria conhecera
bem.
"A uma milha de nossa antiga habitação - diz Foster -, encontra-se a escola
que Maria frequentava. Nellie, que nunca a vira, dela fez exata descrição e
mostrou-me o desejo de revê-la. Levei-a, e, uma vez lá, ela dirigiu-se
diretamente à banca que sua irmã ocupava, dizendo-me: - Eis a minha.
- Dir-se-ia um morto revindo do túmulo - acrescenta o Pai. É esta a
expressão exata, porque, se é possível imaginar que a criança fosse a essa
região em estado sonambúlico, ninguém, entretanto, lhe teria podido
indicar as pessoas que Maria conheceu, e Nellie não se enganou,
apontando-as com segurança."
Se a reencarnação é uma verdade, bastante lógico é que as lembranças
referentes a uma vida anterior se revelem, como já o disse muitas vezes,
mais freqüentemente entre as crianças, visto que o perispírito, antes da
puberdade, possui ainda um movimento vibratório que, em certas
circunstâncias especiais, pode adquirir bastante intensidade, para fazer
renascer recordações da existência anterior.
Vamos ver, ainda, muitos exemplos. Devo o primeiro à gentileza do meu
excelente amigo, o Comandante Mantin.
"Minha mãe mantivera - diz ele -, com uma amiga de convento, uma
correspondência seguida, da qual extraio o que você vai ler. Esta senhora
tinha consigo, em Bordéus, uma sobrinha, filha de uma irmã casada em
Valadolid, em Espanha. Depois de reiteterados pedidos para que lhe
levasse ou enviasse a filha, a amiga de minha mãe nos escreve que se
decidira a confiar a menina a honestos viajantes espanhóis, que se
dirigiam a Segóvia, passando por Valadolid.
Por esse tempo, principiavam a construir-se as estradas de ferro na
Espanha; de Fontarabia a Irun, S. Sebastião e Valadolid, o trajeto fazia-se
em diligência e durava muitos dias.
Depois de haver abraçado a sobrinha e tê-la recomendado aos seus
companheiros de viagem, a amável tia viu partir o veiculo, que
acompanhou com os olhos, até que desapareceu numa dobra da estrada.
A menina instalou-se numa banqueta, diante de uma vidraça, a fim de
contemplar a paisagem.
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Parecia maravilhada, ria, tagarelava sozinha. Depois, como se atravessasse
uma região conhecida e já vista, pôs-se a dizer o nome das aldeias por
onde o carro ia passando.
A atenção dos viajantes foi despertada pelas citações exatas da criança.
Eles a interrogavam, admirados com a memória de tão pequena menina, e
lhe perguntaram se ela fizera aquela viagem havia muito tempo.
Atenta ao que lhe parecia conhecer e rever, respondia rindo:
- "Mas eu, nunca vim", e os espanhóis, entusiasmados, deixavam-na
tagarelar, cada vez mais surpreendidos com a memória dela.
A pequena viajante anunciava, de antemão, por toda parte, o que devia
desfilar de belo e interessante, sob os olhos de seus companheiros de
viagem. Demonstrou que, evidentemente, viera já a S. Sebastião. Antes de
chegar a Burgos, onde se passou a noite, a criança anunciou que se ia ver a
mais bela igreja da Espanha.
E foi assim até Valadolid, onde a diligência chegou no quarto dia; a mãe
esperava, impacientemente, a cara filhinha.
Depois de havê-la acariciado com ternura, agradeceu aos viajantes, com
sinais do mais vivo reconhecimento, os cuidados que tiveram para com a
pequena.
Foi, então, que eles lhe gabaram a memória, que tanto admiraram numa
criança, e lhe contaram como a pequena se lembrara maravilhosamente de
tudo o que vira na sua precedente viagem. Mas não ocultaram o quanto
estavam surpresos com o motivo que levava a menina a desnaturar a
verdade, sustentando que vinha à Espanha pela primeira vez.
A mãe, muito admirada, afirmou que a pequena não tinha mentido, porque
era, efetivamente, a primeira vez que saia da França, onde fora confiada à
irmã, até que ela e seu marido se instalassem em Valadolid.
A criança, compreendendo que os espanhóis duvidavam das asserções até
de sua genitora, pôs-se a chorar, dizendo: "Eu não menti, não me lembro
de ter feito uma primeira viagem; o que eu sei é que já vi tudo isso."
Alguns dias depois, um dos companheiros da menina veio entregar a sua
mãe a curiosa narrativa desses fatos, que julgou deveria redigir, e
intitulou: - Sonhos verídicos de uma criança acordada.
Essa narrativa, recopiada e enviada a minha mãe, permite-me garantir-lhe
a autenticidade, e acrescentarei que a história data de 1848. Comandante
Mantin."
Ainda aqui, qualquer interpretação, que não a das lembranças de uma vida
anterior, não explicaria o conhecimento, dessa menina, tão numeroso e
preciso.
O fenômeno, nas crianças das lembranças de uma vida passada, não é
particular a uma época ou a uma nação. Vejamos dois relatos que provam
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que, tanto na Asia, como na América, como na Europa, a revivescência da
memória se encontra em todas as classes da sociedade.
1 - "A POPULAÇÃO INGLESA DE RANGON ESTÃ EMOCIONADA POR CAUSA
DAS REVELAÇOES DE UMA CRIANÇA
Londres, 17 de setembro - A imprensa de além-mar relata um fato que se
diz de reencarnação, e que se teria produzido em Rangon.
Perto dessa cidade, morreu em 1903 o Major Welsh. Nesses últimos
tempos, uma criança de 3 anos espantava os pais, anunciando-lhes,
gravemente, que ela era o referido major, voltado à vida, e o garoto lhes
descrevia os pormenores da habitação do oficial defunto; chegou, mesmo,
a fazer uma resenha de suas ocupações e a dar o número de seus poneys.
Mais ainda: relata como Welsh pereceu durante uma excursão no lago
Mektelea, com duas outras pessoas.
Os pais ficaram inteiramente perturbados, visto que o filho nunca soubera
nada do major, nem de sua familia." (Le Journal, 18-9-1907.)
Extrato da descrição do Dr. Henrlch Hendsold sobre a visita que fez ao
Grande Lama em Lhassa.
"Há cinqüenta anos, duas crianças nasceram em uma aldeia chamada
Okshitgon, um rapaz e uma menina. Vieram ao mundo no mesmo dia, em
casas vizinhas, cresceram juntos, brincaram juntos, amaram-se.
Casaram-se e fizeram uma familia, que, para viver, cultivava os campos
áridos que circundam Okshitgon. Eram conhecidos pela profunda ligação
que um tinha pelo outro, e morreram como haviam vivido, juntos.
A morte os levou no mesmo dia; enterraram-nos fora da aldeia, depois os
esqueceram, porque os tempos eram duros.
Nesse ano, após a tomada de Mandalay, a Birmânia inteira sublevou-se; o
pais estava cheio de homens armados, as estradas eram perigosas, e as
noites ficavam iluminadas com as chamas que devoravam os lugarejos.
Tristes tempos para os homens pacificos, e muitos, fugindo de suas
habitações, refugiavam-se nos lugares mais habitados e próximos dos
centros da administração. Okshitgon estava no centro de um dos distritos
mais castigados; grande número de seus habitantes fugiram, e entre eles
um homem chamado Maung Kan e sua jovem mulher. Eles se
estabeleceram em Kabyn. Tiveram dois filhos gêmeos, nascidos em
Okshitgon, pouco antes de abandonarem o lar. O mais velho chamava-se
Maung-Gyi, isto é, Rapaz Grande. As crianças cresceram em Kabu e
começaram logo a falar. Seus pais notaram com espanto que, durante os
brinquedos, chamavam-se, não Maung-Gyi e Maung-Ngé, mas Maung San
Nyein e Ma-Gyroin; este último é nome de mulher; Maung Kan e a esposa
lembraram que assim se chamavam os cônjuges falecidos em Okshitgon,
na época em que as crianças nasceram.
Eles pensavam, pois, que as almas daqueles defuntos haviam entrado no
corpo dos filhos, e os levaram a Okshitgon, para os experimentar. As
crianças conheceram toda Okshitgon, estradas, casas e pessoas; chegaram
a reconhecer as roupas que vestiam na vida anterior.
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Não havia duvidar. Um deles, o mais moço, lembrou-se de ter tomado
emprestado duas rupias a um certo Ma-Thet, sem que seu marido o
soubesse, quando era Ma-Gyroin, e essa divida não fora saldada. Ma-Thet
vivia ainda. Interrogaram-no e ele se lembrava, com efeito, de haver
emprestado esse dinheiro.
O que não consta é que os pais das crianças tivessem restituido as duas
rupias.
Eu as vi, às crianças, pouco depois dessa ocorrência. Têm agora 6 anos
completos. O menino mais velho, em cujo corpo entrou a alma do homem,
é um bom burguês, gordo, rechonchudo, mas o gêmeo cadete é menos
forte e tem uma curiosa expressão sonhadora. Contaram-me muitas coisas
da vida passada. Disseram que, depois da morte, viveram, algum tempo,
sem corpo nenhum, errando no Espaço, ocultando-se nas árvores, e isso
por causa dos pecados; e, alguns meses depois, nasceram gêmeos.
- Era tudo tão claro, antigamente - diz-me o mais velho -, que eu podia
lembrar-me bem, mas, agora, as idéias se tornam cada vez mais
apagadas."
O primeiro dos dois casos precedentes tem um caráter anedótico, que se
pode prestar à crítica. "Pode mentir quem vem de longe", diz um
provérbio.
Entretanto, se transcrevo a narrativa é porque, quando se fez uma
verificação em circunstâncias idênticas, reconheceu-se a veracidade das
testemunhas.
Vejamos dois casos publicados pelo Dr. Moutin, no "Inquérito sobre a
Reencarnação", do Dr. Calderone.
2 - "EXTRATO DO INQUÉRITO DO DR. CALDERONE
Relatório do Dr. Moutin
Em 1906, o jornal Paisa Akhabar, de Lahore, narrou que uma menina de
cerca de 7 anos, nascida de uma família muçulmana, na aldeia de Pendjab,
tornou-se grave, repentinamente, e falou como uma senhora. Declarou que
vivera uma existência anterior e se lembrava agora de todos os seus
pormenores. Fora mulher de um hindu; empregava linguagem violenta e
insistia para que a levassem junto a seu antigo marido, com quem tinha
que liquidar importante negócio. A princípio, não lhe prestaram atenção,
mas, como se mostrasse muito obstinada, os pais conduziram-na ao lugar
indicado, cedendo em parte às importunações da criança, em parte à
própria curiosidade.
Logo que chegou ao lugar, foi diretamente à casa de que havia falado,
comportando-se como se a conhecesse bem. Quando se encontrou diante
do pretendido marido, disse-lhe muitas coisas que o surpreenderam e lhe
pediu que a desposasse.
Para provar que tinha sido sua antiga mulher, fez que trouxessem uma
velha mala que lhe pertencera, e que ficara fechada desde seu falecimento.
Indicou-lhe exatamente o conteúdo. O antigo esposo e os pais da menina
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não estavam dispostos ao novo casamento, porque ela era muçulmana e o
suposto marido um hindu brâmane; pelo que, foi a criança trazida à força
para a casa paterna.
Para assegurar-me da veracidade da descrição, prossegue o Dr. Moutin,
escrevi ao diretor do jornal de Lahore pedindo-lhe que me informasse se
essa história lhe tinha vindo de fonte digna de fé, e pedi-lhe, ao mesmo
tempo, novos detalhes.
O diretor respondeu-me, com amabilidade; declarou que estava
absolutamente certo dos acontecimentos publicados por seu jornal, e que
não deixaria de transmitir-me novos pormenores, logo que lhe fosse
possível.
Escrevi-lhe de novo. Respondeu-me que tinha feito reiteradas tentativas
para esclarecer o caso, mas que pessoas implicadas nele se haviam
fechado em um mutismo absoluto, declarando que a publicação da história
lhes causara muitos aborrecimentos, escandalizando os amigos, que
estavam certos de que, se continuasse a publicidade, seria dificil
encontrar-se esposo para a menina, quando ela atingisse a idade de casarse.
Outro fato do mesmo gênero, que conheci desde 1906, diz o Dr. Moutin, é
uma história publicada nos principais jornais de Bengala, há cerca de dois
anos. Dou-lhe a tradução literal:
Ramshadon Guin, de 45 anos, da casta Bratyks hatéria, é um habitante de
Krolberia, na jurisdição de Thanah Bhangore, distrito 24, Parganas. Sua
mulher, Manmohini Dassi, morreu de cólera, há doze anos. Seu pai era um
Dpchand Mandal, da aldeia de Baota. Depois da morte de Manmohini, sua
tia materna, que mora em Balgorh, teve uma filha. No mês de agosto
último, quando essa filha foi visitar Bamoumuller com sua mãe, passou,
por acaso, em Krolberia, e, mostrando a casa de Ramshadon, declarou que
esse edificio, com o jardim e o tanque que ai se acham, pertenciam a seu
marido, no curso de sua vida anterior. A mãe e a filha penetraram nessa
casa. A criança, depois de haver cumprimentado uma velha que lá estava,
disse:
- Eis a que foi minha sogra, na precedente existência. Este quarto era o
meu; estes jovens eram meus filhos.
Em seguida, declarou a Ramshadon que ele fora seu marido, e insistiu para
que a desposasse, sem o que se suicidaria.
Ramshadon pediu-lhe, então, que lhe fornecesse algumas provas. Disse
ela:
- No momento de minha morte, coseram seis rupias na minha roupa.
Retiraste essa importância, e podes lembrar-te de que, em meu leito de
morte, pedi algum dinheiro e ornamentos para meu filho mais velho. Deixei
um vaso vermelho e algumas fitas para cabelo, na parede, e dois grampos
em uma mala. Procura-os e os encontrarás.
Ramshadon descobriu, com efeito, dois grampos cobertos de pó. A menina
pediu-lhe, ainda, que visse na mala se sua roupa de seda estava em bom
estado; ele a encontrou, realmente, mas rasgada em dois pontos. Quis a
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pequena explicações, visto que a roupa só tinha um rasgão quando ela a
usava. Indagou-se e soube-se que a nora de Ramshadon a vestira e a tinha
rasgado em outro lugar. Ela reconheceu, em seguida, os filhos e demais
parentes, dos quais disse os nomes. Uma mulher presente perguntou-lhe
quem ela era. A jovem respondeu:
- Um dia, prestes a morrer de fome, vieste-me pedir um pouco de alimento;
dei-te um bolo de arroz; chamaste-me, então, tua mãezinha; podes
reconhecer agora.
Ramshadon Guin declarou que não lhe convinha esposá-la de novo, pois
que ele tinha agora 45 anos, quando ela estava, apenas, nos 11. Mas a
menina insistiu; não queria voltar para a casa dos pais, a quem chamava
tios. Estes a levaram à força, mas, algum tempo depois, Ramshadon
consentiu em desposá-la.
Krolberia encontra-se a uma distância de dez milhas apenas de Calcutá,
sob a jurisdição de Sealdah, em tudo que se relaciona com o estado civil.
Babu Taraknath Riswas, que dirige o bureau de Sealdah, e é muito
conhecido no lugar, foi encarregado de verificar a autenticidade desta
história. A 17 do mês de Baisakh último, Ramshadon, com outros
habitantes de Krolberia, foi a Sealdah para registrar alguns documentos.
Ramshadon declarou que tudo o que os jornais haviam publicado era
absolutamente verdadeiro e que outros habitantes da cidade poderiam
atestar como ele. Confirmou que a mocinha reconhecera todos os
habitantes da aldeia, com os quais tinha tido relações, no curso da vida
precedente.
Depois que Ramshadon declarou que não podia esposá-la, chorara
copiosamente. Ramshadon e os notáveis da aldeia recebiam diariamente
cartas de diferentes lugares, que lhes pediam esclarecimentos sobre esse
caso. Como não podiam responder individuamente a todos, pediram a Babu
que visse um meio de satisfazer os missivistas. O hindu encarregou-se,
pois, de informar o público da autenticidade do fato, que poderá servir de
estudo aos sábios ocidentais. O atestado público está assinado por
Amabika Charon Gupta."
No mesmo inquérito escreve o Prof. Tumolo:
"Romolo Panzoni, de Roma, é um amigo meu, também conhecido por
outros ocultistas, como pessoa absolutamente digna de fé. É um espírito
inteligente, embora nada tenha escrito sobre esse assunto. Panzoni e sua
mulher, falecida depois, contavam-me, muitas vezes, que adotaram uma
pequena, e esta, de quando em quando, refería-se repentinamente a uma
vida que passara entre selvagens. Descrevia-lhes maravilhosamente os
costumes, dando a mais perfeita ilusão de também haver vivido em estado
selvagem."
Ainda na Itália, a revista "Ultra", 1908, menciona este caso de
reencarnação. A respeito, reproduz a "Revista Teosófica", de Roma:
"Um inspetor de policia do Pegu, chamado Tucker, quando perseguia uns
bandidos, foi morto por um tiro à queima-roupa. Na mesma época, em
outra parte do distrito, uma mulher de humilde condição dava à luz um
filho. Até aqui nada de extraordinário. O maravilhoso começa no dia em
que o menino, com a idade de 4 anos, entrou a dizer que era a nova
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encarnação do inspetor Tucker, de quem nunca se falara diante dele.
Contou mais certo número de episódios da vida daquele inspetor, com tal
precisão, que os parentes do morto ficaram estupefatos e afirmaram a
perfeita realidade dos mesmos episódios. Esses fatos atraíram uma
multidão de curiosos, que vêm ouvir os discursos extraordinários do
garoto." (...)
Examinando com cuidado os fatos narrados neste capítulo, parece
impossível explicá-los logicamente, em seu conjunto, por outra hipótese
que não seja a da reencarnação. Vimos que hereditariedade fisiológica não
existe para os fenômenos intelectuais, não só porque os homens de gênio
saem, as mais das vezes, dos meios menos cultivados, como porque seus
descendentes não lhes herdam as faculdades.
Existe uma lei de inatidade, como a formulou o Dr. Lucas no último século.
O Espirito que se encarna traz, em estado latente, o resultado de seus
estudos anteriores, e assim, quando as circunstâncias o permitem, certas
crianças apresentam, desde a mais tenra idade, aptidões incríveis para a
aquisição de conhecimentos, que exigem, nos outros seres humanos,
longos anos de estudo .
Entretanto, as formas da atividade humana, artística, literária, científica,
etc., mostram-se com tal precocidade nas crianças-prodigio, que é
realmente impossível atribuir essas pasmosas manifestações a outra coisa
que não a reminiscências, porque o cérebro desses pequeninos seres,
apenas formado, seria incapaz de armazenar, só por si, de reter e de
coordenar as numerosas e variadas noções indispensáveis à prática dessas
artes ou ciências, onde eles se revelam, desde logo, infinitamente acima da
média intelectual dos homens feitos.
Sem dúvida nenhuma, as crianças-prodígio são exceções, mas eu mostrei,
com exemplos, que poderia ainda multiplicar, que as lembranças relativas
a uma vida anterior se mostram, freqüentemente, entre as crianças, com
tal abundância de pormenores, que não se lhes pode atribuir um jogo de
imaginação.
Na maior parte dos casos, a clarividência, fator cuja importância não se
pode negar, não deve ser invocada como explicação do fenômeno, porque,
para que a lucidez possa ser posta em ação, é preciso, em regra, uma
causa que estabeleça uma relação entre o vidente e a cena descrita. Ora,
nos exemplos citados, essa relação não existe.
Mesmo entre os adultos, o fenômeno da revivescência da memória
apresenta-se, por vezes, com um acúmulo de circunstâncias,
independentes uma das outras, que não permitem atribuir a recordação à
dupla vista do paciente. Na maior parte dos casos lembrados, não se trata
mais do sentimento do já visto, porque o paciente sabe, de antemão, e
descreve exatamente, o que se encontra além do alcance de sua vista; ele
tem a noção clara de haver conhecido outrora essas cenas, que vê pela
primeira vez.
E quando tudo se pode verificar, como no caso de Laura Raynaud, no das
crianças, citadas pelo Dr. Moutin e outros, não é mais possivel duvidar
que" nos encontramos, realmente, em presença da lembrança de uma vida
passada.
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Sem dúvida, é preciso ainda um número mais importante desses
testemunhos, para que esse gênero particular de fenômenos entre
definitivamente no dominio da Ciência.
Os fatos são já bastante numerosos, para que os possam pôr mais de lado,
e deverão ser considerados como alicerces de uma demonstração científica
da realidade das vidas sucessivas.
Vou passar, agora, a outra ordem de fatos, de molde a confirmar esta
grande lei da evolução espiritual, que vai saindo das trevas onde a haviam
confinado, e que, em breve, se tornará brilhante para todas as
inteligências livres das peias dos dogmas materialistas e religiosos.
Gabriel Delanne
OS CASOS DE REENCARNAÇÃO
ANUNCIADOS ANTECIPADAMENTE

Vimos nos capítulos precedentes que a lei das vidas sucesssivas não se nos
apresenta mais como simples teoria filosófica, visto que se pode apoiar em
fatos experimentais, como os que se obtêm produzindo-se em pacientes
apropriados a regressão da memória, que é levada além do nascimento
atual.
Essa memória latente, que repousa no subconsciente, pode, por vezes,
remontar até a consciência normal e produzir os clarões de reminiscência,
que levantam um véu no panorama do passado. Nas crianças-prodígio a
ressurreição dos conhecimentos anteriores se manifesta com tanto brilho,
que é impossível deixar de ver aí o despertar de conhecimentos pré-natais.
Discuti as hipóteses lógícas às quaís poderíamos recorrer para explicar
esses casos, sem fazer intervir a reencarnação;mostrei que elas eram
insuficientes. Desejo, agora, passar em revista certo número de narrativas,
nas quais os Espíritos, que deviam voltar, fizeram saber previamente, e de
diferentes maneiras, a intenção de retomarem um corpo terrestre.
Por vezes, essas afirmações foram acompanhadas de informes precisos,
referentes ao sexo e às circunstâncias nas quais se produziria a volta ao
mundo.
Examinarei se será possível atribuir todas essas narrativas a simples
premonições ou se, pelo contrário, nelas se deve ver a intervenção de
seres independentes dos médiuns.
Essa prova resultará, em certos casos, da concordância que existe entre a
predição que o Espírito faz do seu próximo retorno, entre nós, e, dado o
renascimento, da lembrança que esse Espírito conserva de sua vida
anterior.
São esses diferentes aspectos do fenômeno, que vou passar agora em
revista.
Começo reproduzindo um artigo da "Revue Spirite" de 1875, página 330.
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Só a evidente sinceridade do narrador me leva a ter em conta o seu
testemunho, porque a mãe, o que é lamentável, não se fez conhecer, e
ignoramos se era espiritista. Como quer que seja, eis o fato:
1 - "NOVA PROVA DA REENCARNAÇÃO
27 de agosto de 1875
Sr. Leymarie.
É com satisfação que venho trazer ao seu conhecimento uma nova prova,
bem evidente, da lei da reencarnação.
A 23 do corrente, estava em um ônibus com a Sra. Fagard.
Seu marido, nosso amigo, não pôde achar lugar no imperial.
Uma senhora jovem e distinta colocara-se perto de nós; tinha nos joelhos
uma encantadora menina de 15 meses, alegre, jovial, que me estendia
seus bracinhos róseos. Hesitava em tomá-la, porque receava desagradar a
mãe, mas, vendo-lhe um sorriso aprovador, segurei a atraente menina.
Era gentil e graciosa nessa idade as crianças são adoráveis e aquela tinha
tanta amabilidade, que logo havia a disposição de estimá-la. Disse à
senhora:
- Não há dúvida de que deve adorá-la.
- Ó senhor, amo-a muito. Depois, ela tem um duplo título a esse amor.
Ficará espantado se eu lhe disser que é a segunda vez que sou mãe da
mesma criança; minhas estranhas palavras são a expressão da verdade,
porque não estou louca, nem alucinada, e não digo nada sem provas
certas. Vou explicar-me.
Possuia uma deliciosa filhinha, que a morte me arrebatou aos 5 anos e
meio; em seus últimos momentos, esse anjinho, vendo-me as lágrimas e o
profundo desespero, disse-me essas memoráveis palavras: "Mãezinha, não
te aflijas assim, tem coragem; eu não parto para sempre, voltarei num
domingo do mês de abril."
Pois bem, no mês de abril e num domingo, pus no mundo a minha pequena
Ninie, que o senhor tem a bondade de acariciar. Todos os que conheceram
a primeira Ninie, a reconhecem na segunda. Ela só diz as palavras: papá,
mamã, e na última semana, julgue a minha felicidade, a minha grande
surpresa, abracei-a, pensando na outra, e lhe dizia: - És tu a Ninie? E ela
respondeu: - Sim, sou eu. Posso duvidar, senhor?
- Não, senhora; seria preciso uma grande teimosia para não compreender
que foi o mesmo Espíríto que voltou a esse corpo encantador. Deus teve a
bondade de preveni-la, eis tudo. Se os homens estudassem,
compreenderiam esses fatos naturais e seu inestimável valor.
Não lhe pude dar outras explicações, porque ela desceu; lamento não lhe
haver pedido o nome e a morada. Esperemos que estas linhas lhe cheguem
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às mãos e que ela queira confirmar as minhas palavras, que afirmo, sob
palavra de honra, serem a verdade.
Com todo respeito, seu servidor
Floux Mary. Escragnolle Doria. 5, rue Vauvilliers, Plaily, Oise."
É interessante, se é exata a narrativa, que a criança tivesse, antes de
morrer, a premonição exata do dia em que voltaria de novo à sua cara
mãezinha.
Vejamos outros dois exemplos, em que o anúncio da reencarnação foi feito
a duas pessoas diferentes.
O caso me é assinalado por Warcollier, o autor de "La Telépathie", e o
publiquei em minha "Revista Científica e Moral do Espiritismo".
2 - "UM DUPLO ANÚNCIO DE REENCARNAÇÃO
Narrativa feita diretamente pela Sra. B ... , em julho de 1919, a Warcollier.
A Sra. B... perdeu durante a guerra um filho, que estimava muito, e, alguns
meses depois, o marido. Ficaram-lhe, ainda, outros filhos, dos quais uma
filha casada.
Ainda sob o golpe desses pesares sucessivos, contou-me o seguinte
curioso caso de reencarnação, com o cunho da mais evidente sinceridade.
- "Meu filho - disse-me a Sra. B. .. - era de rara inteligência, e tinha toda a
atividade da juventude; estava nos 18 anos. Colaborava em jornais do seu
partido politico, e se tornaria com isso uma personalidade notável.
Alistado voluntariamente, no começo da guerra, ganhou rapidamente os
galões de alferes, e distinguiu-se durante um ataque; foi mortalmente
ferido e faleceu em uma aldeia da retaguarda, para onde o haviam
transportado. Oito dias depois, recebi uma carta de um seu camarada,
onde me comunicava que seu corpo fora posto num caixão e enterrado no
cemitério da aldeia, e onde me seria fácil encontrá-lo, quando houvesse
permissão para isso.
Escrevi uma carta ao cura do lugar e recebi resposta, dizendo que meu
filho tinha morrido como cristão, que ele lhe havia recolhido o último
suspiro, e que viria ver-me em Paris, quando tivesse oportunidade. Alguns
dias depois eu sonhava (a Sra. B ... é sujeita desde a mocidade a sonhos
supranormais) que via uma estrada e um talude de caminho de ferro,
inteiramente arenoso; aí me precipitei em terra, e, cavando o solo com as
mãos, descobri não um ataúde, mas as pernas de um soldado.
Fui cavando a areia, retirei o corpo até a cabeça, mas, chegando ao rosto,
uma camada espessa impedia-me de o reconhecer; eu sabia, entretanto,
que era o meu filho. Não estava enterrado num cemitério, haviam-me
mentido.
Recebi, mais tarde, a visita do sacerdote; suspeitei de sua boa-fé, porque
ele não me pôde fornecer nenhum informe sobre meu filho, que lhe não
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tivesse dado eu mesma; contou-me coisas inteiramente falsas. Fiz, pois,
inúmeras diligências nos Ministérios para que me permitissem ir à zona de
guerra. No fim de um ano, pude chegar à aldeia, onde devia encontrar meu
filho. Ele não estava no cemitério, mas logo reconheci o talude do caminho
de ferro, inteiramente arenoso. Com o auxilio de dois coveiros, fiz cavar no
local da minha visão. As pernas foram descobertas, em primeiro lugar,
depois o corpo foi destacado da areia e, enfim, o rosto irreconhecivel sob
sua máscara de terra.
Revivi meu horrivel pesadelo. A identidade foi fácil de estabelecer pelos
objetos pessoais que encontrei no cadáver. Fi-lo pôr num caixão e enterrar
no cemitério da aldeia. Alguns meses depois, sonhava com meu filho.
Dizia-me ele: - Mamãe, não chores, eu vou voltar para junto de ti, mas na
casa de minha irmã. Não compreendi o que ele queria dizer. Minha filha,
casada havia alguns anos, nunca tivera filho, e entristecia-me por isso. Eu
não pensava em reencarnação.
Dois ou três dias depois, minha filha veio contar-me um sonho
extraordinário: vira seu irmão voltar criança e brincar no seu próprio
quarto!
Pouco depois, estava grávida. Muitas vezes, em sonho, meu filho me falou
da volta próxima, volta em que eu não podia crer. Enfim, um dia, sonhei
pela última vez. Ele me deu a visão de um bebê recém-nascido, com
cabelos pretos e traços perfeitamente distintos.
Esperava-se o nascimento de um dia para outro: mas, foi precisamente
naquele dia que o bebê do meu sonho nasceu em minhas mãos. Reconhecio, sem dúvida possível. Não acrescentarei qualquer comentário à narrativa,
porque desejo registrar apenas um caso verdadeiramente curioso, a fim de
que não fique perdido."
Devem, entretanto, ser notadas as impressões da Sra. B .... Ela crê que o
neto tem para com ela atenções especiais; sua viva inteligência, a
facilidade com que soletra o título dos jornais, leva-a a crer que é ele o seu
filho reencarnado.
Fiz-lhe numerosas perguntas para saber se ela era antes
reencarnacionista. Garantiu-me que não, acrescentando que era católica
de nascimento e por sua condição social, mas que, apesar de simpatizar
com o clero e com o mundo católico, tornara-se absolutamente céptica,
diga-se mesmo, ateista. Contou-me seu caso, com a esperança de que eu
lhe pudesse fornecer esclarecimentos sobre a reencarnação, concepção
perturbadora para ela.
R. Warcollier Engenheiro Quimico Av. da República, 79 - Courbevoie."
Esse conto é interessante por mais de um titulo. A princípio, porque emana
de pessoa que afirma nunca ter acreditado na reencarnação, o que suprime
a hipótese de uma auto-sugestão.
Em segundo lugar, é mais que provável que o caso nítido de clarividência,
que permitiu à Sra. B. " encontrar o filho em circunstâncias idênticas à do
sonho, fosse produzido pela ação medianimica do rapaz; além disso, a filha
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da Sra. B... viu o irmão voltar como criança, quando se lamentava por não
ser mãe, e nada fazia prever uma próxima maternidade.
Enfim, por muitas vezes, a mãe teve a visão, em sonho, de um bebê
moreno, tal como ele veio ao mundo.
Parece que esse conjunto de circunstâncias demonstra a ação do Espirito
do filho da Sra. B ... , que preveniu a mãe e a irmã de seu retorno à Terra.
Temos, agora, o relato de um oficial do Exército italiano, de forma alguma
espiritista, e que só acreditou na volta da alma ao mundo, depois de tê-la
verificado na própria família. Copio textualmente a descrição contida nos
"Annales des Sciences Psychiques", página 60, fevereiro de 1912.
3 - "LEMBRANÇA DE UMA CANÇÃO APRENDIDA EM UMA VIDA PRECEDENTE
A revista teosófica Ultra, de Roma, publica, em seu número de 1912, a
comunicação seguinte do Capitão F. Batista, de cuja honestidade e caráter
sério se faz abonadora a aludida revista.
"Em agosto de 1905, minha mulher, que estava grávida de 3 meses, foi
testemunha, estando de cama, porém perfeitamente acordada, de uma
aparição que a impressionou profundamente.
Uma menina, que perdêramos havia três anos, apresenta-se subitamente
diante dela, com aspecto alegre e infantil, dizendo, com voz suave, essas
palavras: - "Mamãe, eu volto"; e antes que minha mulher tornasse a si da
surpresa, a visão desapareceu.
Quando entrei em casa e minha mulher, ainda comovida, me fez a
descrição do estranho acontecimento, tive a impressão de que se tratava
de uma alucinação; não quis tirar-lhe a convicção em que se achava, de um
aviso da Providência, e lhe aquiesci imediatamente ao desejo de dar à
futura filha o nome da irmãzinha morta: Blanche. Nesse momento, não só
não tinha conhecimento nenhum do que aprendi mais tarde - muito tarde acerca de Teosofia, como chamava louco a quem me falasse de
reencarnação, persuadido que estava de que, uma vez morto, não se
renasce mais.
Seis meses depois, em 1906, minha mulher deu, felizmente, à luz, uma
menina que em tudo se parecia com a irmã defunta, de quem tinha os
grandes olhos negros, e os cabelos abundantes e anelados.
Esta coincidência em nada abalou minha convicção materialista; minha
mulher, porém, cheia de alegria pela graça recebida, convenceu-se de que
o milagre se realizara, tanto mais quanto pusera ao mundo, por duas
vezes, o mesmo pequeno ser. Essa criança tem hoje cerca de 6 anos, e,
como sua irmãzinha defunta, viu-se nela um desenvolvimento precoce,
tanto de sua inteligência, como de sua pessoa. Ambas, aos 7 meses já
pronunciavam a palavra mamã, enquanto os outros filhos, também
inteligentes, não o conseguiram antes dos 12 meses.
Devo acrescentar que, quando era viva a primeira Blanche, tínhamos por
criada uma certa Maria, suíça que só falava o francês. Havia ela importado
de suas montanhas natais uma cantilena, espécie de berceuse, que devia
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seguramente ter saído da cabeça de Morfeu, tanto sua virtude soporífica
agia instantaneamente em minha filhinha, quando Maria a cantava.
Depois da morte da menina, Maria voltou para a pátria, e a canção, que
tanto nos fazia recordar a criança perdida, sofreu em nossa casa pleno
ostracismo.
Passaram-se 9 anos, e a cantiga desaparecera-nos por completo da
memória; um fato extraordinário, realmente, no-la veio lembrar. Há uma
semana, achava-me, com minha mulher, na sala de jantar, junto ao quarto
de dormir, quando ouvimos, como um eco longinquo, a famosa cantilena, e
a voz partia do quarto, onde tínhamos deixado a filha adormecida. A
princípio, comovidos e estupefatos, não tínhamos distinguido, nesse canto,
a voz de nossa filha; mas, havendo-nos aproximado do quarto, de onde
partia a voz, encontramos a criança, sentada na cama, cantando, com
acento francês muito pronunciado, a berceuse, que nenhum de nós lhe
havia ensinado. Minha mulher, sem se mostrar muito maravilhada,
perguntou o que ela cantava. Com prontidão pasmosa, respondeu que
cantava uma canção francesa, apesar de não conhecer desse idioma senão
alguns vocábulos, que aprendera da irmã.
- Quem te ensinou esta bela cantiga? - perguntei.
- Ninguém, eu a sei sozinha - respondeu a criança, e continuou o canto,
alegremente, com ar de quem nunca cantara outra coisa na vida.
O leitor tirará dai a conclusão que quiser; quanto a mim, os mortos voltam.
Capitão Florindo Batista Roma, Via dello Statuto n.°·
°· 32,"
A clara lembrança da canção que adormecera a primeira Blanche, revelouse na segunda com um caráter tão preciso, que é impossível explicar esta
reminiscência sem ser pela verdadeira recordação, por parte da menina, de
uma particularidade de sua vida anterior.
O capitão especifica que, depois de 9 anos, essa cantilena não mais fora
cantada na casa; não houve qualquer sugestão dos pais, irmãos e irmãs;
foi realmente uma prova de que a jovem Blanche tinha retomado o seu
lugar no lar paterno.
4 - Reencarnações anunciadas nas sessões espíritas. ˜Um caso quase
pessoal
Tenho sob os olhos um venerável caderno, onde se relatam as
comunicações obtidas no meado do século, por Page, um excelente amigo
de meu pai, e que também foi meu.
Essa preciosa coleção é um histórico das sessões realizadas em um Grupo
Espírita, em Tours, desde 1860. Nota-se-lhe um caráter religioso, que dá às
notas um valor moral do mais alto interesse.
Desde as primeiras sessões, um Espírito de nome François manifestou-se;
era leviano e ainda estava ligado às coisas materiais. Pouco a pouco, sob a
influência de bons conselhos, emendou-se, e suas comunicações
denotavam evolução moral muito acentuada. Francisco tinha uma
individualidade verdadeiramente diferente da médium, a Srta. Maria
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Olivier, porque, muitas vezes, se manifestava em outras cidades com um
caráter idêntico ao que tinha em Tours. Page casou-se com Maria Olivier
em 1865.
Transcrevo agora, textualmente, as notas do seu caderno:
"A afeição que o amigo Francisco tinha por nós, principalmente por minha
mulher, que era sua médium privilegiada, fez que ele, para progredir mais
rapidamente e expiar as faltas cometidas em existências anteriores,
manifestasse o desejo e a necessidade de reencarnar-se; escolheu, para
sua família, aquela que tinha adotado em estado de Espírito.
Anunciou-nos seus projetos a 24 de abril de 1865, em presença de nosso
bom amigo Alexandre Delanne, que estava de passagem em nossa cidade.
Disse que escolhera, para reencarnar-se, a Senhorita Maria, então minha
noiva, e a mim; ao nosso bom amigo Rebondim, de Tours, para padrinho, e
à nossa boa amiga, Sra. Delanne, para madrinha. Alexandre Delanne
respondeu-lhe que, se suas predições se realizassem, a Sra. Delanne
aceitaria, prazenteiramente, o título de madrinha; não declarou o sexo em
que reencarnaria.
Ficou aí a palestra com o amigo Francisco.
Nosso casamento realizou-se a 5 de maio de 1865, um mês antes, por
conseguinte, de haver Francisco feito a escolha dos pais e padrinhos.
Um ano depois, veio Francisco trazer-nos suas despedidas, dizendo-nos
que chegara o momento de começar nova existência; em seguida,
invocaram-no em Tours, Clisson, Halut, Paris, lugares onde já se tinha
manifestado anteriormente, porém, ele nunca mais se comunicou; não
havia duvidar: Francisco estava reencarnado. A 29 de janeiro de 1867,
tivemos a alegria de ver nascer uma filha, à qual demos o nome de Ângela
Maria Francisca; Francisca, como lembrança do nosso bom amigo; Ângela,
como lembrança do nome do Espírito protetor de nossa madrinha, e Maria
como lembrança de nossa cara mãe.
O batismo foi a 27 de fevereiro do mesmo ano, e os padrinhos designados
por Francisco levaram-no à pia batismal."
Reproduzo, agora, os exemplos que citei em 1898, na memória
apresentada ao Congresso Espírita de Londres.
Eis uma ata feita em Lyon, segundo a qual um médium de íncorporação
predisse o nascimento de uma criança do sexo feminino, e que, em
conseqüência de fatos da vida passada, deveria apresentar uma cicatriz na
fronte. Nasceu efetivamente uma menina com a marca anunciada.
Recebemos de Lyon a ata seguinte, que temos o prazer de publicar, desde
que conhecemos pessoalmente o autor.
"A 8 de outubro de 1896, às 8 e meia da noite, é aberta a sessão.
(Seguem-se os nomes dos presentes.)
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A sessão não deveria realizar-se, porque minha mulher estava com dores
de parto. Como, porém, nos dissesse a parteira, que ainda havia muito
tempo, fizemos a sessão assim mesmo.
Começamos pelos trabalhos de escrita, e depois a médium, Senhora
Vernay, recebeu um Espírito que procurava o irmão para levá-lo à genitora.
- Ó meu Deus, talvez o matassem também - dizia ele. Perguntamos-lhe se
se tratava de um crime.
- Não - respondeu -, foi durante a batalha de Reichshoffen, que meu irmão
desapareceu.
Fizemo-lo reconhecer o estado em que se achava, isto é, que sua alma
tinha deixado o corpo; e depois, ajudamo-o a procurar o irmão. Ele viu dois
cadáveres, o do irmão Alfredo e o seu.
- Os miseráveis - exclamou ele - feriram-no com uma bala na fronte.
O médium acorda. Repentinamente, cai de novo em transe. - Meus amigos
- diz -, sou a mãe desses dois irmãos mortos em Reichshoffen; um deles,
Alfredo, vai encarnar em sua casa, e eu serei o seu guia.
Agradeci ao Espirito e lhe declarei que faria o que em mim coubesse para
que ele fosse um homem.
- Não - disse ela -, não será um homem.
No dia seguinte, minha mulher punha no mundo uma criança do sexo
feminino, à qual demos o nome de Emília. Tinha ela na fronte uma cicatriz
do tamanho de um grão de trigo.
São os seguintes os fatos observados na primeira infância da criança. Até 3
meses, quando eu imitava a trombeta de cavalaria, punha-se ela a chorar,
sem poder ser consolada; brincando, toma sempre a posição a cavalo,
imitando o movimento do cavaleiro em marcha. Tem agora dezessete
meses e seu brinquedo favorito é o cavalo, que prefere às bonecas, mas na
rua não se pode aproximar de um cavalo; grita, espantada.
Seguem-se as assinaturas." o "Progres Spirite", em seu número de 20 de
março de 1898, página 45, cita o relato de Engel, que reproduzo: "LizeSeraing, 14 de março de 1898.
Caro senhor e irmão.
Tenho a honra de transmitir-lhe alguns informes sobre uma reencarnação,
anunciada pelo próprio Espirito, com particularidades que precedem a
encarnação e a reencarnação.
Tudo se passou em um lapso de 4 anos, com os detalhes preditos, a
principio por meu filho mais velho, morto em 1874, e em seguida por
minha filha, falecida em 1878, depois de quatro anos de sofrimento, que
terminou em verdadeiro martírio.
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Foram estes os motivos da reencarnação: quando viva, ela tinha um ódio
implacável do irmão, que a ofendera, e morrera com esse rancor. Apesar
dos seus esforços, não conseguiu expulsá-lo. Vendo o erro profundo dos
seus ressentimentos e desejando progredir, solicitou uma reencarnação no
corpo de uma criança, que devia nascer em casa desse irmão, pai de
família. Deus o consentiu, para que o Espirito arrependido pudesse
evolucionar, e a criança teve por pai o irmão odiado, lá para o fim do ano
de 1879.
Estando um dia reunidos, minha esposa e eu, conversamos a respeito do
anúncio feito pelo filho morto, de que Maria deveria nascer dentro em
breve, e que conheceriamos essa reencarnação porque, em tal dia e em tal
hora (5 da tarde), a nova mãe de Maria viria a nossa casa e as suas
primeiras palavras seriam: - "Madrinha, eis seu afilhado", e o rapaz daria
um grito alto, quando se achasse no regaço de sua primeira mãe.
Dito e feito. Fora também predito, por meu defunto filho, que sua alma
irmã, Maria, não viveria mais de quatro anos, e que, em seus últimos
momentos, experimentaria terríveis sofrimentos; que só minha esposa
poderia acalmá-la, magnetizando-a e orando. Fato extraordinário: minha
mulher ia muitas vezes minorar-lhe os sofrimentos, e desde que aparecia
na soleira da porta, cessavam-lhe os gritos, e com um sorriso filial
estendia os braços. Deixava de chorar horas consecutivas, e logo que
minha mulher saía do quarto recomeçava a gritar.
O pai, um bom e poderoso magnetizador espírita, e que operou maravilhas
em muitas ocasiões, não conseguia amenizar-lhe as dores. Eu produzia
sobre aquele querubim os mesmos efeitos que minha mulher.
Fomos, de novo, prevenidos de sua desencarnação por meu filho, e ela, sua
irmã, dois ou três dias mais tarde, veio dizer-me:
- Pierre Verly, aquela que foi sua filha Maria, está de novo livre, e também
liberta de um terrível ódio contra seu último pai.
E aconselhava-me a não nutrir ódio algum, porque, dizia ela, o ódio é a
maior desgraça de uma alma; com ele, não há perdão.
Meu filho Pedro e minha filha Maria eram dois adeptos, proofundos e
sinceros, do Espiritismo.
Outros fatos, não menos concludentes, sobre a existência das vidas
anteriores, me são conhecidos.
Meus defuntos filhos eram tão unidos pelos laços da amizade, que um não
podia passar sem o outro. Quando meu filho estudava, era preciso que sua
irmã lhe ficasse ao lado. Soubemos por poderosos médiuns, depois que
eles morreram, que um número incalculável de anos os havia ligado como
almas irmãs, e que nós, iniciados na doutrina, bem devíamos compreender
a forte razão dessa amizade. Posso afirmar, enfim, como conclusão, que
muitas predições se realizaram inteiramente, o que é prova de que os
Espíritos velam por nós e que Deus não separa aqueles a quem o amor
uniu, nem abandona jamais os que nele confiam. Pierre Engel - Presid. da
União Espírita de Liêge."
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Essa narrativa demonstra que os Espíritos voltam à Terra para melhorar.
Não se trata mais de sonâmbulos, mas de médiuns tiptólogos ou
escritores, de sorte que não cabe aqui a explicação pela clarividência, a
menos que seja atribuída aos Espíritos desencarnados. Mas, ainda assim,
apresenta-se outra dificuldade: é preciso supor que esses seres invisíveis
nos enganam voluntariamente, que mentem cientificamente, para
sustentar um erro.
Tal conjetura me parece pouco razoável, quando se refere a Espíritos que
deram prova, em muitas circunstâncias, de altas qualidades morais; prefiro
admitir o que eles anunciam, e que se verifica, a crer num subterfúgio
universal e inverossímil.

(...)

5 - Alguns reparos
Os fenômenos referentes ao aviso de uma futura reencarnação são já
bastante numerosos para se imporem como realidade.
Poderia multiplicá-las, se tomasse em conta todos os que me foram
enviados; tive, porém, que eliminar alguns, não só por falta de espaço,
como porque, apesar de apresentar caracteres evidentes de autenticidade,
poderiam ser interpretados, ou por sugestões dos parentes, ou por
transmissões do pensamento.
Pode-se verificar que me esforcei por só citar exemplos em que aquelas
interpretações parecem despidas de fundamento. Notar-se-á, com efeito,
que, no primeiro caso, é a menina que anuncia à mãe sua próxima volta; de
outra feita, o Espírito que deve voltar manifesta-se à primeira e à segunda
mãe, independente uma da outra; o sexo e o aspecto físico do recémnascido correspondem perfeitamente à imagem vista em sonho. No caso do
Capitão Batista, a reminiscência da cantilena é uma demonstração evidente
do despertar de uma lembrança, que dormia na subconsciência da criança.
Esses casos espontâneos são de grande valor, pois os seus narradores não
tinham nenhum conhecimento das leis da reencarnação. Nas sessões
espíritas devemo-nos premunir contra as causas de erro, que resultariam
da auto-sugestão dos médiuns.
Se não chegamos, ainda, até aí, não será menos certo, para os que
estudarem imparcialmente os exemplos citados, que há tal probabilidade a
favor da palingenesia, que ela constitui uma prova moral de primeira
ordem.
Não há dúvida de que o futuro nos trará novas e decisivas confirmações, e
a grande lei da reencarnação tomará lugar definitivo no domínio da
Ciência.
Gabriel Dellane
VISTA DE CONJUNTO DOS
ARGUMENTOS QUE MILITAM
EM FAVOR DA REENCARNAÇÃO

Chegados ao termo deste trabalho, se lançarmos um olhar ao caminho
percorrido, verificaremos que a grande teoria das vidas sucessivas, que
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nasceu na aurora da Humanidade, atravessou os séculos e as civilizações,
com fortuna diversa, e, nos tempos modernos, tomou vida nova, graças
aos pensadores que a estudaram no último século, às observações e às
experiências dos espiritistas.
Parece que ela deve sair, agora, do domínio filosófico para entrar no da
Ciência. Se as observações e as experiências são, ainda, relativamente
pouco numerosas, algumas já se acham bem estabelecidas, e é impossível
não as ter em consideração.
Elas são os primeiros degraus desse monumento, que a ciência de amanhã
certamente construirá.
Para que se aprecie o justo valor dos argumentos de diferente natureza
que reuni neste volume, seguindo o método indutivo, é indispensável, em
primeiro lugar, conhecer bem as demonstrações cientificas sobre as quais
repousa a certeza da existência da alma, como princípio independente do
corpo, e a do substratum imaterial que a individualiza e de que é
inseparável.
1 - A ALMA É UM SER TRANSCENDENTAL
Vê-se, indiscutivelmente, das pesquisas feitas há meio século, pelos sábios
mais notáveis do mundo inteiro, que existe no homem um princípio
transcendental, desconhecido dos quadros da Fisiologia oficial, porque nos
é revelado com faculdades que o tornam muitas vezes independente das
condições de espaço e de tempo, que regem o mundo material.
É o que se verifica dos trabalhos da Sociedade Inglesa de Pesquisas
Psíquicas que, desde 1882, publicou mais de 30 volumes, com as
observações e as experiências, que seus membros registraram, depois de
minuciosos inquéritos. Os nomes de Crookes, de Sidgwick, de Myers, de
Gurney, de Barret, de Oliver Lodge, e de muitos outros, são penhores
seguros da realidade dos fatos ali relatados.
Inquéritos semelhantes foram feitos nos Estados Unidos, pelo ramo
americano de Pesquisas Psíquicas, sob a direção do Prof. Hyslop e de
Hodgson; na França, por grande número de psiquistas e, em particular, por
Camille Flammarion, em seus três volumes: "La Mort et son Mystere".
Ultimamente, Warcollier, engenheiro químico, publicou um volume sobre a
Telepatia, e o Dr. Osty, dois livros: "Lucidité et Intuition" e "La
Connaissance Supranormale", que se referem às faculdades desconhecidas
do ser humano.
Na Itália, a revista "Luce e Ombra" reuniu indiscutível quantidade de
testemunhos e Bozzano publicou uma série de monografias sobre este
assunto, e que são do mais alto interesse.
É, pois, absolutamente certo, que o pensamento de um indivíduo pode
exteriorizar-se e agir sobre outro ser vivo, independentemente de qualquer
ação sensorial, apesar da distância que os separa. É a este fenômeno que
se dá o nome de Telepatia. Não é menos certo que a visão a distância,
apesar dos obstáculos interpostos, se exerce durante a vigília ou o sono,
sem recorrer ao sentido ocular, o que necessita um poder diferente do
puramente fisiológico.
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Eis-nos, ainda aí, em presença de uma faculdade inteíramente distinta das
que os fisiologistas reconhecem à substância nervosa. Enfim, está
estabelecido, por exemplos numerosos e indiscutíveis, que um fenômeno
tão extraordinário como o do conhecimento do futuro ou a da premonição
foi várias vezes verificado. Tudo prova que existe no homem um ser
independente do organismo físico e que é rigorosamente condicionado
pelas leis que regem o mundo material.
Isto, agora, é tão incontestável, que um filósofo da envergadura de
Bergson não recuou dizer, numa Conferência sobre a alma e o corpo, a 28
de abril de 1912:
"Se, como procuramos demonstrar, a vida mental transborda a vida
cerebral, se o cérebro se limita a traduzir em movimentos uma pequena
parte do que se passa na consciência, a sobrevivência, então, se torna tão
verossimil, que a obrigação da prova incumbirá àquele que nega, em vez
daquele que afirma, porque a única razão de crer na extinção da
consciência depois da morte, é que se vê o corpo desorganizar-se, e esta
razão não terá mais valor, se a independência da quase totalidade da
consciência em relação ao corpo é também um fato verificável."
2 - O PERISPÍRITO E SUAS PROPRIEDADES
A independência desse princípio interior foi estabelecida por provas
numerosas e variadas. A alma é individualizada pelo perispírito.
Há melhor ainda; esse princípio espiritual não é uma vaga entidade
metafísica, uma palavra abstrata ou uma função da substância nervosa,
mas um ser concreto, com individualidade, porque, mesmo durante a vida,
é esse ser ao qual se deu o nome de alma ou de espírito, que pode separarse do corpo e manifestar sua realidade objetiva nos fenômenos de
desdobramento.
O desdobramento do ser humano está, agora, demonstrado por
observações mil vezes reiteradas. Verificou-se, de uma parte, a presença
do corpo material, em um determinado lugar e, simultaneamente, a
existência do duplo em outro.
O fantasma do vivo traz, consigo, a sensibilidade, a inteligência e a
vontade; pôde-se reproduzir esse fenômeno experimentalmente, o que é
uma segunda demonstração da independência do ser interno, designado
habitualmente sob o nome de espirito.
É ele que, depois da morte, sobrevive e se manifesta objetivamente, por
aparições materializadas, que são, em todos os pontos, semelhantes às dos
vivos. Eis-nos, pois, em presença duma demonstração direta e imediata:
1.°°, o Espírito não é um produto do corpo, pois que sobrevive à sua
desagregação;
2.°°, possui, sempre, o mesmo organismo fluídico, que o acompanha
durante a vida, e que o individualiza, ainda, depois que se separa do corpo
material.
Durante a vida, o conhecimento do perispírito faz-nos compreender:
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1.°°, a conservação do tipo individual, apesar do renovamento incessante de
todas as moléculas carnais;
2.°°, a reparação das partes lesadas;
3.°°, a continuidade das funções vitais, num meio continuamente em
renovação.
Os espiritistas conhecem há muito esses interessantes e curiosos
fenômenos e vêem com satisfação que a ciência oficial, pela voz de alguns
dos seus representantes e dos mais autorizados, vai sancionando, pouco a
pouco, todas as ordens de fatos que compõem esta nova ciência. É, pois,
legítimo que nos sirvamos desses preciosos conhecimentos para
experimenntar resolver o problema da origem da alma e de seus destinos.
Está perfeitamente demonstrado que nas sessões de materialização se
forma um ser estranho aos assistentes, e que é objetivo, porque todo o
mundo o descreve da mesma maneira; porque é possível fotografá-lo;
porque deixa impressões digitais ou moldagens dos seus órgãos; porque
age fisicamente, deslocando objetos; porque pode falar ou escrever.
Este ser possui, pois, todas as propriedades fisiológicas de um ser humano
comum e faculdades psicológicas.
Não se trata de um desdobramento do médium, não só porque dele difere
em todos os pontos de vista, mas também porque costumam aparecer,
simultaneamente, vários Espíritos materializados. De mais, tem-se, por
vezes, verificado que o médium, acordado, conversa com a aparição. Em
outras ocasiões, o Espírito materializa-se, de maneira idêntica, com
médiuns diferentes, e, enfim, sua identidade é freqüentemente
estabelecida pelos que o conhecem.
Uma vez que o perispírito possui a faculdade, após a morte, de
materializar-se, reconstituindo, integralmente, o organismo fisico que aqui
possuia, somos levados a supor que, no instante do nascimento, é ele que
forma seu invólucro corporal, o qual não passa de uma materialização
estável e permanente, enquanto nas sessões experimentais ela é apenas
temporária, porque produzida fora das vias normais da geração.
Essa opinião, que eu emitia há 25 anos em "A Evolução Anímica", acaba de
ser aceita pelo eminente Sir Oliver Lodge, numa conferência feita na
Inglaterra, em 1922, diante de um público escolhido.
O corpo espiritual, a que a alma está indissoluvelmente ligada, conserva o
estatuto das leis biológicas que regem a matéria organizada.
Ele contém, igualmente, todos os arquivos da vida mental, porque a
consciência só nos faz conhecer uma fraca parte desse imenso oceano, à
superfície do qual ela emerge, e que constitui o fundo de nossa
individualidade.
Pode-se dizer, portanto, que o conhecimento do perispírito é o fecho de
toda a explicação das vidas sucessivas. A cada nascimento, é um ser antigo
que reaparece.
3 - ONDE E COMO O PERISPÍRITO PODE ADQUIRIR SUAS PROPRIEDADES?
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Uma das mais belas conquistas da ciência do XIX século, foi haver
demonstrado a unidade fundamental da composição de todos os seres
vivos: todos nascem de um ovo, todos são formados de células, cujo
protoplasma é sensivelmente omesmo, apesar de sua prodigiosa
diversidade. Todos os seres nascem, evolucionam e morrem. Todas as
funções orgânicas são essencialmente semelhantes: a nutrição, a digestão,
a respiração e a reprodução operam-se de maneira quase idêntica.
É uma demonstração pelo fato da unidade de plano da Natureza e, desde
que a inteligência, posto que diferente da matéria, lhe é, entretanto,
associada, lícito é acreditar que o principio espiritual lhe é também
fundamentalmente o mesmo, apesar das diferenças quantitativas que
existem em todos os graus de seu desenvolvimento.
Verificamos que as faculdades transcendentais, como a telepatia, a
clarividência, e mesmo a ideoplastia, existem igualmente nos animais, o
que é uma razão a mais para admitir a identidade do plano da Criação.
Se assim é, se realmente a alma vem subindo os degraus da escala
zoológica, não será surpreendente que a cada nascimento ela reproduza,
em resumo, toda a história do seu passado, como se nota durante a vida
embrionária de todos os seres.
Estas induções são legítimas, encadeiam-se mutuamente, e podemos
considerá-las como provas da palingenesia universal.
Não se compreende, ainda, claramente, como o princípio inteligente, que
anima inumeráveis milhares de milhões de organismos rudimentares e
primitivos, chegue a sintetizar-se em uma unidade de uma ordem superior,
assim como não se pode explicar, claramente, como essa passagem se
opera de uma espécie a outra. Não é, entretanto, menos real que existe
uma ligação permanente e contínua entre todos os degraus de escala vital,
e se a vida é una no Universo, o mesmo acontece com o princípio
espiritual.
Somos, daí, obrigados a perguntar onde o perispírito pôde adquirir suas
propriedades funcionais, e parece lógico supor que ele as fixou em si, no
curso de suas evoluções terrestres, passando, sucessivamente, por toda a
fieira da série animal, integrando em sua substância indestrutível as leis
cada vez mais complicadas que lhe permitem animar e reparar,
automaticamente, organismos cada vez mais complexos, das formas mais
simples ao homem. É uma gradação sucessiva e uma evolução continua.
Se esta hipótese é exata, devem-se reencontrar, na série animal,
fenômenos análogos aos observados na Humanidade. É indiscutivelmente
o que se dá, pois que já verificamos que a alma do animal sobrevive à
morte.
Em obra precedente, "A Evolução Anímica", procurei indicar como se podia
conceber o desenvolvimento progressivo do princípio espiritual, e mostrei
que, colocando-se a causa da evolução nos esforços empregados pelo
princípio inteligente, para libertar-se progressivamente dos laços da
matéria, explicam-se melhor os fatos do que pela teoria materialista dos
fatores únicos da hereditariedade e do meio.
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O progresso físico e intelectual provém de esforços incessantes,
reiterados, de melhoramentos quase imperceptíveis, a cada passagem,
mas cujo termo está na Humanidade, que resume e sintetiza essa grande
ascensão.
O ser, chegado a um grau qualquer da escala vital, não pode mais
retrogradar, simplesmente porque não encontraria mais, em razão do seu
estado evolutivo, as condições necessárias para encarnar nas formas
inferiores, que já ultrapassara.
Os cruzamentos são, em geral, infecundos, entre espécies diferentes,
porque os híbrídos não se reproduzem, e com mais forte razão entre as
famílias e os ramos.
Notemos, ainda, que as funções vitais, nutrição, respiração, reprodução, e
mesmo a sensibilidade e a motricidade, não criam diferenças essenciais
entre os animais e os vegetais, o que estabelece a grande unidade
fundamental que existe sob o véu das aparências.
Demonstrou-nos a Ciência que o transformismo não passa de um caso
particular de uma lei geral.
Tudo evoluciona, tanto as nações como os indivíduos, assim os mundos
como as nebulosas. Tudo parte do simples para chegar ao composto; da
homogeneidade primitiva vai-se à prodigiosa complexidade da Natureza
atual, realizada por leis que só pedem tempo para produzir todos os seus
efeitos.
Vimos que, nos vertebrados superiores e mais particularmente entre os
animais domésticos, a inteligência adquiriugrande desenvolvimento para
compreender a linguagem humana, para formular raciocínios, para
resolver certos problemas.
É evidente que se encontra, ainda, num grau inferior de mentalidade, mas
que é da mesma natureza que a nossa.
Assinalei, igualmente, que os chamados poderes supranormais, como a
telepatia, a clarividência, o pressentimento, se observam bastantes vezes,
na raça canina, o que permite, ainda, assimilar o princípio espiritual do
animal ao do homem e, repito-o, existem fantasmas de animais
inteiramente análogos, em suas manifestações, às manifestações
materializadas dos mortos. (V. "Revue Métapsychique", janeiro-fevereiro,
1923)
Em resumo, em todos os seres vivos há as mesmas contribuições
orgânicas, as mesmas funções vitais, o mesmo princípio pensante, o
mesmo invólucro perispiritual.
Magnifica demonstração é essa da grande lei de continuidade que rege o
Universo inteiro.
4 - A REENCARNAÇÃO HUMANA E A MEMÓRIA INTEGRAL
Para chegarmos à verificação experimental da realidade das vidas
sucessivas e para explicar por que não se conservam as lembranças das
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existências anteriores, é preciso estudar sumariamente as diferentes
modalidades da memória.
Se a alma é individualizada em uma substância, que a acompanha durante
todo o tempo de sua evolução; se esse corpo espiritual é o guardião
indefectível de todas as aquisições anteriores, estamos no direito de
perguntar por que, a cada volta, aqui, não temos conhecimento do
passado?
Para compreender o olvido das vidas anteriores seria indispensável
mostrar que, mesmo em nossa atual existência, produzem-se profundas
lacunas relativamente a uma multidão de incidentes que nos sucedem, e,
por vezes, períodos inteiros apagam-se de nossa lembrança. Não será,
portanto, extraordinário que o mesmo se dê com tudo o que precede a vida
atual, pois que o perispírito experimenta profundas modificações íntimas,
ao reaparecer na Terra. Estabelece-se, de cada vez, um novo equilíbrio,
que modifica, necessariamente, o estado da memória.
É, pois, indispensável mostrar que, se a memória é indestrutível, ela só se
torna consciente em condições particulares.
Aqui, aínda, não se trata de uma teoria imaginada com todas as suas
peças, mas de fatos atualmente conhecidos.
As experiências de Pitres, Bourru e Burot, Janet e outros provaram que
tudo que recebemos deixa um traço indelével. Sem dúvida, as aquisições
intelectuais não se apresentam simultaneamente à consciência. A regra é
que o seu maior número seja esquecido. Mas esquecimento não quer dizer
destruição. A subconsciência registra sempre os estados mentais e, fato
ainda mais notável, ela os associa indissoluvelmente aos estados
fisiológicos contemporâneos, de sorte que, ressuscitando-se os primeiros,
fazem-se renascer, ao mesmo tempo, os segundos, e vice-versa. Como já o
disse, essa regressão da memória pode apresentar-se espontaneamente ou
é possível provocá-la por diferentes processos e, principalmente, pela
hipnotízação de certos pacientes, que têm o poder da ressurreição
mnemônica.
Os espiritistas, praticando as experiências magnéticas, descobriram esse
poder de renovação das lembranças terrestres, durante a vida, e
prosseguiram na regressão até os estados anteriores ao nascimento atual.
Já disse por que esse método não deu até então, apesar de algum êxito, os
resultados que se poderiam esperar, mas estou persuadido de que ele será
fecundo no futuro, quando tiver eliminado as causas de erro devidos à
sugestão do operador, à auto-sugestão dos pacientes; quando se tíver
atuado sobre o Espírito exteriorizado, em colaboração com os guias do
médium, estes saberão empregar os meios mais eficazes para tornar a
fornecer à memória perispiritual toda a sua intensidade. O método, aliás,
não foi sempre infecundo, visto que o Prof. Flournoy, apesar do seu
conhecido cepticismo, foi obrigado a confessar que não sabia como Helena
Smith teria haurido os conhecimentos da linguagem sânscrita da Princesa
Simandini
Tenho feito reservas a propósito das narrativas em sessões espíritas, onde
há reconhecimentos recíprocos, porque não têm sido fornecidos elementos
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para a verificação da realidade dos acontecimentos relatados pelos
pacientes, o que não quer dizer, aliás, que as narrativas sejam falsas.
O mesmo não sucede em alguns casos, onde é possível, até certo ponto,
verificar a exatidão dessas rememorações.
Com efeito, quando, espontaneamente, a senhora inglesa, inteiramente
ignorante do estado normal da política francesa, faz prova, durante o
desprendimento, de profundos conhecimentos sobre o mesmo assunto, e
afirma ter vivido outrora em nosso país, devemos ter, na maior conta, essa
observação, proveniente de um meio em que a reencarnação não é
geralmente admitida.
Igualmente para com a história do Príncipe Wittgenstein, em que o Espírito
de sua prima afirma ter vivido em Drieux, nas circunstâncias dramáticas
que relatamos. A identidade do Espírito parece bem estabelecida, dada a
semelhança da letra das comunicações com a da religiosa viva, e, em
parte, confirmada pelas pesquisas a que um amigo do autor procedeu para
encontrar os restos do convento em que ela estivera.
Enfim, o reconhecimento da medalha é também um argumento que não se
pode desprezar.
Com o caso relatado pelo Príncipe Wiszniewski, a prova é completa. Uma
mulher, inteiramente ignorante, utilizando-se apenas de um dialeto do
baixo alemão, exprime-se em francês, narra acontecimentos de sua vida
passada, os quais são verificados como perfeitamente exatos. Eis-nos em
presença de um verdadeiro caso de reencarnação, que nenhuma outra
hipótese poderia logicamente explicar.
O exemplo do louco Sussiac não é menos demonstrativo, porque, depois da
morte, se lembra de ter habitado um castelo, e lhe indica com exatidão o
lugar, por todos ignorado, e no qual estão documentos, que foi possivel
encontrar, de acordo com as indicações dadas.
Esses fatos verificáveis são, infelizmente, muito raros; não temos, porém,
o direito de os desprezar, porque servem para estabelecer,
experimentalmente, a realidade das vidas anteriores, que vamos ver
confirmadas por outros fenômenos não menos interessantes e ainda mais
demonstrativos.
Notemos que as personalidades que se observam em cada encarnação, tão
distintas entre si, não são incompreensíveis para nós e não prejudicam o
princípio da identidade, pois já verificamos que um mesmo indivíduo, no
curso da vida, pode apresentar oposições prodigiosas de caráter.
Luís V., por exemplo, ora é calmo, honesto, submisso, ora, sob o choque de
uma emoção ou de uma desordem orgânica, torna-se turbulento, ladrão,
insubmisso; as fases são separadas pela perda de conhecimento de certos
estados intelectuais anteriores.
Nota-se o mesmo contraste no caso de Felida e, sobretudo, no da Srta.
Beauchamps. Dir-se-ia que essas diversas personalidades são estados
alotrópicos da individualidade total.
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Desde que a reencarnação traz, fatalmente, um tônus vibratório
inteiramente distinto do da vida do Espaço e das existências anteriores, é
natural que, a cada retorno à Terra, o ser que reencarna difira, mais ou
menos, do que era antes, não obstante conservar uma individualidade
inalterável.
5 - A HEREDITARIEDADE E AS CRIANÇAS PRODÍGIO
Desde que a ciência materialista atribui as faculdades intelectuais ao
funcionamento do cérebro, os estudos aqui feitos obrigar-me-iam,
necessariamente, a indagar, até que ponto o fenômeno da hereditariedade
poderia fornecer uma explicação para o caso das crianças-prodígio.
Vimos que, pela palavra hereditariedade, é designada a transmissão dos
caracteres anatômicos e fisiológicos entre os pais e seus descendentes; o
fato é indiscutível.
A ciência atual, porém, não lhe fornece nenhuma explicação válida. Todas
as teorias imaginadas por Herbert Spencer, Darwin, Necgeli, Weismann e
outros são absolutamente incapazes de elucidar esse fenômeno, porque as
gêmulas, micelas, ideoplasmas, idéias determinantes, bióforos, etc., não
são mais que palavras, que não correspondem a qualquer realidade
objetiva. Ser-nos-á, pois, permitido, a nós, espiritistas, utilizar os
conhecimentos que adquirimos experimentalmente; eles nos autorizam a
formular uma explicação que tem, pelo menos, o mérito de apoiar-se na
observação e na experiência.
Desde que o perispírito possui o poder de organizar a matéría, é a ele que
atribuímos essa função para explicar a formação do embrião e do feto.
Se, em verdade, o princípio espiritual sobe lentamente os degraus da série
zoológica, se conserva em sua substância os traços indeléveis (órgãos
atrofiados) dessa evolução, é natural que ele a reproduza, em síntese,
durante os primeiros meses da gestação.
Os caracteres secundários, que pertencem aos pais, podem ser atribuídos a
uma ação magnética do pai e da mãe, que modifica mais ou menos
profundamente o tipo perispiritual do ser que encarna, para lhe dar uma
semelhança com os seus progenitores.
Essa hereditariedade física não é nem geral nem absoluta; entretanto,
existe por vezes, o que não está em contradição com a explicação que dei.
O mesmo já não acontece quando se trata da hereditariedade psicológica.
Esta não existe nunca, por assim dizer, e se, às vezes, podemos descobrir
aptidões intelectuais semelhantes entre pais e filhos, estas semelhanças
nunca são transmissões diretas.
Um matemático, por exemplo, não comunicará a seu filho o conhecimento
da Álgebra, assim como um lingüista não lhe dará o das línguas que ele
conhecer.
Citei numerosos exemplos que demonstram, não só que muitos homens
saíram dos meios maís obscuros, nos quais seria impossível descobrir a
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causa de suas eminentes faculdades, como também que os maiores vultos
só tiveram, as maís das vezes, filhos degenerados.
A hereditariedade psicológica é tão pouco freqüente, que certo número de
fisiologistas foram constrangidos a imaginar uma lei de inatidade. Em
realidade, é o que sucede. Cada ser, voltando à Terra, traz consigo toda a
bagagem do passado e manifesta, por vezes, desde a mais tenra infância,
tão prodigiosos conhecimentos, que é impossível atribuí-la à
hereditariedade ou ao funcionamento da matéria cerebral, que não poderia
ter adquirido todas as suas propriedades funcionais.
As formas da inteligência manifestaram-se, com brllho incomparável, em
músicos como Mozart e Beethoven, antes mesmo que eles pudessem
conhecer as noções fundamentais de sua arte.
O mesmo com pintores, tais como Giotto, e escultores como Miguel Angelo,
que na idade de 8 anos não tinha mais nada a aprender da técnica de seu
mister.
Como explicar o caso inverossímil, mas bem real, de Hennnecke, que, aos 2
anos, sabia três línguas, e com 2 anos e meio, mamando, ainda, pôde
prestar um exame de História e de Geografia; de Hamilton, que conhecia
aos 3 anos o hebraico e aos 7 estava mais adiantado que a maior parte dos
candidatos à Academia?
É bem certo que o cérebro dessas crianças só podia servir mecanicamente
para o enunciado das idéias, porque ele seria incapaz de registrar, em
razão do seu incompleto desenvolvimento, a multidão de conhecimentos,
de associação de idéias, e de raciocínios de que essas ciências necessitam.
Como já disse, era, provavelmente por um fenômeno de exteriorização,
que o Espírito encarnado manifestava as prodigiosas aptldões, e estas, por
certo, só as pudera adquirir nas existências passadas.
Esses fenômenos são tão embaraçosos para a ciência materialista, que ela
os passa cuidadosamente em silêncio.
6 - AS REMINISCÊNCIAS
Indiquei já as razões pelas quais a lembrança do passado, que se
manifesta de maneira tão brilhante nas crianças-prodigio, não é
geralmente conservada. Entretanto, como não existem regras sem
exceção, é possível, por vezes, que o Espírito encarnado, sob o império de
diferentes circunstâncias, recupere, momentaneamente, parte de suas
lembranças anteriores, encontrando-se em lugares que habitou outrora.
Essas reminiscências podem ser vagas, mas adquirem, algumas vezes,
bastante intensidade para imporem, àqueles que as experimentam, a
certeza de que já viu a região em que se acha, e mesmo que a habitou.
Nem o sentimento do já visto, nem a clarividência são suficientes, em
certos casos, para explicar completamente o fenômeno. A teoria que fica
de pé, por conseqüência, é a das vidas anteriores.
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Vimos, assim, que a reminiscência, posto que geralmente imprecisa, é
muito freqüente nos verdes anos. Mas, na impossibilidade de verificar a
realidade dessas impressões, só as indiquei para não deixar nada de lado,
reservando para depois os exemplos autênticos em que a reminiscência foi
observada.
Com os casos do Major Welesley, do clérigo e da Sra. de Krapkoff, demos
um passo avante.
7 - VERDADEIRAS LEMBRANÇAS DE VIDAS ANTERIORES
Já não é o simples sentimento do já visto; o percipiente tem a sensação
nítida de haver vivido outrora, e não a de assistir simplesmente a uma
visão do passado.
Bem demonstrativo é o caso da senhora russa: desde criança, desenha,
sem modelo, personagens vestidas como no século XVIII; reconhece o
castelo de Versalhes e as ruínas de Marly, sem nunca os ter visto; tem a
sensação perfeita de ter vivido aí em outros tempos.
Assim também com Katherine Bates, cuja escrita anterior foi reconhecida
como a que possuía outrora; vem depois a visão, o conhecimento exato da
aldeia de Broadway, fatos verdadeiramente demonstrativos, pois que, em
sua existência atual, jamais conhecera aquela região e ignorava que seu
antepassado aí tivesse vivido, o que exclui a hipótese da clarividência.
O inquérito do Dr. Gaston Durville, a propósito da vida anterior da Sra.
Raynaud, é muito interessante, em vista da documentação exata que pôde
ser reunida para a verificação de todas as particularidades. É um notável
exemplo de lembrança de uma vida passada, porque nenhuma outra
hipótese pode explicar os vários incidentes.
Viu-se, pelo meu relatório ao Congresso de 1898, que muitos homens
célebres afirmam lembrar-se de ter vivido antigamente. É impossível não
levar em conta, entre os modernos, atestados de homens como Lamartine
e Méry, tão demonstrativos sob vários pontos de vista.
O mesmo para com o padre Graty; ele declara que o gênio da língua latina
lhe foi revelado repentinamente (de dentro para fora) ; isto é,
necessariamente, o despertar de uma ciência outrora aprendida.
Indiscutivelmente, o mesmo se deu com a menina Nellie Foster, que
reconhece uma região que nunca viu e designa as pessoas com quem se
relacionara em encarnação precedente, quando se chamava Maria.
Não se pode apelar para o conhecimento criptestésico, porque ninguém
falara à criança da região que sua família habitara precedentemente.
Também o mesmo, com relação ao caso apresentado pelo Comandante
Mantin, onde uma pequena designa exatamente os nomes das localidades
espanholas por onde nunca passara durante o curso de sua vida atual.
É do mais alto interesse observar que os casos de lembranças de vidas
anteriores podem verificar-se em todos os países, em todas as raças, em
todas as épocas, ainda mesmo em meios onde as idéias reencarnacionistas
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são completamente desconhecidas; parece, pois, que os fatos espontâneos
são, realmente, manifestações da continuidade da memória subconsciente.
A raridade relativa deles não é razão suficiente para negar os que havemos
colhido.
Com efeito, vimos que, na índia, os exemplos de lembranças das vidas
anteriores são bastante comuns; os casos assinalados pelo Dr. Moutin
foram bem verificados e não podem ser bem compreendidos, se não
admitirmos a reencarnação. Os da reconstituição da individualidade,
inteiramente desconhecida pelas crianças que pretendem ter sido
personagens que já existiram, são igualmente do mais alto interesse.
Os exemplos de Tucker na Itália e do Major Welch, na índia, se fossem
mais bem documentados, seriam inteira e completamente demonstrativos.
Não ignoro as criticas que podem ser suscitadas, relativamente ao método
histórico e no que concerne ao valor dastestemunhas colhidas em fontes
tão diferentes; seria necessário, para sua verificação, que se efetuassem
inquéritos semelhantes aos empreendidos pelos Drs. Moutin e Durville.
Não é permitido, porém, desprezar sistematicamente os exemplos que
citei. Parece-me impossivel que tantos testemunhos fornecidos por
pessoas honestas, que não se conheciam, todas pertencentes às classes da
sociedade, sem qualquer interesse de enganar, sejam completamente
despidas de valor.
Os exemplos emanam de fontes tão diversas e têm, entretanto, caracteres
tão comuns, que é impossível atribuí-los à fantasia dos narradores ou à
imaginação das crianças, tanto mais quanto, por vezes, eles se produzem,
espontaneamente, em meios onde a idéia da vida anterior era
absolutamente estranha, assim aos pais como aos filhos.
Seria preciso fechar voluntariamente os olhos para não compreender a
importância de semelhantes comprovações; são fatos e ninguém possui,
cientificamente, o direito de os desatender.
Até prova em contrário, eles me aparecerão como demonstrações positivas
da indiscutivel realidade das vidas anteriores.
8 - AVISOS DE FUTURAS REENCARNAÇÕES
Se é útil assinalar cuidadosamente o caso da revivescência da memória,
não é menos necessário registrar as narrativas nas quais foi dado o aviso
de uma futura reencarnação.
Ora a predição se realiza espontaneamente, ora é produzida durante o
sono, ora, enfim, no correr de sessões espíritas.
Vimos essas revelações manifestarem-se sob as mais variadas formas. É, a
princípio, uma criança que, antes da morte, tem a intuição de voltar à
Terra, e fixa o dia de seu novo nascimento.
Depois, é o caso em que o Espírito desencarnado informa em sonho à sua
mãe e àquela que foi sua irmã, que renasceria em casa desta, e o recém-
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nascido tem os caracteres físicos idênticos aos que sua mãe vira em sonho.
São complicações que nenhum acaso poderia combinar.
É ainda por uma visão que a mulher do Capitão Batista sabe que a sua
querida Branquinha lhe voltará, e esta é tão bem a reencarnação da
primeira Branca (Blanche), que se lembra da cantilena, em língua francesa,
que tantas vezes a adormecera na vida precedente.
A revivescência da lembrança é mais completa no caso de Nellie Foster, em
que os pormenores da vida anterior ressuscitam com inteira fidelidade.
São fatos esses eminentemente convincentes, e que por si sós bastariam
para apoiar, solidamente, a teoria das vidas sucessivas, visto que nenhuma
outra explicação lógica poderia intervir aí.
Mostrei que, nas sessões espíritas, os Espíritos anunciavam
freqüentemente que renasceriam em certa família, de antemão designada,
com sinais característicos, e essas predições se realizaram
minuciosamente.
É util assinalar o caráter moral que se desprende de algumas destas
observações; de modo geral, as almas que vêm retomar um corpo o fazem
com o fim de melhorar, e anunciam explicitamente o fato, como uma
necessidade que lhes é imposta pela Justiça imanente.
Trata-se de um traço comum do ensino dos Guias espirituais. Tais foram os
casos citados por Bouvier, Toupet, Jaffeux.
Seria demais insistir na importância deste caso. É possível que tal conjunto
de fenômenos seja o resultado de simples coincidências? Como se
poderiam explicar as propriedades do corpo espiritual, que ressuscita a sua
forma antiga nas sessões de materialização? A não admitir que foram
adquiridas aqui, quem nos poderá dar uma explicação lógica das
recordações e das reminiscências, de que encontramos tão grande número
de exemplos?
Como recusar crédito às predições feitas nas sessões espíritas, quando
elas se realizam com tão perfeita exatidão?
Todos esses fenômenos, aparentemente tão diversos, têm uma explicação
comum. É a teoria da reencarnação, que nos mostra o Espírito, subindo
lentamente a árdua rota que o deve conduzir à felicidade, preço dos seus
incessantes esforços.
Gabriel Delanne
CONCLUSÃO. A EXPLICAÇÃO
LÓGICA DAS DESIGUALDADES

Durante todo o curso desta obra, esforcei-me por apresenntar aos leitores
os fatos de natureza diversa, que pareciam provar cientificamente as vidas
sucessivas.
Abandonei, voluntariamente, os ensinos que nos foram dados pelos
Espíritos a respeito da grande lei de evolução espiritual; devo, porém,
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agora, resumi-los a fim de que se lhes possa apreciar a importância e a
grandeza.
Eles esclarecem com luz nova o problema do destino humano, oferecendonos novas soluções para a natureza divina e o verdadeiro destino
reservado a todos os seres humanos.
Com efeito, os filósofos espiritualistas de nossos dias se têm ocupado
pouco com a origem da alma; se o futuro dela nos tem interessado, o
mesmo não acontece com o seu passado. Parece, entretanto, que os dois
problemas se ligam e que são iguais em mistério.
Os teólogos têm tido mais zelo com esta questão; ela diz de perto com a
base em que repousa o Cristianismo; a transmissão do pecado original. As
suas opiniões podem reduzir-se a duas hipóteses. Uns admitem que todas
as almas estavam contidas na de Adão, e que se transmitiam pela geração:
tal era em particular a opinião de Tertuliano, S. Jerônimo e Lutero; Leibniz
e Mallebranche filiaram-se a esta doutrina. Ela não foi universalmente
admitida, e a opinião comum é que é preciso um ato da vontade divina
para que se crie uma alma a cada nascimento. Mas esbarramos aqui com
dificuldades logicamente insuperáveis, porque esta hipótese é inconciliável
com a bondade e a justiça de Deus.
As provas clássicas referentes à demonstração da existência da causa
primária, o Espiritismo veio acrescentar uma nova, de alguma sorte
experimental, que resulta de nossas relações com os Espíritos
desencarnados.
O estudo das comunicações espíritas provou-nos, de maneira irrefutável,
que a situação da alma, depois da morte, é regida por uma lei de justiça
infalível, segundo a qual os seres se encontram em condições de
existência, que são rigorosamente determinadas por seu grau evolutivo e
pelos esforços que faz para melhorar.
Nossas relações com o Além ensinaram-nos, ainda, que não existe inferno,
nem paraíso, mas que a lei moral impõe sanções inelutáveis àqueles que a
violaram, enquanto reserva a felicidade aos que se esforçaram por praticar
o bem, sob todas as formas.
A bondade e a justiça do Todo-Poderoso parecem falhas, quando
examinamos as inúmeras desigualdades físicas, morais e intelectuais que
existem entre todos os seres, desde seu nascimento.
Por que, diremos com Allan Kardec, se o fim que devemos atingir é o
mesmo para todos, favoreceria a Potência Divina certas criaturas,
recusando a outras as mesmas faculdades para que chegassem à felicidade
futura? É evidentíssimo que existem entre as raças, que povoam a Terra,
diferenças profundas de mentalidade, e mesmo em cada nação, desde o
nascimento, uma incalculável desigualdade entre todos os indivíduos.
É absolutamente certo que a alma da criança apresenta, desde tenra idade,
aptidões diversas e independentes da educação. Por que revelam alguns,
desde a infância, aptidões para as artes e para as ciências, enquanto
outros ficam medíocres e inferiores toda a vida?
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Donde vêm em uns as idéias inatas ou intuitivas, que não existem em
outros?
Como admitir que uma alma nova, vinda pela primeira vez à Terra, já
esteja gafada de vícios e demonstre irresistíveis propensões para o crime,
enquanto outras, ainda que em meios inferiores, possuam sentimentos
perfeitos de dignidade e doçura?
Qual será a sorte das crianças mortas em pouca idade, e por que cria a
Potência Infinita almas que devem habitar corpos de idiotas e de cretinos,
sem utilidade social?
É claro que a educação é impotente para dar aos homens as faculdades que
lhes fazem falta, e ela desenvolve, apenas, as que eles trazem do berço.
Se a nossa eternidade futura depende de uma só passagem aqui (o que
não passa de um segundo na imensidade do tempo), por que Deus, eterno,
infinito, onisciente, para quem não existe passado nem futuro, sabendo a
sorte que está reservada a cada criatura, dá-lhe a existência?
Estamos com o direito de perguntar por que cria ele estes monstros, cuja
vida é uma série de crimes, e que devem ser castigados com suplícios semfim.
Assim, também sabendo o que deve suceder a cada um de nós, por que
favorecerá a uns, à custa dos outros, o que é contrário, ao mesmo tempo, à
bondade e à justiça de quem Jesus chamou Pai celestial, e cujo amor se
deve estender a todos os que saem dele?
Quando uma doutrina filosófica ou um dogma religioso conduz a tais
inconseqüências, pode-se assegurar que esse dogma ou essa doutrina são
erros manifestos, e temos o direito de procurar uma explicação melhor
para essas aparentes anomalias. Desde, então, a explicação pelas vidas
sucessivas adquire um valor incontestável, pois que oferece uma solução
racional a todos os problemas que, sem ela, permaneceriam insolúveis.
De fato, se admitirmos que o nascimento atual é precedido por uma série
de existências anteriores, tudo se esclarece e se explica facilmente. Os
homens trazem, ao nascer, a intuição daquilo que já adquiriram, e são
mais ou menos adiantados, segundo o número de existências que
percorreram. Sendo contínua a criação, existem em uma sociedade, ao
mesmo tempo, seres cuja idade espiritual difere consideravelmente. Daí
provêm as desigualdades morais e intelectuais que as diversificam.
Podemos, pois, dizer com Allan Kardec:
"Deus, em sua justiça, não podia criar almas mais ou menos perfeitas;
mas, com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos nada
tem de contrário à mais rigorosa eqüidade; é que nós encaramos o
presente e não o passado.
Este raciocinio repousa em um sistema, uma suposição gratuita?
Não. Partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das
aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e achamos esse fato
inexplicável por todas as teorias em curso, enquanto a sua explicação é
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simples, natural, lógica, por uma outra teoria. É racional preferir a que não
explica, àquela que explica?"
Se as almas devem passar por todas as situações sociais e por todas as
condições físicas para desenvolver-se moral e intelectualmente, as
desigualdades de toda a natureza, que se verificam entre os seres,
compensam-se na série das vidas sucessivas. Cada qual, a seu tempo,
ocupará todos os degraus da escala social, o que cria uma perfeita
igualdade nas condições do desenvolvimento dos seres; em virtude da lei
de justiça, todos se encontram na condição social que melhor convém ao
seu progresso individual, porque todo renascimento é condicionado pelas
conseqüências das vidas anteriores.
Toda falta acarreta efeitos inelutáveis; já mostrei como se opera, de
alguma sorte automaticamente, essa justiça dlstributiva, que é infalível.
1 - O ESQUECIMENTO DO PASSADO
A objeção mais comum ente feita à Palingenesia é o esquecimento quase
geral das existências anteriores.
Pareceria ilógico, no ponto de vista da justiça, fazer-nos expiar em uma
existência faltas cometidas nas vidas passadas,de que tivéssemos perdido
a lembrança. É bom observar, desde logo, que o esquecimento de uma
falta, não lhe atenua as conseqüências, e que o conhecimento da mesma
seria para muitos um fardo insuportável e uma causa de desânimo, o que
nos tiraria a força de lutar para o nosso soerguimento.
Se a renovação do passado fosse geral, ela perpetuaria os dissentimentos
e os ódios que foram a causa das faltas anteriores, e se oporia a qualquer
progresso.
É bom observar que todos os incidentes infelizes da vida não são,
necessariamente, expiações de faltas anteriores. As provas são condições
indispensáveis para obrigar-nos a vencer nosso egoísmo e desenvolver as
faculdades ou as virtudes que nos fazem falta. Aliás, o esquecimento do
passado não é absoluto nem permanente. Já vimos os casos em que se
conservou a memória das existências passadas.
Em certo grau de elevação, encontramos, no Espaço, entre duas
encarnações, a lembrança de nossas vidas anteriores, e isto nos permite
conhecer melhor o que nos falta ainda para elevar-nos na hierarquia dos
Espíritos, desenvolvendo os predicados intelectuais e morais que estão em
gérmen em nossa consciência e cujo desabrochar deve conduzir-nos aos
mais altos cimos da Espiritualidade. Essa visão panorâmica de nossa
evolução espiritual dá-nos o sentímento da identidade e da perpetuidade
de nosso ser espiritual.
O olvido dos incidentes de nossas vidas anteriores é necessário para que
possamos abandonar mais facilmente os erros e preconceitos adquiridos. A
justiça, entretanto, exige que resgatemos nossas faltas, quando as
houvermos cometido conscientemente. Eis por que diz o Dr. Geley:
"Cada um de nossos atos, de nossos trabalhos, de nossos esforços, de
nossas penas, de nossas alegrias, de nossos erros, de nossas faltas, tem
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uma repercussão fatal, reações mentais em uma ou outra de nossas
existências".
2 - O PROBLEMA DA EXISTÊNCIA DO SER
Se o Espiritismo conquistou milhões de adeptos no mundo inteiro, não foi
somente porque traz à Humanidade a demonstração científica da
existência da alma e da sua imortalidade, mas também porque propõe
soluções lógicas para todos os enigmas que as religiões ou as filosofias
não puderam resolver até então. Não se contenta ele em consolar aqueles
que a tristeza de perder os seres amados reduzira ao desespero, responde
às nossas interrogações sobre nossas origens e nossos destinos, com
teorias concordantes, assim, com a justiça e a bondade de Deus, e com as
exigências da Ciência.
Que mais angustiosa questão que a existência do mal?
Como um ser todo-poderoso deixá-lo-ia subsistir, se só depende de sua
vontade o desaparecimento desse mal? Por que os bens naturais, saúde,
força, inteligência, parecem distribuídos ao acaso, assim como a fortuna e
as honras, sendo, até, muitas vezes, o apanágio dos menos dignos? Por
que essas calamidades que assolam regiões inteiras, mergulhando na dor
milhares de seres inocentes?
A doutrina das vidas múltiplas faz-nos entrever uma parte da solução do
problema. Se voltarmos grande número de vezes à Terra, o jogo das
reencarnações colocar-nos-á, sucessivamente, em todas as posições
possíveis, e a desigualdade real, que existe para uma só vida, compensase, quando abraçamos a multiplicidade das condições físicas, morais,
intelectuais e sociais que alternativamente temos ocupado aqui. O que
havia de arbitrário desaparece, desde que todos os seres inteligentes
experimentam provas semelhantes.
3 - O PROGRESSO
O mal já não é uma fatalidade inelutável de que não nos poderíamos
libertar; ele aparece como um aguilhão, como uma necessidade destinada
a compelir o homem para a estrada do progresso. Apesar dos sofismas dos
retóricos, o progresso não é uma utopia. A existência do homem, na época
quaternária, errante através das florestas, ou vivendo nas cavernas, não é
comparável à do mais miserável camponês de nossos modernos países.
A medida que penetramos no mecanismo da Natureza, vamos podendo
,utilizar-nos da Ciência, para melhorar nossa situação física; foi o que
sucedeu no correr das idades, pela transformação gradual das plantas, que
são úteis à nossa alimentação, pelo saneamento das regiões insalubres,
pela dragagem e regularização dos cursos dágua, que suprimem as
inundações; assim, também, os flagelos naturais como a cólera, a peste, a
difteria, a raiva, diminuem dia a dia de intensidade, graças aos imortais
descobrimentos de Pasteur e seus discipulos. Temos o direito de esperar
que, pelos progressos da Ciência, a tuberculose e outras doenças
epidêmicas, que dizimam, ainda, a Humanidade, não serão mais, daqui a
alguns anos, que um mau sonho, dissipado pela luz da Ciência.
A Civilização dá ao homem uma segurança que seus precursores não
conheciam; a agricultura e a indústria lhe têm proporcionado um bem-

espiritismoativo.weebly.com

PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com
estar, que os antepassados nunca teriam ousado sonhar. As comunicações
rápidas fizeram desaparecer as fomes periódicas, esse flagelo da
Antigüidade e da Idade Média, assim como a higiene diminuiu as
epidemias.
No ponto de vista moral, o progresso tem sido mais lento; a luta pela
existência é ainda cruel, mas, quem compararia o proletariado atual com a
escravidão antiga? Se as guerras não parecem desaparecer, já não se
arrancam as populações dos seus lares para serem vendidas em leilão, e os
soberanos não gastam os seus ócios, como os da Assíria ou do Egito,
furando os olhos dos prisioneiros ou elevando pirâmides com seus
membros mutilados.
O sentimento da solidariedade afirma-se hoje pela multiplicação dos
hospitais, pelas pensões aos velhos, pelo auxílio aos enfermos, pelas
associações contra os riscos da doença e do desemprego.
Sente-se que um novo estado de coisas está em via de elaboração; se
ainda se acha rudimentar e defeituoso em muitos pontos, é de crer que vá
tomando vôo. A evolução para melhor surge como conseqüência da
elevação intelectual da massa social, que a instrução, liberalmente
distribuída, começa a fazer sair do seu torpor. Não se espera mais a
felicidade por uma intervenção sobrenatural. Compreende-se que ela será
o resultado do esforço coletivo. É preciso deixar aos amadores os
paradoxos fáceis da negação do progresso, porque este aparece como a lei
espiritual que rege o Universo inteiro.
Daí resulta que somos criadores de um determinismo ulterior, que será a
conseqüência de nossas ações passadas; possuimos a possibilidade de
modificar nossas existências futuras, no mais favorável sentido, conforme
o grau de liberdade moral e intelectual, em relação com o ponto de
evolução a que tenhamos chegado.
4 - CONSEQUÊNCIAS MORAIS
As vidas sucessivas têm por objeto o desenvolvimento da inteligência, do
caráter, das faculdades, dos bons instintos, e a supressão dos maus.
Sendo continua a evolução e perpétua a criação, cada um de nós, no correr
das existências, é, a todo o instante, feitura de si mesmo. Com efeito,
trazemos conosco uma sanção inevitável, que pode deixar de exercer-se
imediatamente, mas que, cedo ou tarde, terá uma repercussão certa nas
vidas futuras.
As desigualdades morais e intelectuais já não são o resultado de decisões
arbitrárias da divindade e a justiça já não se acha ferida.
Partindo todos do mesmo ponto, para chegar ao mesmo fim, que é o
aperfeiçoamento do ser, existe, realmente, uma perfeita igualdade entre
todos os individuos.
Essa comunhão de origem mostra-nos claramente que a fraternidade não é
uma palavra vã. Em todos os degraus do desenvolvimento, sentimo-nos
ligados uns aos outros, de sorte que não existe diferença radical entre os
povos, a despeito da cor da pele ou do grau de adiantamento. A evolução
não é somente individual, é coletiva. As nações se reencarnam por grupos,
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de sorte que existe uma responsabilidade coletiva como existe a
individual; dai resulta que, qualquer que seja nossa posição na sociedade,
temos interesse em melhorá-la, porque é o nosso futuro que preparamos.
O egoísmo é, ao mesmo tempo, um vício e um mau cálculo, porque a
melhorla geral só pode resultar do progresso individual de cada um dos
membros que constituem a Sociedade. Quando estas grandes verdades
forem bem compreendidas, encontrar-se-á menos dureza entre os que
possuem, e menos ódio e inveja nas classes inferiores.
Se os que detêm a riqueza ficarem persuadidos de que, na próxima
encarnação, poderiam surgir nas classes indigentes, teriam evidente
interesse em melhorar as condições sociais dos trabalhadores;
reciprocamente, estes aceitariam com resignação a sua situação
momentânea, sabendo que, mais tarde, poderiam estar, por sua vez, entre
os privilegiados.
A Palingenesia é pois uma doutrina essencialmente renovadora, é um fator
de energia, visto que estimula em nós a vontade, sem a qual nenhum
progresso individual ou geral poderia realizar-se.
A solidariedade impõe-se a nós como uma condição essencial do progresso
social; é uma lei da Natureza, que já podemos verificar nas sociedades
animais, constituídas para resistir à lei brutal da luta pela vida.
O mal não é uma necessidade fatal imposta à Humanidade. Em resumo, a
teoria das vidas sucessivas satisfaz todas as aspirações de nossas almas,
que exigem uma explicação lógica do problema do destino. Ela concilia-se,
perfeitamente, com a idéia duma providência, ao mesmo tempo justa e
boa, que não pune nossas faltas com suplícios eternos, mas que nos deixa,
a cada instante, o poder de reparar nossos erros, elevando-nos,
lentamente, por nossos próprios esforços, subindo os degraus dessa
escada de Jacob, onde os primeiros mergulham na animalidade e os
últimos chegam à mais perfeita espiritualidade.
Podemos dizer com Maeterlinck:
"Reconheçamos, de passagem, que é lamentável não sejam peremptórios
os argumentos dos teósofos e dos neo-espiritistas; porque, não houve
nunca uma crença mais bela, mais justa, mais pura, mais moral, mais
fecunda, mais consoladora, e até certo ponto mais verossímil que a deles.
Tão-só com a sua doutrina das expiações e das purificações sucessivas, ela
explica todas as desigualdades sociais, todas as injustiças abomináveis do
destino. Mas a qualidade de uma crença não lhe atesta a verdade. Ainda
que ela seja a religião de seiscentos milhões de homens, a mais próxima
das origens misteriosas, a única que não é odiosa, a menos absurda de
todas, é preciso não fazer o que fizeram as outras, mas trazer-nos
testemunhos irrecusáveis, pois o que ela nos deu até agora não é mais do
que a primeira sombra de um começo de prova."
As provas que Maeterlinck pede, creio tê-las trazido.
O que possuímos agora é uma demonstração positiva, e ela nos permite
compreender não só a sobrevivência do princípio pensante, senão também
a sua imortalidade, pois que, durante milhões de anos, havemos
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evolucionado nesta Terra, que deixaremos, quando nela mais nada houver
que aprender.
Gabriel Delanne
A REENCARNAÇÃO E
SUAS LEIS
A alma, depois de residir temporariamente no Espaço, renasce na condição
humana, trazendo consigo a herança, boa ou má, do seu passado; renasce
criancinha, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do
drama da sua vida, pagar as dívidas que contraiu, conquistar novas
capacidades que lhe hão de facilitar a ascensão, acelerar a marcha para a
frente.
A lei dos renascimentos explica e completa o princípio da imortalidade. A
evolução do ser indica um plano e um fim. Esse fim, que é a perfeição, não
pode realizar-se em uma existência só, por mais longa que seja. Devemos
ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária de sua
educação e de seus progressos. É à custa dos próprios esforços, de suas
lutas, de seus sofrimentos, que ela se redime de seu estado de ignorância
e de inferioridade e se eleva, de degrau a degrau, na Terra primeiramente,
e, depois, através das inumeráveis estâncias do céu estrelado.
A reencarnação, afirmada pelas vozes de além-túmulo, é a única forma
racional por que se pode admitir a reparação das faltas cometidas e a
evolução gradual dos seres. Sem ela, não se vê sanção moral satisfatória e
completa; não há possibilidade de conceber a existência de um Ser que
governe o Universo com justiça.
Se admitirmos que o homem vive atualmente pela primeira e última vez
neste mundo, que uma única existência terrestre é o quinhão de cada um
de nós, a incoerência e a parcialidade, forçoso seria reconhecê-lo,
presidem à repartição dos bens e dos males, das aptidões e das
faculdades, das qualidades nativas e dos vícios originais.
Por que para uns a fortuna, a felicidade constante e para outros a miséria,
a desgraça inevitável? Para estes a força, a saúde, a beleza; para aqueles a
fraqueza, a doença, a fealdade? Por que a inteligência, o gênio, aqui; e,
acolá, a imbecilidade? Como se encontram tantas qualidades morais
admiráveis, a par de tantos vícios e defeitos? Por que há raças tão
diversas? umas inferiores a tal ponto que parecem confinar com a
animalidade e outras favorecidas com todos os dons que lhes asseguram a
supremacia? E as enfermidades inatas, a cegueira, a idiotia, as
deformidades, todos os infortúnios que enchem os hospitais, os albergues
noturnos, as casas de correção? A hereditariedade não explica tudo; na
maior parte dos casos, estas aflições não podem ser consideradas como o
resultado de causas atuais. Sucede o mesmo com os favores da sorte.
Muitíssimas vezes, os justos parecem esmagados pelo peso da prova, ao
passo que os egoístas e os maus prosperam!
Por que também as crianças mortas antes de nascer e as que são
condenadas a sofrer desde o berço? Certas existências acabam em poucos
anos, em poucos dias; outras duram quase um século! Donde vêm também
os jovens-prodígio - músicos, pintores, poetas, todos aqueles que, desde a
meninice, mostram disposições extraordinárias para as artes ou para as
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ciências, ao passo que tantos outros ficam na mediocridade toda a vida,
apesar de um labor insano? E igualmente, donde vêm os instintos
precoces, os sentimentos inatos de dignidade ou baixeza contrastando às
vezes tão estranhamente com o meio em que se manifestam?
Se a vida individual começa somente com o nascimento terrestre, se, antes
dele, nada existe para cada um de nós, debalde se procurarão explicar
estas diversidades pungentes, estas tremendas anomalias e ainda menos
poderemos conciliá-las com a existência de um poder sábio, previdente,
eqüitativo. Todas as religiões, todos os sistemas filosóficos
contemporâneos vieram esbarrar com este problema; nenhum o pôde
resolver. Considerado sob seu ponto de vista, que é a unidade de
existência para cada ser humano, o destino continua incompreensível,
ensombra-se o plano do Universo, a evolução pára, torna-se inexplicável o
sofrimento. O homem, levado a crer na ação de forças cegas e fatais, na
ausência de toda justiça distributiva, resvala insensivelmente para o
ateísmo e o pessimismo. Ao contrário, tudo se explica, se torna claro com a
doutrina das vidas sucessivas. A lei de justiça revela-se nas menores
particularidades da existência. As desigualdades que nos chocam resultam
das diferentes situações ocupadas pelas almas nos seus graus infinitos de
evolução. O destino do ser não é mais do que o desenvolvimento, através
das idades, da longa série de causas e efeitos gerados por seus atos. Nada
se perde; os efeitos do bem e do mal acumulam-se e germinam em nós até
ao momento favorável de desabrocharem. Às vezes, expandem-se com
rapidez; outras, depois de longo lapso de tempo, transmitem-se,
repercutem, de uma para outra existência, segundo a sua maturação é
ativada ou retardada pelas influências ambientes; mas, nenhum desses
efeitos pode desaparecer por si mesmo; só a reparação tem esse poder.
Cada um leva para a outra vida e traz, ao nascer, a semente do passado.
Essa semente há de espalhar seus frutos, conforme a sua natureza, ou
para nossa felicidade ou para nossa desgraça, na nova vida que começa e
até sobre as seguintes, se uma só existência não bastar para desfazer as
conseqüências más de nossas vidas passadas. Ao mesmo tempo, os nossos
atos cotidianos, fontes de novos efeitos, vêm juntar-se às causas antigas,
atenuando-as ou agravando-as, e formam com elas um encadeamento de
bens ou de males que, no seu conjunto, urdirão a teia do nosso destino.
Assim, a sanção moral, tão insuficiente, às vezes tão sem valor, quando é
estudada sob o ponto de vista de uma vida única, reconhece-se absoluta e
perfeita na sucessão de nossas existências. Há uma íntima correlação
entre os nossos atos e o nosso destino. Sofremos em nós mesmos, em
nosso ser interior e nos acontecimentos da nossa vida, a repercussão do
nosso proceder. A nossa atividade, sob todas as suas formas, cria
elementos bons ou maus, efeitos próximos ou remotos, que recaem sobre
nós em chuvas, em tempestades ou em alegres claridades. O homem
constrói o seu próprio futuro. Até agora, na sua incerteza, na sua
ignorância, ele o construiu às apalpadelas e sofreu a sua sorte sem poder
explicá-la. Não tardará o momento em que, mais bem instruído, penetrado
pela majestade das leis superiores, compreenderá a beleza da vida, que
reside no esforço corajoso, e dará à sua obra um impulso mais nobre e
elevado.
A variedade infinita das aptidões, das faculdades, dos caracteres, explicase facilmente, dizíamos nós. Nem todas as almas têm a mesma idade, nem
todas subiram com o mesmo passo seus estádios evolutivos. Umas
percorreram uma carreira imensa e aproximaram-se já do apogeu dos
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progressos terrestres; outras mal começam o seu ciclo de evolução no seio
das humanidades. Estas são as almas jovens, emanadas há menos tempo
do Foco Eterno, foco inextinguível que despede sem cessar feixes de
Inteligências que descem aos mundos da matéria para animarem as
formas rudimentares da vida. Chegadas à humanidade, tomarão lugar
entre os povos selvagens ou entre as raças bárbaras que povoam os
continentes atrasados, as regiões deserdadas do Globo. E, quando, afinal,
penetram em nossas civilizações, ainda facilmente se deixam reconhecer
pela falta de desembaraço, de jeito, pela sua incapacidade para todas as
coisas e, principalmente, pelas suas paixões violentas, pelos seus gostos
sanguinários, às vezes até pela sua ferocidade; mas, essas almas ainda
não desenvolvidas subirão por sua vez a escala das graduações infinitas
por meio de reencarnações inúmeras.
Outro elemento do problema é a liberdade de ação do Espírito. A uns, ela
permite que se demorem na via da ascensão, que percam, sem cuidado
com o verdadeiro fim da existência, tantas horas preciosas à cata das
riquezas e do prazer; a outros, deixa-os se apressarem a trilhar os
carreiros escabrosos e alcançar os cimos do pensamento, se, às seduções
da matéria, preferem a posse dos bens do espírito e do coração. São desse
número os sábios, os gênios e os santos de todos os tempos e de todos os
países, os nobres mártires das causas generosas e aqueles que
consagraram vidas inteiras a acumular no silêncio dos claustros, das
bibliotecas, dos laboratórios, os tesouros da ciência e da sabedoria
humana.
Todas as correntes do passado se encontram, juntam-se e confundem-se
em cada vida. Contribuem para fazer a alma generosa ou mesquinha,
luminosa ou escura, poderosa ou miserável. Essas correntes, entre a maior
parte dos nossos contemporâneos, apenas conseguem fazer as almas
indiferentes, incessantemente balouçadas pelos sopros do bem e do mal,
da verdade e do erro, da paixão e do dever.
Assim, no encadeamento das nossas estações terrestres, continua e
completa-se a obra grandiosa de nossa educação, o moroso edificar de
nossa individualidade, de nossa personalidade moral. É por essa razão que
a alma tem de encarnar sucessivamente nos meios mais diversos, em
todas as condições sociais; tem de passar alternadamente pelas provações
da pobreza e da riqueza, aprendendo a obedecer para depois mandar.
Precisa das vidas obscuras, vidas de trabalho, de privações para
acostumar-se a renunciar às vaidades materiais, a desapegar-se das coisas
frívolas, a ter paciência, a adquirir a disciplina do espírito. São necessárias
as existências de estudo, as missões de dedicação, de caridade, por via das
quais se ilustra a inteligência e o coração se enriquece com a aquisição de
novas qualidades; virão depois as vidas de sacrifício pela família, pela
pátria, pela Humanidade.
São necessárias também a prova cruel, cadinho onde se fundem o orgulho
e o egoísmo, e as situações dolorosas, que são o resgate do passado, a
reparação das nossas faltas, a norma por que se cumpre a lei de justiça. O
Espírito retempera-se, aperfeíçoa-se, purifica-se na luta e no sofrimento.
Volta a expiar no próprio meio onde se tornou culpado. Acontece às vezes
que as provações fazem de nossa existência um calvário, mas esse calvário
é um monte que nos aproxima dos mundos felizes.
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Logo, não há fatalidade. É o homem, por sua própria vontade, quem forja
as próprias cadeias, é ele quem tece, fio por fio, dia a dia, do nascimento à
morte, a rede de seu destino. A lei de justiça não é, em essência, senão a
lei de harmonia; determina as conseqüências dos atos que livremente
praticamos. Não pune nem recompensa, mas preside simplesmente à
ordem, ao equilíbrio do mundo moral como ao do mundo físico. Todo dano
causado à ordem universal acarreta causas de sofrimento e uma reparação
necessária até que, mediante os cuidados do culpado, a harmonia violada
seja restabelecida.
O bem e o mal praticados constituem a única regra do destino. Sobre todas
as coisas exerce influência uma lei grande e poderosa, em virtude da qual
cada ser vivo do Universo só pode gozar da situação correspondente a seus
méritos. A nossa felicidade, apesar das aparências enganadoras, está
sempre em relação direta com a nossa capacidade para o bem; e essa lei
acha completa aplicação nas reencarnações da alma. É ela que fixa as
condições de cada renascimento e traça as linhas principais dos nossos
destinos. Por isso há maus que parecem felizes, ao passo que justos
sofrem excessivamente. A hora da reparação soou para estes e, breve,
soará para aqueles.
Associarmos os nossos atos ao plano divino, agirmos de acordo com a
Natureza, no sentido da harmonia e para o bem de todos, é preparar nossa
elevação, nossa felicidade; agir no sentido contrário, fomentar a discórdia,
incitar os apetites malsãos, trabalhar para si mesmo em menoscabo dos
outros, é semear para o futuro fermentos de dor; é nos colocarmos sob o
domínio de influências que retardam o nosso adiantamento e por muito
tempo nos acorrentam aos mundos inferiores.
É isso o que é necessário dizer, repetir e fazer penetrar no pensamento, na
consciência de todos, a fim de que o homem tenha um único alvo em mira conquistar as forças morais, sem as quais ficará sempre na impotência de
melhorar a sua condição e a da Humanidade! Fazendo conhecer os efeitos
da lei de responsabilidade, demonstrando que as conseqüências de nossos
atos recaem sobre nós através dos tempos, como a pedra atirada ao ar
torna a cair ao solo, pouco a pouco serão levados os homens a conformar o
seu proceder com esta lei, a realizar a ordem, a justiça, a solidariedade no
meio social.
Certas escolas espiritualistas combatem o principio das vidas sucessivas e
ensinam que a evolução da alma depois da morte continua a efetuar-se
somente no mundo invisível; outras, conquanto admitam a reencarnação,
crêem que ela se realiza em esferas mais elevadas; o regresso à Terra não
lhes parece ser uma necessidade.
Aos partidários dessas teorias lembraremos que a encarnação na Terra
tem um objetivo e esse objetivo é o aperfeiçoamento do ser humano. Ora,
dada a infinita variedade das condições da existência terrestre, quer
quanto à duração, quer quanto aos resultados, é impossível admitir que
todos os homens possam chegar ao mesmo grau de perfeição numa única
vida. Dai, a necessidade de regressos sucessivos que permitam
adquirirem-se as qualidades requeridas para ter entrada em mundos mais
adiantados.
O presente tem a sua explicação no passado. Foi precisa uma série de
renascimentos terrestres para que o homem conquistasse a posição que
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atualmente ocupa, e não parece admissivel que este ponto de evolução
seja definitivo para a nossa esfera. Os seus habitantes não estão todos em
estado de transmigrar depois da morte para sociedades mais perfeitas;
pelo contrário, tudo indica a imperfeição da sua natureza e a necessidade
de novos trabalhos, de outras provas que lhes completem a educação e
lhes dêem acesso a um grau superior na escala dos seres.
Em toda a parte, a Natureza procede com sabedoria, método e morosidade.
Numerosos séculos foram-lhe indispensáveis para fabricar a forma
humana; só volvidos longos periodos de barbaria é que nasceu a
Civilização. A evolução fisica e mental e o progresso moral são regidos por
leis idênticas; não basta uma única existência para dar-lhes cumprimento.
E para que havemos de ir buscar muito longe, a outros mundos, os
elementos de novos progressos, quando os encontramos por toda parte em
volta de nós? Desde a selvageria até a mais requintada civilização, não nos
oferece o nosso planeta vasto campo ao desenvolvimento do Espirito?
Os contrastes, as oposições que ai apresentam, em todas as suas formas, o
bem e o mal, o saber e a ignorância, são outros tantos exemplos e
ensinamentos, outras tantas causas de emulação.
Renascer não é mais extraordinário do que nascer; a alma volta à carne
para nela submeter-se às leis da necessidade; as precisões e as lutas da
vida material são outros tantos incentivos que a obrigam a trabalhar,
aumentam a sua energia, avigoram-lhe o caráter. Tais resultados não
poderiam ser obtidos na vida livre do Espaço por Espiritos juvenis, cuja
vontade é vacilante. Para avançarem, tornam-se precisos o látego da
necessidade e as numerosas encarnações, durante as quais a alma vai
concentrar-se, recolher-se em si mesma, adquirir a elasticidade, a
impulsão indispensável para descrever mais tarde a sua imensa trajetória
no céu.
O fim dessas encarnações é, pois, de alguma sorte, a revelação da alma a
si mesma ou, antes, a sua própria valorização pelo desenvolvimento
constante das suas forças, dos seus conhecimentos, da sua consciência, da
sua vontade. A alma inferior e nova não pode adquirir a consciência de si
mesma senão com a condição de estar separada das outras almas,
encerrada num corpo material.
Ela constituirá, assim, um ser distinto, que vai afirmar a sua personalidade,
aumentar a sua experiência, acentuar a sua marcha progressiva na razão
direta dos esforços que fizer para triunfar das dificuldades e dos
obstáculos que a vida terrestre lhe semeia debaixo dos pés.
As existências planetárias põem-nos em relação com uma ordem completa
de coisas que constituem o plano inicial, a base de nossa evolução infinita
e que se acham em perfeita harmonia com o nosso grau de evolução; mas,
esta ordem de coisas e a série das vidas que com ela se relacionam, por
mais numerosas que sejam, representam uma fração ínfima da existência
sideral, um instante na duração ilimitada dos nossos destinos.
A passagem das almas terrestres para outros mundos só pode ser efetuada
sob o regime de certas leis. Os Globos que povoam a extensão diferem
entre si por sua natureza e densidade. A adaptação dos invólucros fluídicos
das almas a esses meios novos somente é realizável em condições
especiais de purificação. Ê impossível aos Espíritos inferiores, na vida
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errática, penetrarem nos mundos elevados e lhes descreverem as belezas
aos nossos médiuns. Encontra-se a mesma dificuldade, maior ainda,
quando se trata da reencarnação nesses mundos. As sociedades que os
habitam, por seu estado de superioridade, são inacessíveis à imensa
maioria dos Espíritos terrestres, ainda demasiadamente grosseiros, em
insuficiente grau de elevação. Os sentimentos psíquicos dos últimos, mui
pouco apurados, não lhes permitiriam viver da vida sutil que reina nessas
esferas longínquas. Achar-se-iam lá como cegos na claridade ou surdos
num concerto. A atração que lhes encadeia os corpos fluídicos ao Planeta
prende-lhes, do mesmo modo, o pensamento e a consciência às coisas
inferiores. Seus desejos, seus apetites, seus ódios, seu amor mesmo
fazem-nos voltar a este mundo e ligam-nos ao objeto da sua paixão.
Ê necessário aprendermos primeiramente a desatar os laços que nos
amarram à Terra, para, depois, levantarmos o vôo para mundos mais
elevados. Arrancar as almas terrestres ao seu meio, antes do termo da
evolução especial a esse meio, fazê-las transmigrar para esferas
superiores, antes de terem realizado os progressos necessários, seria
desarrazoado e imprudente. A Natureza não procede assim, sua obra
desenrola-se majestosa, harmônica em todas as suas fases. Os seres, cuja
ascensão suas leis dirigem, não deixam o campo de ação senão depois de
terem adquirido virtudes e potências capazes de lhes darem entrada num
domínio mais elevado da Vida Universal.
A que regras está sujeito o regresso da alma à carne? Às da atração e da
afinidade. Quando um Espírito encarna, é atraído para um meio conforme
às suas tendências, ao seu caráter e grau de evolução. As almas seguem
umas as outras e encarnam por grupos, constituem famílias espirituais,
cujos membros são unidos por laços ternos e fortes, contraídos durante
existências percorridas em comum. Às vezes esses Espíritos são
temporariamente afastados uns dos outros e mudam de meio para
adquirirem novas aptidões. Assim se explicam, segundo os casos, as
analogias ou dessemelhanças que caracterizam os membros de uma
mesma família, filhos e pais; mas, sempre aqueles que se amam tornam,
cedo ou tarde, a encontrar-se na Terra, como no Espaço.
Acusa-se a doutrina das reencarnações de amesquinhar a idéia de família,
de inverter e confundir as situações que ocupam, uns em relação aos
outros, os Espíritos unidos por laços de parentesco, por exemplo, as
relações de mãe para filho, de marido para mulher, etc.; o contrário é que
é a verdade. Na hipótese de uma vida·· única, os Espíritos dispersam-se
depois de breve coabitação e, muitas vezes, tornam-se estranhos uns aos
outros. Segundo a doutrina católica, as almas permanecem, depois da
morte, em lugares diversos, segundo os seus méritos, e os eleitos são para
sempre separados dos réprobos. Assim, os laços de família e de amizade,
formados por uma vida transitória; afrouxam-se na maior parte dos casos
e até se quebram de vez; ao passo que, pelos renascimentos, os Espíritos
reúnem-se de novo e prosseguem em comum as suas peregrinações
através dos mundos, tornando-se, assim, a sua união cada vez mais íntima
e profunda.
Nossa ternura espontânea por certos seres deste mundo explica-se
facilmente. Já os havíamos conhecido, em outros tempos, já os
encontráramos. Quantos esposos, quantos amantes não têm sido unidos
por inúmeras existências, percorridas dois a dois!

espiritismoativo.weebly.com

PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com
Seu amor é indestrutível, porque o amor é a força das forças, o vínculo
supremo que 'nada pode" destruir.
As condições da reencarnação não permitem que nossas situações
recíprocas se invertam; quase sempre se conservam os graus respectivos
de parentesco. Algumas vezes, em caso de impossibilidade, um filho
poderá vir a ser o irmão mais novo do seu pai de outros tempos, a mãe
poderá renascer irmã mais velha do filho. Em casos excepcionais, e
somente a pedido dos interessados, podem inverter-se as situações. Os
sentimentos de deliicadeza, de dignidade, de mútuo respeito que sentimos
na Terra não podem ser desconhecidos no mundo espiritual. Para supô-la,
é preciso ignorar a natureza das leis que regem a evolução das almas!
O Espírito adiantado, cuja liberdade aumenta na razão direta da sua
elevação, escolhe o meio onde quer renascer, ao passo que o Espírito
inferior é impelido por uma força misteriosa a que obedece
instintivamente; mas, todos são protegidos, aconselhados, amparados na
passaagem da vida do Espaço para a existência terrestre, mais penosa,
mais temível que a morte.
A união da alma com o corpo efetua-se por meio do invólucro fluídico, o
perispírito, de que muitas vezes temos falado. Sutil por sua natureza, vai
ele servir de laço entre o Espírito e a matéria. A alma está presa ao gérmen
por "este mediador plástico", que vai retrair-se, condensar-se cada vez
mais, através das fases progresssivas da gestação, e formar o corpo físico.
Desde a concepção até o nascimento, a fusão opera-se lentamente, fibra
por fibra, molécula por molécula. Pelo afluxo crescente dos elementos
materiais e da força vital fornecidos pelos genitores, os movimentos
vibratórios do perispírito da criança vão diminuir e restringir-se, ao mesmo
tempo que as faculdades da alma, a memória, a consciência esvaem-se e
aniquilam-se. É a essa redução das vibrações fluídicas do perispírito, à sua
oclusão na carne que se deve atribuir a perda da memória das vidas
passadas. Um véu cada vez mais espesso envolve a alma e apaga-lhe as
radiações interiores. Todas as impressões da sua vida celeste e do seu
longo passado volvem às profundezas do inconsciente e a emersão só se
realiza nas horas de exteriorização ou por ocasião da morte, quando o
Espírito, recuperando a plenitude dos seus movimentos vibratórios, evoca
o mundo adormecido das suas recordações.
O papel do duplo fluídico é considerável; explica, desde o nascimento até a
morte, todos os fenômenos vitais. Possuindo em si os vestígios indeléveis
de todos os estados do ser, desde a sua origem, comunica-lhe a impressão,
as linhas essenciais ao gérmen material. Eis aí a chave dos fenômenos
embriogênicos.
O perispírito, durante o período de gestação, impregna-se de fluido vital e
materializa-se quanto baste para tornar-se o regulador da energia e o
suporte dos elementos fornecidos pelos genitores; constitui, assim, uma
espécie de esboço, de rede fluídica permanente, através da qual passará a
corrente de matéria que destrói e reconstitui sem cessar, durante a vida, o
organismo terrestre; será a armação invisível que sustenta interiormente a
estátua humana. Graças a ele, a individualidade e a memória conservar-seão no plano físico, apesar das vicissitudes da parte mutável e móvel do ser,
e assegurará, do mesmo modo, a lembrança dos fatos da existência
presente, recordações cujo encadeamento, do berço à cova, fornece-nos a
certeza íntima da nossa identidade.

espiritismoativo.weebly.com

PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com
A incorporação da alma não é, pois, subitânea, como o afirmam certas
doutrinas; é gradual e só se completa e se torna definitiva à saída da vida
uterina. Nesse momento, a matéria encerra completamente o Espírito, que
deverá vivificá-la pela ação das faculdades adquiridas.
Longo será o período de desenvolvimento durante o qual a alma se
ocupará em pôr à sua feição o novo invólucro, em acomodá-lo às suas
necessidades, em fazer dele um instrumento capaz de manifestar-lhe as
potências íntimas; mas, nessa obra, será coadjuvada por um Espírito
preposto à sua guarda, que cuida dela, a inspira e guia em todo o percurso
da sua peregrinação terrestre. Todas as noites, durante o sono, muitas
vezes até de dia, o Espírito, no período infantil, desprende-se da forma
carnal, volve ao Espaço, a haurir forças e alentos para, em seguida, tornar
a descer ao invólucro e prosseguir o penoso curso da existência.
Antes de novamente entrar em contacto com a matéria e começar nova
carreira, o Espírito tem, dissemos, de escolher o meio onde vai renascer
para a vida terrestre; mas, essa escolha é limitada, circunscrita,
determinada por causas múltiplas. Os antecedentes do ser, suas dívidas
morais, suas afeições, seus méritos e deméritos, o papel que está apto
para desempenhar, todos esses elementos intervêm na orientação da vida
em preparo; daí a preferência por uma raça, tal nação, tal família. As almas
terrestres que havemos amado atraem-nos; os laços do passado reatam-se
em filiações, alianças, amizades novas. Os próprios lugares exercem sobre
nós a sua misteriosa sedução e é raro que o destino não nos reconduza
muitas vezes às regiões onde já vivemos, amamos, sofremos. Os ódios são
forças também que nos aproximam dos nossos inimigos de outrora para
apagarmos, com melhores relações, inimizades antigas. Assim, tornamos a
encontrar em nosso caminho a maior parte daqueles que constituíram
nossa alegria ou fizeram nossos tormentos.
Sucede o mesmo com a adoção de uma classe social, com as condições de
ambiente e educação, com os privilégios da fortuna ou da saúde, com as
misérias da pobreza. Todas estas causas tão variadas, tão complexas, vão
combinar-se para assegurar ao novo encarnado as satisfações, as
vantagens ou as provações que convêm ao seu grau de evolução, aos seus
méritos ou às suas faltas e às dividas contraídas por ele.
Pelo que fica dito, compreender-se-á quão difícil é a escolha, Por isso, esta
escolha é-nos, as mais das vezes, inspirada pelas Inteligências diretoras,
ou, então, em proveito nosso, hão de elas próprias fazê-lo, se não
possuirmos o discernimento necessário para adotar com toda a sabedoria e
previdência os meios mais eficazes para ativarem a nossa evolução e
expurgarem o nosso passado.
Todavia, o interessado tem sempre a liberdade de aceitar ou procrastinar a
hora das reparações inelutáveis. No momento de se ligar a um gérmen
humano, quando a alma possui ainda toda a sua lucidez, o seu Guia
desenrola diante dela o panorama da existência que a espera; mostra-lhe
os obstáculos e os males de que será eriçada, faz-lhe compreender a
utilidade desses obstáculos e desses males para desenvolver-lhe as
virtudes ou expurgá-la dos seus vícios. Se a prova lhe parecer demasiado
rude, se não se sentir suficientemente armado para afrontá-la, é lícito ao
Espírito diferir-lhe a data e procurar uma vida transitória que lhe aumente
as forças morais e a vontade.
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Na hora das resoluções supremas, antes de tornar a descer à carne, o
Espírito percebe, atinge o sentido geral da vida que vai começar, ela lhe
aparece nas suas linhas principais, nos seus fatos culminantes,
modificáveis sempre, entretanto, por sua ação pessoal e pelo uso do seu
livre-arbítrio; porque a alma é senhora dos seus atos; mas, desde que ela
se decidiu, desde que o laço se dá e a incorporação se debuxa, tudo se
apaga, esvai-se tudo. A existência vai desenrolar-se com todas as suas
conseqüências previstas, aceitas, desejadas, sem que nenhuma intuição do
futuro subsista na consciência normal do ser encarnado. O esquecimento é
necessário durante a vida material. O conhecimento antecipado dos males
ou das catástrofes que nos esperam paralisariam os nossos esforços,
sustariam a nossa marcha para a frente.
Quanto à escolha do sexo, é também a alma que, de antemão, resolve.
Pode até variá-lo de uma encarnação para outra por um ato da sua vontade
criadora, modificando as condições orgânicas do perispírito. Certos
pensadores admitem que a alternação dos sexos é necessária para adquirir
virtudes mais especiais, dizem eles, a cada uma das metades do gênero
humano; por exemplo, no homem, a vontade, a firmeza, a coragem; na
mulher, a ternura, a paciência, a pureza.
Cremos de preferencia, de acordo com os nossos Guias, que a mudança de
sexo, sempre possível para o Espírito, é, em princípio, inútil e perigosa. Os
Espíritos elevados reprovam-na. É fácil reconhecer, à primeira vista, em
volta de nós, as pessoas que numa existência precedente adotaram sexo
diferente; são sempre, sob algum ponto de vista, anormais. As viragos, de
caráter e gostos varonis, algumas das quais apresentam ainda vestígio dos
atributos do outro sexo, por exemplo, barba no mento, são,
evidentemente, homens reencarnados. Elas nada têm de estético e
sedutor; sucede o mesmo com os homens efeminados, que têm todos os
característicos das filhas de Eva e acham-se como que transviados na vida.
Quando um Espírito se afez a um sexo, é mau para ele sair do que se
tornou a sua natureza.
Muitas almas, criadas aos pares, são destinadas a evolutirem juntas,
unidas para sempre na alegria como na dor. Deram-lhes o nome de almasirmãs; o seu número é mais considerável do que geralmente se crê;
realizam a forma mais completa, mais perfeita da vida e do sentimento e
dão às outras almas o exemplo de um amor fiel, inalterável, profundo;
podem ser reconhecidas por esse característico. Que seria de sua afeição,
de suas relações, de seu destino, se a mudança de sexo fosse uma
necessidade, uma lei? Entendemos antes que, pelo próprio fato da
ascensão geral, os caracteres nobres e as altas virtudes multiplicar-se-ão
nos dois sexos ao mesmo tempo; finalmente, nenhuma qualidade ficará
sendo apanágio de um só dos sexos, mas atributo dos dois.
A mudança de sexo poderia ser considerada como um ato imposto pela lei
de justiça e reparação num único caso, o qual se dá quando maus-tratos ou
graves danos, infligidos a pessoas de um sexo, atraem para este mesmo
sexo os Espíritos responsáveis, para assim sofrerem, por sua vez, os
efeitos das causas a que deram origem; mas, a pena de talião não rege,
como mais adiante veremos, de maneira absoluta, o mundo das almas;
existem mil formas de se fazer a reparação e de se eliminarem as causas
do mal. A cadeia onipotente das causas e dos efeitos desennrola-se em mil
anéis diversos.
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Objetar-nos-ão talvez que seria iníquo coagir metade dos Espíritos a
evolutirem num sexo mais fraco e bastas vezes oprimido, humilhado,
sacrificado por uma organiização social ainda bárbara. Podemos responder
que este estado de coisas tende a desaparecer, de dia para dia, para dar
lugar a maior soma de eqüidade. É pelo aperfeiçoamento moral e social e
pela sólida educação da mulher que a Humanidade se há de levantar.
Quanto às dores do passado, sabemos que não ficam perdidas. O Espírito
que sofreu iniqüidades sociais, colhe, por força da lei de equilíbrio e
compensação, o resultado das provações por que passou. O Espírito
feminino, dizem-nos os Guias, ascende com vôo mais rápido para a
perfeição.
O papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe, é a
grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho é seu o porvir e
prepara o homem futuro. Por isso, as sociedades que a deprimem,
deprimem-se a si mesmas. A mulher respeitada, honrada, de entendimento
esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral, unida!
Temíveis são certas atrações para as almas que procuram as condições de
um renascimento, por exemplo, as famílias de alcoólicos, de devassos, de
dementes. Como conciliar a noção de justiça com a encarnação dos seres
em tais meios? Não há aí, em jogo, razões psíquicas profundas e latentes e
não são as causas físicas apenas uma aparência? Vimos que a lei de
afinidade aproxima os seres similares. Um passado de culpas arrasta a
alma atrasada para grupos que apresentam analogias com o seu próprio
estado fluídico e mental, estado que ela criou com os seus pensamentos e
ações.
Não há, nestes problemas, nenhum lugar para a arbitrariedade ou para o
acaso. É o mau uso prolongado de seu livre-arbítrio, a procura constante
de resultados egoístas ou maléficos que atrai a alma para genitores
semelhantes a si. Eles fornecer-lhe-ão materiais em harmonia com o seu
organismo fluídico, impregnados das mesmas tendências grosseiras,
próprios para a manifestação dos mesmos apetites, dos mesmos desejos.
Abrir-se-á nova existência, novo degrau de queda para o vício e para a
criminalidade. É a descida para o abismo.
Senhora do seu destino, a alma tem de sujeitar-se ao estado de coisas que
preparou, que escolheu. Todavia, depois de haver feito de sua consciência
um antro tenebroso, um covil do mal, terá de transformá-lo em templo de
luz. As faltas acumuladas farão nascer sofrimentos mais vivos; suceder-seão mais penosas, mais dolorosas as encarnações; o círculo de ferro
apertar-se-á até que a alma, triturada pela engrenagem das causas e dos
efeitos que houver criado, compreenderá a necessidade de reagir contra
suas tendências, de vencer suas ruins paixões e de mudar de caminho.
Desde esse momento, por pouco que o arrependimento a sensibilize,
sentirá nascer em si forças, impulsões novas que a levarão para meios
mais adequados à sua obra de reparação, de renovação, e passo a passo
irá fazendo progressos. Raios e eflúvios penetrarão na alma arrependida e
enternecida, aspirações desconhecidas, necessidades de ação útil e de
dedicação hão de despertar nela. A lei de atração, que a impelia para as
últimas camadas sociais, reverterá em seu benefício e tornar-se-á o
instrumento da sua regeneração.
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Entretanto, não será sem custo que ela se levantará; a ascensão não
prosseguirá sem dificuldades. As faltas e os erros cometidos repercutem
como causas de obstrução nas vias futuras e o esforço terá de ser tanto
mais enérgico e prolongado quanto mais pesadas forem as
responsabilidades, quanto mais extenso tiver sido o período de resistência
e obstinação no mal. Na escabrosa e íngreme subida, o passado dominará
por muito tempo o presente, e o seu peso fará vergar mais de uma vez os
ombros do caminhante; mas, do Alto, mãos piedosas estender-se-ão para
ele e ajudá-lo-ão a transpor as passagens mais escarpadas. "Há mais
alegria no Céu por um pecador que se arrepende do que por cem justos
que perseveram...
O nosso futuro está em nossas mãos e as nossas facilidades para o bem
aumentam na razão direta dos nossos esforços para o praticarmos. Toda
vida nobre e pura, toda missão superior é o resultado de um passado
imenso de lutas, de derrotas sofridas, de vitórias ganhas contra nós
mesmos; é o remate de trabalhos longos e pacientes, a acumulação de
frutos de ciência e caridade colhidos, um por um, no decurso das idades.
Cada faculdade brilhante, cada virtude sólida reclamou existências
multíplices de trabalho obscuro, de combates violentos entre o espírito e a
carne, a paixão e o dever. Para chegar ao talento, ao gênio, o pensamento
teve de amadurecer lentamente através dos séculos. O campo da
inteligência, penosamente desbravado, a princípio apenas deu escassas
colheitas; depois, pouco a pouco, vieram as searas cada vez mais ricas e
abundantes.
Em cada regresso ao Espaço procede-se ao balanço dos lucros e perdas;
avaliam-se e firmam-se os progressos. O ser examina-se e julga-se;
perscruta minuciosamente a sua história recente, em si mesmo escrita;
passa em revista os frutos de experiência e sabedoria que a sua última
vida lhe proporcionou, para mais profundamente assinalar-lhes a
substância.
A vida do Espaço é, para o Espírito que evolutiu, o período de exame, de
recolhimento, em que as faculdades, depois de se terem gasto no exterior,
refletem-se, aplicam-se ao estudo intimo, ao interrogatório da consciência,
ao inventário rigoroso da beleza ou fealdade que há na alma. A vida do
Espaço é a forma necessária e simétrica da vida terrestre, vida de
equilíbrio, em que as forças se reconstituem, em que as energias se
retemperam, em que os entusiasmos se reanimam, em que o ser se
prepara para as futuras tarefas; é o descanso depois do trabalho, a
bonança depois da tormenta, a concentração tranqüila e serena depois da
expansão ativa ou do conflito ardente.
Segundo a opinião dos teósofos, o regresso da alma à carne efetua-se de
mil e quinhentos em mil e quinhentos anos (Os livros teosóficos, diz Anne
Besant, são concordes em reconhecer que "as encarnacões são separadas
umas das outras por um período médio de quinze séculos". (La
Reincarnation, pag. 97.) ). Esta teoria não é confirmada nem pelos fatos
nem pelo testemunho dos Espíritos. Estes, interrogados em grande
número, em meios muito diversos, responderam que a reencarnação é
muito mais rápida; as almas ávidas de progresso demoram-se pouco no
Espaço. Pedem o regresso à vida deste mundo para conquistar novos
títulos, novos méritos. Possuímos sobre as existências anteriores de certa
pessoa indicações recolhidas, em pontos muito afastados uns dos outros,
da boca de médiuns que nunca se conheceram, indicações perfeitamente
concordes entre si e com as intuições do interessado. Demonstram que
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apenas vinte, trinta anos, quando muito, separaram as suas vidas
terrestres. Não há, quanto a isto, regra exata. As encarnações aproximamse ou se distanciam segundo o estado das almas, seu desejo de trabalho e
adiantamento e as ocasiões favoráveis que se lhes oferecem; nos casos de
morte precoce, são quase imediatas.
Sabemos que o corpo fluídico materializa-se ou purifica-se conforme a
natureza dos pensamentos e das ações do Espírito. As almas viciosas
atraem a si, por suas tendências, fluidos impuros, que lhes tornam mais
espesso o invólucro e lhes diminuem as radiações. À morte, não podem
elevar-se acima das nossas regiões e ficam confinadas na atmosfera ou
misturadas com os humanos; se persistem no mal, a atração planetária
torna-se tão poderosa que lhes precipita a reencarnação.
Quanto mais material e grosseiro é o Espírito, tanto mais influência tem
sobre ele a lei de gravidade; com os Espíritos puros, cujo perispírito
radioso vibra a todas as sensações do Infinito e que acham nas regiões
etéreas meios apropriados à sua natureza e ao seu estado de progressão,
produz-se o fenômeno inverso. Chegados a um grau superior, esses
Espíritos prolongam cada vez mais a sua estada no Espaço; as vidas
planetárias tornam-se, para eles, a exceção, e a vida livre a regra, até que
a soma das perfeições realizadas os liberte para sempre da servidão dos
renascimentos.
Léon Denis - O problema do ser, do destino e da dor
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Nas páginas precedentes expusemos as razões lógicas que militam em prol
da doutrina das vidas sucessivas. Consagraremos o presente capítulo e os
seguintes a refutar as objeções dos seus contraditores e entraremos no
campo das provas científicas que, todos os dias, vêm consolidá-la.
A objeção mais trivial é esta: "Se o homem já viveu, pergunta-se: por que
não se lembra de suas existências passadas?"
Já, sumariamente, indicamos a causa fisiológica deste esquecimento; esta
causa é o próprio renascimento, isto é, o revestimento de um novo
organismo, de um invólucro material que, sobrepondo-se ao invólucro
fluídico, faz, a seu respeito, as vezes de um apagador. Em conseqüência da
diminuição do seu estado vibratório, o Espírito, cada vez que toma posse
de um corpo novo, de um cérebro virgem de toda a imagem, acha-se na
impossibilidade de exprimir as recordações acumuladas das suas vidas
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precedentes. Continuarão, é verdade, revelando seus antecedente em suas
aptidões, na facilidade de assimilação, nas qualidades e defeitos; mas,
todas as particularidades dos fatos, dos sucessos que constituem seu
passado, reintegrado nas profundezas da consciência, ficarão veladas
durante a vida terrestre. O Espírito, no estado de vigília, apenas poderá
exprimir pelas formas da linguagem as impresões registradas por seu
cérebro material.
A memória é o concatenamento, a associação das idéias dos fatos, dos
conhecimentos. Desde que esta associação desaparece, desde que se
rompe o fio das recordações, parece que para nós se apaga o passado;
mas, só na aparência. Num discurso pronunciado em 6 de fevereiro le
1905, o Prof. Charles Richet, da Academia de Medicina, dizia: "A memória é
uma faculdade implacável de nossa inteligência, porque nenhuma de
nossas percepções jamais é esquecida. Logo que um fato nos impressionou
os sentidos, fixa-se irrevogavelmente na memória Pouco importa que
tenhamos conservado a consciência desta recordação: ela existe, é
indelével."
Acrescentamos que pode ressurgir. O despertar da memória não é mais do
que um efeito de vibração produzido pela ação da vontade nas células do
cérebro. Para fazermos reviver as lembranças anteriores ao nascimento, é
necessário tornemos a pôr-nos em harmonia de vibrações com o estado
dinâmico em que nos achávamos na época em que houve a percepção. Não
existindo já os cérebros que registraram essas percepções, é preciso
procurá-las na consciência profunda; mas, esta se conserva calada
enquanto o Espírito está encerrado na carne. Para recuperar a plenitude
das suas vibrações e reaver o fio das lembranças em si ocultas, é
necessário que ele saia e se separe do corpo; então percebe o passado e
pode reconstituí-la, nos menores fatos. É isso o que se dá nos fenômenos
do sonambulismo e do transe.
Sabemos que há em nós profundezas misteriosas onde lentamente se
foram depositando, através das idades, ossedimentos das nossas vidas de
lutas, de estudo e de trabalho; ali se gravam todos os incidentes, todas as
vicissitudes do passado obscuro. Ê como um oceano de coisas
adormecidas, balouçadas pelas vagas do destino. Um apelo poderoso da
vontade pode fazê-lo reviver. A vista do Espírito, nas horas de
clarividência, desce para elas como as radiações das estrelas se coam e
vão, nas profundezas glaucas, até debaixo das abóbadas e das arcadas dos
recessos sombrios do mar.
Recordemos aqui os pontos essenciais da teoria do "eu", com a qual têm
conexão todos os problemas da memória e da consciência.
Os dois fatores que constituem a permanência e mantêm a identidade, a
personalidade do "eu", são a memória e a consciência. As reminiscências,
as intuições e as aptidões determinam a sensação de haver vivido. Existe
na inteligência uma continuidade, uma sucessão de causas e efeitos que é
preciso reconstituir na sua totalidade para possuir o conhecimento integral
do "eu". É isso, como vimos, impossível na vida material, pois que a
incorporação produz uma extinção temporária dos estados de consciência
que formam este todo contínuo. Assim como a vida física está sujeita às
alternativas da noite e do dia, assim também se produz um fenômeno
análogo na vida do Espírito. A nossa memória e a nossa consciência
atravessam alternadamente períodos de eclipse ou de esplendor, de
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sombra ou de luz, no estado celeste ou terrestre, e até, neste último plano,
durante a vigília ou durante os diferentes estados do sono. E, assim como
há gradações no eclipse, há também graus de luz.
Muitos sonhos, à semelhança das impressões recebidas durante o sono do
sonambulismo, não deixam vestígios ao despertar. O esquecimento, todos
os magnetizadores o sabem, é um fenômeno constante nos sonâmbulos;
mas, desde que o Espírito do "sujet", imerso em novo sono, torna a
encontrar-se nas condições dinâmicas que permitem a renovação das
recordações, estas se reavivam logo. O "sujet" recorda-se do que fez,
disse, viu, exprimiu em todas as épocas da existência.
Por isto compreenderemos facilmente o esquecimento momentâneo das
vidas anteriores. O movimento vibratório do invólucro perispiritual,
amortecido pela matéria no decurso da vida atual, é excessivamente fraco
para que o grau de intensidade e a duração necessária à renovação dessas
recordações possam ser obtidos durante a vigília.
Na realidade, a memória não é mais do que uma modalidade da
consciência. A recordação está, muitas vezes, no estado subconsciente. Já,
no círculo restrito da vida atual, não conservamos a recordação de nossos
primeiros anos a qual está, contudo, gravada em nós, como todos os
estados atravessados no decurso de nossa história. Sucede o mesmo com
grande número de atos e fatos pertencentes aos outros períodos da vida.
Gassendi, dizem, lembrava-se da idade de 18 meses; mas isso é uma
exceção. É necessário o esforço mental para reavivar estas recordações da
vida normal, a que nos é mais familiar; é necessário, repetimo-lo, para
novamente colher mil coisas estudadas, aprendidas e, depois, esquecidas,
porque baixaram às camadas profundas da memória.
A cada passo, a inteligência tem de ir procurar na subconsciência os
conhecimentos, as recordações que quer reavivar; esforça-se pelos fazer
passar para a consciência física, para o cérebro concreto, depois de tê-los
provido dos elementos vitais fornecidos pelos neurônios ou células
nervosas. Segundo a riqueza ou a pobreza destes elementos, a recordação
surgirá clara ou difusa; às vezes, esquiva-se; a comunicação não pode
estabelecer-se ou, então, a projeção produz-se mais tarde somente, no
momento em que menos se espera.
Para recordar, portanto, a primeira das condições é querer. Aí está a razão
por que muitos Espíritos, mesmo na vida do Espaço, sob o domínio de
certos preconceitos dogmáticos, desprezam toda investigação e
conservam-se ignorantes do passado que neles dorme. Nesse meio, como
entre nós, no decurso da experimentação, é necessária uma sugestão. Essa
lei da sugestão, vemo-la manifestar-se em toda a parte, debaixo de mil
formas; nós mesmos, a cada instante do dia, estamos sujeitos à sua ação.
Eleva-se, por exemplo, perto de nós um canto, ressoa uma palavra, um
nome, fere-nos a vista uma imagem e, de repente, graças à associação de
idéias, desenrola-se em nosso espírito um encadeamento complexo de
recordações confusas, quase esquecidas, dissimuladas nas camadas
profundas da nossa consciência.
Períodos inteiros da nossa vida atual podem apagar-se da memória. No seu
livro "Les Phénomenes Psyychiques", pág. 170, o Dr. J. Maxwell fala nos
seguintes termos do que se chama casos de amnésia:
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"Algumas vezes, até desaparece a noção da personalidade; doentes há
que, subitamente, esquecem o próprio nome. Apaga-se-lhes toda a vida e
parecem voltar ao estado em que estavam quando nasceram; têm de
aprender outra vez a falar, a vestir-se e a comer. As vezes, não é tão
completa a amnésia. Pude observar um doente que havia esquecido tudo
quanto tinha qualquer ligação com a sua personalidade; ignorava
absolutamente tudo quanto fizera, não sabia onde nascera nem quem eram
seus pais. Tinha cerca de trinta anos. A memória orgânica e as memórias
organizadas fora da personalidade subsistiam; podia ler, escrever,
desenhar alguma coisa, tocar mal um instrumento de música. Nele a
amnésia limitava-se a todos os fatos conexos com a sua personalidade
anterior."
O Dr. Pitre, deão da Faculdade de Medicina de Bordéus, no seu livro
"L'Hystérie et l'Hypnotisme" , cita um caso que demonstra que todos os
fatos e conhecimentos registrados em nós desde a infância podem
renascer; é o que ele chama o fenômeno de ecmnésia. O "sujet", uma
donzela de 17 anos, falava só francês e havia esquecido o dialeto gascão,
idioma da sua juventude. Adormecido e transportada pela sugestão à idade
de 5 anos, deixava de entender o francês e só falava o seu dialeto; contava
as menores particularidades de sua vida infantil, que se lhe apresentavam
perfeitamente nítidas, mas não respondia às perguntas feitas, por já não
compreender a língua que lhe falavam; esquecera todos os fatos de sua
vida que se haviam desenrolado entre as idades de 5 a 17 anos.
O Dr. Burot fez experiências idênticas. O "sujet" Joana é transportado por
ele, mantalmente, a diferentes épocas de sua juventude, e, em cada
período, os incidenntes da existência desenham-se com precisão em sua
memória, mas todo fato ulterior se apaga. Era possível a seguir-se, em
escala descendente, os progressos de sua inteligência. Chegada à idade de
5 anos, verificou-se que mal sabia ler; escrevia como naquela idade,
atrapalhadamente e com erros de ortografia que, em tal época, costumava
cometer.
Foi comprovada a exatidão de todas estas narrativas. Os sábios que
citamos entregaram-se a minuciosas pesquisas; puderam verificar a
veracidade dos fatos relatados pelos pacientes, fatos que, no estado
normal, se lhes varriam da memória.
Vamos ver que, por um encadeamento lógico e rigoroso, esses fenômenos
levam-nos à possibilidade de despertarmos experimentalmente, na parte
permanente do ser, as recordações anteriores ao nascimento, o que
verificaremos nas experiências de F. Colavida. E. Marata, Coronel de
Rochas, etc.
O estado de febre, o delírio, o sono anestésico, provocando a separação
parcial, podem também abalar, dilatar as camadas profundas da memória e
despertar conhecimentos e lembranças antigas. Todos, sem dúvida, se
lembram do célebre caso de Ninfa Filiberto, de Palermo. Com febre, falava
várias línguas estrangeiras que, havia muito tempo, esquecera. Eis outros
fatos relatados por médicos práticos.
O Dr. Henri Frieborn cita o caso de uma mulher de 70 anos de idade que,
gravemente doente de uma bronquite, foi acometida de delírio, de 13 a 16
de março de 1902. Depois, pouco a pouco, foi-lhe voltando a razão:
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"Na noite de 13 para 14 percebeu-se que ela falava uma lingua
desconhecida das pessoas que a rodeavam. Parecia, às vezes, que recitava
versos e, outras, que conversava. Por várias vezes, repetiu a mesma
composição em verso; acabou-se por descobrir que a lingua era a
indostânica.
Na manhã de 14 começou a misturar-se com o indostânico algum inglês;
conversava desta maneira com parentes e amigos de infância ou então
falava deles.
No dia 15 havia, por sua vez, desaparecido o indostânico e a doente
dirigiu-se a amigos, que mais tarde conhecera, servindo-se do inglês, do
francês e do alemão. A senhora de que se trata nascera na Índia, donde
saiu aos três anos de idade, a fim de ir para a Inglaterra, onde chegou
depois de quatro meses de viagem. Até ao dia do desembarque na
Inglaterra fora confiada a serviçais hindus e não falava absolutamente
nada do inglês. .
No dia 13 revivia, no delirio, seus primeiros dias e falava a primeira
linguagem que ouvira. Reconheceu-se que a poesia era uma espécie de
cantiga com que os ayahs costumavam adormecer as crianças. Quando
conversava, dirigia-se, sem dúvida, aos fâmulos hindus; assim, entre
outras coisas, compreendeu-se que ela pedia que a levassem ao bazar para
comprar doces.
Podia reconhecer-se que havia uma ligação seguida em toda a marcha do
delirio. A principio, foram conhecimentos com que a doente estivera em
relação durante a primeira infância; depois, passou em revista toda a sua
existência, até chegar, em 16 de março, à época em que se casou e teve
filhos que cresceram.
É curioso verificar que, depois de um periodo de sessenta e seis anos,
durante o qual ela nunca falara o indostânico, o delirio lhe relembrasse a
linguagem da sua primeira infância. Atualmente, a doente fala com tanta
facilidade o francês, e o alemão como o inglês; mas, posto que conheça
ainda algumas palavras do indostânico, é absolutamente incapaz de falar
essa língua ou mesmo de compor nela uma única frase."
O Dr. Sollier, na sua obra "Phénomenes d'autoscopie" (pág. 105),
menciona as experiências seguintes, do Dr. Bain. Trata-se de uma doente
de 29 anos de idade, morfinômana e submetida ao "método de
ressensibilização sucessiva pela hipnose":
"Depois de terminarmos o que tinhamos a fazer com o corpo, procedemos
ao despertar da cabeça. Assistimos a uma regressão da personalidade, não
numa única sessão, mas em muitas, a dezessete anos antes. A doente
tornava a encontrar-se na idade de doze anos; revivia todos os períodos de
sua vida movimentada, com desdobramento completo da personalidade.
Levar-nos-ia muito longe darmos, mesmo em escorço, a história da doente,
história à qual assistiamos como se tivéssemos na mão o auscultador: de
um telefone e escutássemos a um só interlocutor. Eram as cenas de uma
pobre operária que se prostituiu para viver e que, doente, se entrega à
morfina; implícada em roubos, é julgada duas vezes e cumpre em SaintLazare, depois em Nanterre, a pena de um ano de prisão; cenas de família,
cenas de oficina, cenas com amantes, horas de prosperidade passageiras,
horas de miséria consecutivas, a vida em Saint-Lazare e Nanterre. Em
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janeiro de 1902, deixava a doente o asilo, a seu pedido; muito melhor,
tinha engordado muito, dormia espontaneamente de noite, era ativa e
trabalhava. Redigiu, a pedido nosso, uma nota expondo todos os incidentes
da sua vida. Esta nota concordava com todas as informações que nos dera
na hipnose, ao encontrar outra vez a sensibilidade cerebral."
Os "Annales des Sciences Psychiques", de março de 1906, registraram um
caso interessante de amnésia em vigilia, referido pelo Dr. Gilbert-Ballet, do
hospital de Paris.
"Trata-se de um doente que, em conseqüência de um choque violento,
esquecera completamente um trecho considerável de sua vida passada.
Lembrava-se muito bem da infância e dos fatos muito remotos, mas se
produzira uma lacuna para uma parte da sua existência mais próxima, e
não podia lembrar-se dos acontecimentos passados durante este período
da vida. É a isto que se chama amnésia retrógrada. O doente chama-se
Dada e tem 50 anos de idade. Desde o dia 4 até ao dia 7 de outubro
precedente, operara-se em sua memória um vácuo absoluto. Empregado
como jardineiro numa propriedade perto de Nevers, deixara os seus amos
no dia 4, e, no dia 7, achou-se, sem saber como, em Liege, junto às portas
da exposição. De que maneira fez esta longa viagem? Ignora-o e apesar de
todos os esforços, não pôde conseguir a minima recordação."
Mas, eis que este doente é mergulhado na hipnose e para logo se
reconstituem todos os incidentes dessa viagem em suas menores
particularidades, com a recordação das pessoas encontradas. Dada está na
quarta crise de amnésia nervosa. Recorda-se, adormecido, daquilo que
esqueceu no estado de vigília, pela muito simples razão de se achar
novamente em estado de condição segunda, isto é, no estado em que se
encontrava no momento do ataque de amnésia. Este caso põe-nos também
no rastro das leis e condições que regem os fenômenos de renovação da
memória das vidas anteriores.
Em resumo, todo o estudo do homem terrestre fornece-nos a prova de que
existem estados distintos da consciência e da personalidade. Vimos, na
primeira parte desta obra, que a coexistência, em nós, de "um mental
duplo, cujas duas partes se juntam e fazem fusão na morte, é atestada não
só pelo hipnotismo experimental, mas também por toda a evolução
psiquica.
O simples fato desta dualidade intelectual, considerada nas suas relações
com o problema das reencarnações, explica-nos como toda uma parte do
"eu", com seu imenso cortejo de impressões e recordações antigas, pode
ficar imersa na sombra durante a vida atual.
Sabemos que a telepatia, a clarividência e a previsão dos acontecimentos
são poderes atinentes ao "eu" profundo e oculto. A sugestão facilita o seu
exercício; é um apelo da vontade, um convite às almas fracas e incapazes a
sair do cárcere e tornar temporariamente a entrar na posse das riquezas,
das potências que nelas dormitam. Os passes magnéticos desfazem os
laços que prendem a alma ao corpo físico, provocam o desprendimento. A
partir daí começa a sugestão, pessoal ou estranha, a pôr-se em ação, a
exercer-se com mais intensidade. Este movimento não é somente aplicável
ao despertar dos sentidos psíquicos; acabamos de ver que pode também
reconstituir o encadeamento das recordações gravadas nas profundezas do
ser.
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Parece que, em certos casos excepcionais, essa ação pode exercer-se
mesmo no estado de vigília. F. Myers fala da faculdade do "subliminal" de
evocar estados emocionais desaparecidos da consciência normal e de
reviver no passado. Esse fato, diz ele, encontra-se freqüentes vezes nos
artistas, cujas emoções revivescidas podem exceder em intensidade as
emoções originais.
O mesmo autor emite a opinião de que a teoria mais verossímil para
explicar o gênio é a das reminiscências de Platão, com a condição de
baseá-las nos dados científicos estabelecidos em nossos dias.
Esses mesmos fenômenos reaparecem com outra forma numa ordem de
fatos já assinalados. São as impressões de pessoas que, depois de
acidentadas, puderam escapar à morte. Por exemplo, afogados salvos
antes da asfixia completa e outros que sofreram quedas graves. Muitos
contam que, entre o momento em que caíram e aquele em que perderam
os sentidos, todo o espetáculo de sua vida se lhes desenrolou no cérebro
de maneira automática, em quadros sucessivos e retrógrados, com rapidez
vertiginosa, acompanhados do sentimento moral do bem e do mal, assim
como da consciência das responsabilidades em que incorreram.
Th. Ribot, chefe do Positivismo francês, na sua obra "Les Maladies de la
Mémoire", cita numerosos fatos que estabelecem a possibilidade do
despertar espontâneo, automático, de todas as cenas ou imagens que
povoam a memória, particularmente em caso de acidente.
Lembremos, a esse respeito, o caso do Alm. Beaufort, extraído do "Journal
de Médecine", de Paris. Caiu ao mar e perdeu, durante dois minutos, o
sentido da consciência física. Bastou esse tempo à sua consciência
transcendental para resumir toda a sua vida terrestre em quadros
reduzidos de uma nitidez prodigiosa. Todos os seus atos, inclusive as
causas, as circunstâncias contingentes e os efeitos, desfilaram em seu
pensamento. Lembrava-se das próprias reflexões do momento sobre o bem
e o mal que deles haviam resultado. Apresentamos aqui um caso da
mesma natureza, relatado pelo Sr. Cotttin, aeronauta:
"Em sua última ascensão, o balão Le Montgolfier levava o Sr. Perron,
presidente da Academia de Aerostação, como chefe, e F. Cottin, agente
administrativo da Associação Cientifica Francesa.
Tendo subido de um salto, o balão, às 4h24, elevou-se a 700 metros. Foi
então que rebentou e começou a descer com velocidade maior do que
aquela com que subira e às 4h27 afundou-se pela casa número 20 do beco
do Cavaleiro, em Saint-Ouen. "Depois de ter atirado fora tudo quanto podia
complicar a situação, diz-nos o Sr. Cottin, apossou-se de mim uma espécie
de quietação, de inércia talvez; mil recordações remotas afluem,
comprimem-se, chocam-se diante da minha imaginação; depois as coisas
acentuam-se e o panorama de minha vida vem desenrola-se diante do meu
espírito atento. É tudo exato: os castelos no ar, as decepções, a luta pela
existência; e tudo isso dentro do caixilho inexorável imposto pelo destino
... Quem acreditará, por exemplo, que eu me tornei a ver, aos vinte anos,
no 22ªª de Linha? ... Tornei a ver-me de mochila às costas na estrada de
Vendôme. Em menos de três minutos vi desfilar toda a minha vida diante
da memória."
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Podem explicar-se estes fenômenos por um principio de exteriorização.
Nesse estado, como na vida do Espaço, a subconsciência une-se à
consciência normal e reconstitui a consciência total, a plenitude do "eu".
Por um instante, restabelece-se a associação das idéias e dos fatos, reatase a cadeia das recordações. Pode obter-se o mesmo resultado pela
experimentação; mas, então, o "sujet" precisa ser auxiliado em suas
pesquisas por uma vontade superior à dele em poder, que se lhe associa e
lhe estimula os esforços. Nos fenômenos do transe é este papel
desempenhado ou pelo Espírito-guia ou pelo magnetizador, cujo
pensamento atua sobre o "sujet" como uma alavanca.
As duas vontades, combinadas, sobrepostas, adquirem, então, uma
intensidade de vibrações que põe em abalo as camadas mais profundas e
mais ocultas do subconsciente.
Outro ponto essencial deve prender a nossa atenção. É o fato, estabelecido
por toda a ciência fisiológica, de existir íntima correlação entre o físico e o
mental do homem. A cada ação física corresponde um ato psíquico e viceversa. Ambos são registrados ao mesmo tempo na memória subconsciente
de tal maneira que um não pode ser evocado sem que surja imediatamente
o outro.
Esta concordância aplica-se aos menores fatos da nossa existência
integral, tanto do que diz respeito ao presente, como no que toca aos
episódios do passado mais remoto.
A compreensão deste fenômeno, pouco inteligível para os materialistas, énos facilitada pelo conhecimento do perispírito ou invólucro fluídico da
alma. É nele, e não no organismo físico composto de matéria fluente,
incessantemente variável nas suas células constitutivas, que se gravam
todas as nossas impressões.
O perispírito é o instrumento de precisão que aponta com fidelidade
absoluta as menores variações da personalidade. Todas as volições do
pensamento e todos os atos da inteligência têm nele a sua repercussão. Os
seus movimentos e os seus estados vibratórios distintos deixam nele
traços sucessivos e sobrepostos. Certos experimentadores compararam
este modo de registro a um cinematógrafo vivo sobre o qual se fixam
sucessivamente nossas aquisições e recordações. Desenrolar-se-ia por
uma espécie de empuxão ou abalo causado, quer pela ação de uma
sugestão, quer por uma auto-sugestão ou, então, em conseqüência de um
acidente, como vimos.
A influência do pensamento sobre o corpo já nos é revelada por fenômenos
observáveis a cada passo de nós mesmos e em volta de nós. O medo
paralisa os movimentos; a admiração, a vergonha e o susto provocam a
palidez ou o rubor; a angústia aperta-nos o coração, a dor profunda faznos correr as lágrimas e pode causar com o tempo uma depressão vital. Aí
estão outras tantas provas manifestas da ação poderosa da força mental
sobre o invólucro material.
O Hipnotismo, desenvolvendo a sensibilidade do ser, demonstra-nos ainda
com maior nitidez a ação reflexa do pensamento.
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Vimos que a sugestão de uma queimadura pode produzir num "sujet"
tantas desordens como a própria queimadura. Provoca-se, à vontade, a
aparição de chagas, estigmas, etc.
Se o pensamento e a vontade podem exercer tal influência sobre a matéria
corporal, compreender-se-á que esta influência seja ainda maior e produza
feitos mais intensos quando for aplicada à matéria fluídica, imponderável,
de que o perispírito é formado. Menos densa, menos compacta que a
matéria física, obedecerá com muito mais flexibilidade, mais docilidade, às
menores volições do pensamento. É em virtude desta lei que os Espíritos
podem aparecer com qualquer das formas que revestiram no passado e
com todos os atributos da individualidade extinta. Basta-lhes pensarem
com vigor numa fase qualquer das suas existências para se mostrarem aos
videntes, tais quais eram na época evocada em sua memória; e, embora a
força psíquica necessária lhes seja fornecida em pequena quantidade por
um ou mais médiuns, as materializações tornam-se possíveis.
O Coronel de Rochas, conseguindo, em suas experiências, insular o corpo
fluídico, demonstrou ser ele a sede da sensibilidade e das recordações. O
Hipnotismo e a Fisiologia combinados permitem-nos que, de ora em diante,
estudemos a ação da alma despida do seu invólucro grosseiro e unida ao
corpo sutil; não tardarão em ministrar-nos os meios de elucidarmos os
mais delicados problemas do ser. A experimentação psíquica encerra a
chave de todos os fenômenos da vida; está destinada a renovar
inteiramente a ciência moderna, lançando luz viva sobre grande número de
questões obscuras até ao presente.
Vamos ver agora, nos fenômenos hipnóticos e particularmente no transe,
que as impressões registradas pelo corpo fluídico de maneira indelével
formam íntimas associações. As impressões físicas estão ligadas às
impressões morais e intelectuais, de tal modo que não é possível chamar
umas sem se ver aparecerem as outras. A sua reaparição é sempre
simultânea.
Esta íntima correlação do físico e do moral, na sua aplicação às lembranças
gravadas em nós, é demonstrada por experiências numerosas. Citemos
primeiro as de sábios positivistas, que, apesar de suas prevenções a
respeito de toda teoria nova, a confirmam sem darem por isso.
Pierre Janet, professor de Fisiologia na Sorbonne, expõe os fatos que se
seguem. As experiências são feitas em seu "sujet", Rosa, adormecido:
"Sugiro a Rosa que não estamos em 1888, mas em 1886, no mês de abril,
para verificar simplesmente modificações de sensibilidade que poderiam
produzir-se; mas, nisso, produz-se um acidente muito singular. Ela geme,
queixa-se de estar cansada e de não poder andar. - "Então, que é que
tem?" - "Oh! não é nada ... Em que estado me acho!" - "Que estado?"
Responde-me com um gesto. O ventre crescera-lhe de repente e
distendera-se por um acesso súbito de timpanite histérica. Sem saber, eu a
transportara a um peeriodo da sua vida, em que ela estava grávida.
Estudos mais interessantes foram feitos em Maria por este meio. Pude,
fazendo-a voltar sucessivamente a diferentes periodos da sua existência,
verificar todos os diversos estados da sensibilidade pelos quais ela passou
e as causas de todas as modificações. Assim, está agora completamente
cega do olho esquerdo e pretende que assim se encontra desde que
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nasceu. Fazendo-a voltar à idade de sete anos, verifica-se que padece
ainda anestesia no olho esquerdo; mas, se se lhe sugerir que tem seis
anos, nota-se que vê bem com ambos os olhos e pode-se determinar a
época e as circunstâncias bem curiosas em que perdeu a sensibilidade do
olho esquerdo. A memória realizou automaticamente um estado de saúde
de que o "sujet" julgava não haver conservado nenhuma recordação."
A possibilidade de despertar na consciência de um "sujet" em estado de
transe as recordações esquecidas de sua infância, conduz-nos,
logicamente, à renovação das recordações anteriores ao nascimento. Esta
ordem de fatos foi pela primeira vez assinalada no Congresso Espírita de
Paris, em 1900, por experimentadores espanhóis. Fazemos um extrato do
relatório lido na sessão de 25 de setembro:
"Entrando o médium em sono profundo por meio de passes magnéticos,
Fernandez Colavida, presidente do Grupo de Estudos Psiquicos de
Barcelona, ordenou-lhe que dissesse o que tinha feito na véspera, na
antevéspera, uma semana, um mês, um ano antes, e, sucessivamente, fêlo remontar até à infância e descrevê-la com todos os pormenores.
Sempre impulsionado pela mesma vontade, o médium contou a sua vida no
Espaço, a sua morte na última encarnação e, continuamente estimulado,
chegou até quatro encarnações, a mais antiga das quais era uma
existência inteiramente selvagem. Em cada existência, as feições do
médium mudavam de expressão. Para o trazer ao estado habitual, fez-se
com que voltasse gradualmente até à sua existência atual; depois foi
despertado.
Algum tempo depois, de improviso, com o intento de contraprova, o
experimentador fez magnetizar o mesmo paciente por outra pessoa,
sugerindo-lhe que as suas precedentes descrições eram histórias. Sem
embargo da sugestão, o médium reproduziu a série das quatro existências
como o fizera antes. O despertar das recordações e o seu encadeamento
foram idênticos aos resultados obtidos na primeira experiência."
Na mesma sessão desse Congresso, Esteva Marata, presidente da União
Espírita de Catalunha, declara ter obtido fatos análogos pelos mesmos
processos, sendo paciente, em estado de sono magnético, sua própria
esposa. A propósito de uma mensagem dada por um Espírito e que tinha
relação com uma das vidas passadas do "sujet", ele pôde despertar, na
consciência dela, o rasto das suas existências anteriores.
Desde então têm sido estas experiências tentadas em muitos centros de
estudo. Têm-se obtido assim numerosas indicações a respeito das vidas
sucessivas da alma; essas experiências hão de provavelmente multiplicarse de dia para dia. Notemos, entretanto, que elas reclamam grande
prudência. Os erros e as fraudes são fáceis; são de recear perigos. O
experimentador deve escolher pacientes muito sensíveis e bem
desenvolvidos, precisa de ser assistido por um Espírito bastante poderoso
para afastar todas as influências estranhas, todas as causas de
perturbação e preservar o médium de acidentes possíveis, o mais grave
dos quais seria a separação completa, irremediável, a impossibilidade de
compelir o Espírito a retomar o corpo, o que ocasionaria a: separação
definitiva, a morte.
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É necessário, principalmente, precatar-se contra os excessos da autosugestão e aceitar somente as descrições dentro dos limites em que é
possível examiná-las, verificá-las; exigir nomes, datas, pontos de
referência, numa palavra, um conjunto de provas que apresentem caráter
realmente positivo e científico. Seria bom imitar nesse ponto o exemplo
dado pela Sociedade de Investigações Psíquicas de Londres e adotar
métodos precisos e rigorosos, por exemplo, os que granjearam uma
grande autoridade para os seus trabalhos sobre Telepatia.
A falta de precaução e a inobservância das regras mais elementares da
experimentação fizeram das incorporações de Hélene Smith um caso
obscuro e cheio de dificuldades. Não obstante, no meio da confusão dos
fatos apontados pelo Sr. Th. Flournoy, professor na Universidade de
Genebra, entendemos que se deve reter o fenômeno da princesa hindu
Simandini.
Esta médium, no estado de transe, reproduz as cenas de uma das suas
existências ocorridas na Índia, no século XII. Nesse estado, serve-se
freqüentes vezes de palavras sânscritas, língua que ela ignora no estado
normal; dá, sobre personagens históricas hindus, indicações que não se
encontram em nenhuma obra usual. A confirmação dessas indicações é
descoberta pelo Sr. Th. Flournoy, depois de muitas investigações, na obra
de Marles, historiador pouco conhecido e inteiramente fora do alcance do
"sujet". Helena Smith, no sono sonambúlico, toma uma atitude
impressionante. Extratamos o que diz Flournoy num livro que teve grande
voga:
"Há em todo o ser, na expressão da sua fisionomia, em seus movimentos,
no timbre da voz, quando fala ou canta em indostânico, uma graça
indolente, um abandono, uma doçura melancólica, um quê de langoroso e
sedutor que corresponde ao caráter do Oriente.
Toda a mímica de Helena, tão vária, e o falar exótico, ambos têm tal cunho
de originalidade, de facilidade, de naturalidade, que se pergunta com
estupefação donde vem a essa filha das margens do Lemano, sem
educação artística nem conhecimentos especiais do Oriente, uma perfeição
de jogo cênico à qual, sem dúvida, a melhor atriz só chegaria à custa de
estudos prolongados ou de uma estada nas margens do Ganges."
Quanto à escrita e à linguagem indostânica empregadas por Helena, o Sr.
Flournoy acrescenta que, nas investigações que fez para averiguar donde
lhe vinha tal conhecimento, "todas as tentativas falharam".
Pessoalmente, observamos durante muitos anos casos semelhantes ao de
Helena Smith. Um dos médiuns do grupo, cujos trabalhos dirigíamos,
reproduzia no transe, sob a influência do Espírito-guia, cenas das suas
diferentes existências. A princípio, foram as da vida atual no período
infantil com expressões características e emoções juvenis; depois, vieram
episódios de vidas remotas com jogos de fisionomia, atitudes, movimentos,
reminiscências de expressões da meia-idade, um conjunto completo de
detalhes psicológicos e automáticos muito diferentes dos costumes atuais
da dama, senhora muito honesta e incapaz de fingimento algum, pela qual
obtínhamos estes estranhos fenômenos. (...)
Léon Denis - O problema do ser do destino e da dor
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A REENCARNAÇÃO
NA BÍBLIA
O presente estudo foi escrito a partir de paciente e minuciosa pesquisa
elaborada por um companheiro de ideal.
Em nosso entendimento pessoal, disse-me ele ser aquilo o trabalho de uma
vida, que ele temia perder-se, de repente, com a sua partida, pois não se
sentia com a experiência necessária para colocar tudo por escrito.
Lera recentes livros meus e me propunha aceitar a incumbência, para a
qual, modestamente, se declarava despreparado.
Embora eu achasse que ele tinha condições de fazê-lo, o tema capturou
instantaneamente o meu interesse e já sai daquele primeiro encontro com
as suas referências biblicas caprichadamente anotadas à mão numa folha
de almaço.
Naquele mesmo dia iniciei as pesquisas suplementares que me pareceram
necessárias e preparei um roteiro preliminar para o texto que pretendia
escrever.
Foi assim que surgiu este opúsculo. Como o meticuloso pesquisador não
consentiria em fazer seu nome figurar na capa, desejo que pelo menos me
permita colocá-lo aqui nesta conversa inicial: chama-se Orlando Cardoso
Bessa.
O estudo básico é dele. Sou o confeiteiro que fez o bolo com os seus
ingredientes e segundo minha receita pessoal.
Meus respeitos ficam aqui expressamente documentados na homenagem
singela que presto, de coração a esse obscuro e valoroso companheiro,
dono de humilde e segura erudição.
Foi uma honra e uma alegria conhecê-lo e partilhar de suas idéias.
Hermínio C. Miranda
..A HORA FINAL

..O PROFETA

..O TESTE

..A LEI E OS PROFETAS

..O SINÉDRIO

..NICODEMOS E OS
FARISEUS

..A PERPLEXIDADE DE
NICODEMOS

..A VOLTA DE ELIAS

..ALGUMAS
CONCLUSÕES

..A REENCARNAÇÃO NA
BÍBLIA

..O DECÁLOGO

..O PRIMEIRO
MANDAMENTO

..DE QUEM É A CULPA?

..O REAJUSTE

..NASCER DE NOVO

..INOCENTES E
CULPADOS

espiritismoativo.weebly.com

PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com

..A LIÇÃO DE EZEQUIEL

..PRELIMINARES A UMA
INTERPRETAÇÃO

..DEFINIÇÃO PRECISA DA RESP. ..REFERÊNCIAS VELADAS
PESSOAL
..QUEM PECOU?

..A CASA DIVIDIDA

..O PROBLEMA DA
PREEXISTÊNCIA

..DE VOLTA AO
APOCALIPSE

..O TEMPO DAS
DECISÕES

..REENCARNAÇÃO E
CRISTIANISMO

..MODERNOS
NICODEMOS

A HORA
FINAL
Um bombardeiro supersônico, voando a grande altura, deixa cair um
potente artefato nuclear. Ao atingir o solo, a bomba explode com o brilho
de uma estrela fulgurante e o calor de uma fornalha e abre um poço fundo
e amplo como um abismo, do qual se eleva imediatamente densa nuvem de
gases. Momentos depois, a nuvem assume a forma de imenso cogumelo
que obscurece o sol e projeta sua sombra sobre vasta região.
A essa altura já os radares alertaram os computadores e estes já
expediram a ordem para o contra-ataque. Mal se ouviu o estrondo da
explosão, levantou vôo uma veloz esquadrilha de caças a jato que saem no
encalço do bombardeiro. Ao longe, parecem pequenos gafanhotos, por
causa das suas linhas aerodinâmicas. Refletido nas suas brilhantes
carcaças metálicas, o sol cria verdadeiras coroas douradas em torno deles.
Vistos do solo, acima das casas, dos montes e das nuvens, lembram figuras
mitológicas com rostos vagamente humanos.
As asas em delta assemelham-se a cabeleiras femininas, enquanto a
cauda, por causa do perfil dos estabilizadores, lembra o ferrão dos
escorpiões, tão mortífera, talvez, como estes. E que barulho fazem ao
cruzar os espaços em fantástica velocidade! É como se verdadeira multidão
de carros de guerra estivessem sendo arrastados pelos campos por
milhares de cavalos enfurecidos em disparada.
Aqueles gafanhotos também levam o terrível instrumento da destruição artefatos nucleares que vão provocar alhures os mesmos cogumelos da
morte.
A sinistra nuvem tem no seu bojo uma quantidade inconcebível de
partículas letais que começam lentamente a derivar ao sabor dos ventos.
Durante meses elas estarão espalhando por toda a parte as suas radiações,
contaminando tudo: o ar, as águas, os seres vivos - vegetação, animais,
homens, mulheres, velhos e crianças, nascidas e por nascer. Ninguém as
vê e, a princípio, nem as sente, mas o trabalho invisível da destruição
prossegue, traiçoeiro e inexorável. Plantas, animais e seres humanos
continuarão a respirar aquele ar, a beber aquelas águas e a ingerir aqueles
mesmos alimentos de sempre.
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É como se a vida seguisse normalmente o seu curso, enquanto os
implacáveis emissários da morte trabalham em silêncio. Atormentados por
intolerável mal-estar, muitos desejarão a morte compassiva e rápida;
muitos até mesmo a buscarão, correndo riscos desnecessários, tentando
botar a máscara do acidente em suicídios desejados, mas a morte lhes
foge, ao mesmo tempo que os espera, enquanto os prepara para o fim que
ela própria decidiu e que se aproxima.
Por cinco ou seis meses, a terra inteira será afligida como nunca o foi.
Nevil Shute acha que serão seis meses. Está no seu angustiante livro On
the Beach (" Na Praia"), no qual descreve, com as tintas pesadas do
desencanto, a visão apocalíptica das conseqüências de um confronto
nuclear de vastas proporções. Até um filme se fez com base na sua densa
história; chamou-se" A Hora Final".
Seria profético o livro do genial engenheiro e escritor australiano?
Certamente. Só não podemos dizer que hora é aquela. Pelo menos, ao
escrevermos isto, no início da década de 80, mas poderá estar sendo
destravado agora, enquanto você lê, amigo internauta, o mecanismo do
terror global. Ou poderá sê-Io daqui a mais um pouco: Horas? Dias?
Meses? Anos? Quem sabe, senão Deus? Só se sabe que a hora chegará ...
Herminio C.Miranda
O PROFETA
Não é, porém, para assustar o leitor e nem para impressioná-lo que estam
os aqui a projetar imagens de um conflito nuclear. Propositadamente
deixamos no texto duas palavras-chave: apocaliptica e profético.
Tomemos essas chaves, abramos as portas e penetremos no vestíbulo de
uma especulação.
Suponhamos que algum profeta antigo, vidente, sensitivo ou médium chame-o como quiser - tivesse tido a visão antecipada da "hora final" há
cerca de dois mil anos. Como iria ele relatar o que viu? Nada sabe ele de
energia nuclear. Não pode, sequer, imaginar que estranhos aparelhos
metálicos mais pesados do que o ar sejam capazes de voar a incrível
velocidade, com enorme estrondo e melhor do que pássaros e gafanhotos.
Desconhece explosivos poderosos, radiações mortíferas, radares vigilantes
e computadores obedientes.
E, no entanto, o profeta precisa contar tudo o que viu, pois assim lhe
ordenaram. Para que haveriam de mostrar-lhe o que está para acontecer
senão para que ele informasse aos homens dos trágicos acontecimentos
que os aguardam?
Por isso, ao retornar de seu "arrebatamento em espírito ao céu" - isto que
hoje se chama transe - o profeta está bem consciente de que tem de
descrever, o melhor que puder, suas enigmáticas visões. Para ele próprio,
elas são incompreensíveis e até absurdas, mas ele sabe, sem saber por
que, que, para alguém, em algum tempo, em algum lugar, suas visões
seriam claras como a água da fonte. Era preciso, pois, traduzir todas
aquelas imagens puramente visuais em símbolos gráficos. Não há palavras
apropriadas para descrevê-las e, mais sério ainda, o profeta nem mesmo
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sabe o que se passou ante seus aturdidos olhos - sabe apenas que, um dia,
aquilo seria uma trágica e implacável realidade.
Então, ele sentou-se pensativo, desenrolou o pergaminho diante de si,
tomou do estilete, mergulhou-o no tinteiro de pedra e começou assim:
- Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na
paciência por Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de
Deus e do testemunho de Jesus. Num domingo, fui arrebatado em espírito,
e ouvi, por trás de mim, voz forte como trombeta, que dizia: "O que vês,
escreve-o num livro e manda-o às sete igrejas ... "
Por que remeter o mesmo relato a sete igrejas diferentes? Era para que se
multiplicassem por sete as chances de sobrevivência do texto que
precisava vencer a inexorável passagem dos séculos. Bastava que dois
deles, apenas, fossem preservados e um poderia servir para conferir o
outro. Em último caso, bastaria um só. O importante era que a mensagem
resistisse ao tempo para que, na época certa, produzisse o resultado para
o qual estava sendo elaborada.
Assim nasceu o Apocalipse ou Revelação, com as misteriosas visões de
João, o Discípulo Amado, o Apóstolo, o Vidente de Patmos, o Profeta do
Apocalipse.
Abrimos este estudo com a exata "tradução" em linguagem moderna do
mesmíssimo texto escrito por João em Patmos, ao findar-se o primeiro
século da era cristã. Vamos reler, para confrontar, o relato de João, tal
como se encontra no Capítulo 9, versículos 1 a 12:
- Tocou o quinto anjo a sua trombeta. Vi, então, uma estrela que caíra do
céu sobre a terra. Deu-se a ela a chave do poço do Abismo. Abriu o poço do
Abismo e subiu do poço uma fumarada como a de um forno grande e o sol
e o ar se escureceram com a fumarada do poço. Da fumarada saíram
gafanhotos sobre a terra e lhes foi dado o poder que têm os escorpiões da
terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a nada
verde e nem a nenhuma árvore, mas somente aos homens que não
trouxessem na fronte o sinal de Deus. Foi-lhes dado não o poder para
matá-los mas para atormentá-los durante cinco meses (João não viu a
imediata destruição da vida e, por isso, entendeu que, a despeito da
terrível explosão, aquilo não passaria de um horrendo tormento).
O tormento era semelhante ao da picada do escorpião em alguém. E
naqueles dias os homens buscarão a morte e não a encontrarão; desejarão
morrer e a morte fugirá deles (Admirável precisão de linguagem para
figurar um bando apavorado de condenados, agitando-se insensatamente
daqui para acolá).
A aparência desses gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados
para a guerra; sobre suas cabeças traziam coroas que pareciam de ouro;
seus rostos eram como rostos humanos; tinham cabelos de mulheres e
seus dentes eram como os do leão; tinham couraças como couraças de
ferro e o ruído de suas asas era como o estrondo de carros de muitos
cavalos que correm em combate; e tinham caudas parecidas com a dos
escorpiões com aguilhões em suas caudas e o poder de causar danos aos
homens durante cinco meses. Tem sobre si, como rei, ao Anjo do Abismo,
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chamado em hebraico Abadon e em grego Apolion. O primeiro, Ai!, já
passou. Veja que atrás vêm contudo outros dois" .
Hermínio C. Miranda
O TESTE
Alguma dúvida? Façamos, porém, um teste com qualquer leitor assíduo da
Bíblia, desses que vêem a letra, mas não percebem o espírito dos textos.
Perguntemos-lhe à queima-roupa:
- A Bíblia "fala" em bombardeiros supersonicos, em ogivas nucleares, em
radares, computadores e radiações?
Muito provavelmente, a resposta será algo assim: - Claro que não.
Como poderia "falar" nisso?
Façamos outra pergunta semelhante a essa:
- E a Bíblia "fala" em reencarnação?
Desta vez, a resposta será, provavelmente, mais enfática e mais pronta:
- Absolutamente! De jeito nenhum! Como poderia" falar" nisso?
Pois temos novidades para esses caros irmãos: a Bíblia "fala", sim, em
reencarnação, tanto quanto fala em bombas atômicas.
É só ter as chaves apropriadas e os olhos de ver para identificar as
referências, ou melhor, onde e como está o espírito que vivifica atrás da
letra que mata.
Ler e recitar a letra qualquer um pode fazer - basta que tenha memória -,
mas divisar por trás dela o vulto imenso do espírito, isso é dado a poucos,
porque muitos são os que olham e não vêem, escutam e não ouvem, falam
mas não dizem nada ...
Ante o testemunho da verdade, os que parecem mais lúcidos e inteligentes
são freqüentemente os que menos vêem e aqueles que parecem cegos aos
presunçosos são os que melhor enxergam.
"Eu vim a este mundo para um juízo - disse Jesus -, a fim de que os que
não vêem, vejam; e os que vêem se tornem cegos".
No Apocalipse, mais importante que o ouro refinado e as vestes brancas, é
o "colírio para ungires os olhos a fim de que vejas" (Apo. 3: 18).
Hermínio C.Miranda
A LEI E OS
PROFETAS
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A nação judaica era uma teocracia, ou seja, segundo Aurélio Buarque de
Holanda, "forma de governo em que a autoridade, emanada dos deuses ou
de Deus, é exercida por seus representantes na Terra".
Definição irretocáveL Em Israel, o povo era governado por líderes
essencialmente religiosos que baseavam suas decisões políticas, sociais e
econômicas nos textos sagrados.
O grosso volume que hoje conhecemos como Antigo Testamento era
dividido em dois grupos: A Lei (Torá) e Os Profetas.
O primeiro grupo compõe-se de cinco livros - Gênese, Êxodo, Levítico,
Números e Deuteronômio - conhecidos também pelo nome de Pentateuco.
O segundo grupo enfeixa não apenas os livros deixados pelos profetas
propriamente ditos, como os textos conhecidos como históricos.
São esses os documentos que regulavam a vida de cada indivíduo e da
coletividade como um todo.
Por conseguinte, o estudo, a interpretação e a aplicação da lei às inúmeras
situações da vida constituíam questões da mais alta relevância.
Os jovens bem dotados consumiam anos e anos debruçados sobre os
textos sagrados, sob a orientação dos grandes Mestres em I srael até que
pudessem também ser considerados Doutores da Lei.
Honra suprema e glória máxima estavam em ser escolhidos para
integrarem o Sinédrio.
Somente os melhores chegavam lá, pelo talento, o saber e a fidelidade às
tradições de Israel, bem como pelas boas conexões políticas e sociais.
Era no Sinédrio que todas as grandes e importantes questões eram
debatidas e resolvidas.
O Sinédrio era, pois, o órgão máximo do poder político- religioso.
Hermínio C.Miranda
O SINÉDRIO
O termo - aliás Sanhedrim - é uma hebraização da palavra grega synedrion
(junta, sessão, assembléia, conselho, senado).
Fontes rabínicas, no dizer da Enciclopédia Britânica, identificam dois
desses conselhos - o Grande Sinédrio, com 71 membros e o Sinédrio
Menor, com 23.
O Grande Sinédrio era uma instituição permanente e funcionava como
Corte Suprema em matéria legislativa e judicial.
Era dirigido por uma dupla de sábios.
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Fontes não-rabínicas caracterizam o Sinédrio como instituição políticoexecutiva e judicial sob a chefia do Sumo Sacerdote.
Em verdade, o que parece acertado é identificar a existência de dois corpos
distintos: um de natureza estritamente religiosa e outro secularizado e
voltado para o exercício do poder civil.
Segundo a mesma fonte, Jesus e alguns de seus discípulos foram julgados
pelo Sinédrio sacerdotal, ou seja, religioso, e a sentença teve que ser
sancionada ou referendada por Pôncio Pilatos.
A execução do Cristo como "Rei dos Judeus" se caracteriza, assim,
juridicamente, como problema da lei romana e não do Grande Sinédrio,
pois este, embora tendo condições para aplicar a pena de morte, só
poderia fazê-lo no âmbito da lei religiosa.
Cabia ao Grande Sinédrio expedir decretos relativos às práticas religiosas,
bem como julgar as violações cometidas, na qualidade de Corte Suprema e,
ainda, supervisionar as cortes menores e controlar o cerimonial do Templo.
Era, portanto, o organismo que velava pela santidade da lei tradicional,
mesmo nas suas interpretações orais baseadas na lei escrita do Torá.
Como se pode observar, até nas suas funções secularizadas de natureza
civil, a predominância da Lei era indiscutível, o que reduzia qualquer
orientação pública ou particular, bem como decisões em disputas pessoais
ou coletivas ao arbítrio da lei escrita.
Os homens que compunham o Sinédrio e participavam de suas discussões
e deliberações tinham que ser, pois, do melhor gabarito.

Hermínio C. Miranda
NICODEMOS E OS
FARISEUS
A despeito de todo esse rigor, pelo menos um membro do Sinédrio tinha
suas simpatias por Jesus e pelas suas idéias: Nicodemos, que,
impressionado com as coisas que ele dizia e fazia, procurava-o
secretamente, quase que sempre na calada da noite, para propor-lhe
perguntas e colher ensinamentos.
Nicodemos era fariseu e, por certo, um fariseu muito especial, cuja
imagem difere substancialmente da que ficou documentada nos
Evangelhos, especialmente, no Capítulo 23 de Mateus, no qual Jesus
emprega termos veementes para expor, em toda a sua crueza, a hipocrisia
daqueles falsos santos:
"Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! " - diz ele.
Tinha-os por sepulcros pintados de branco por fora, mas cheios de
podridão por dentro. Considerava-os insensatos, cegos dirigentes de
cegos, raça de víboras ...
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Allan Kardec tem sobre os fariseus as seguintes palavras na Introdução de
O Evangelho Segundo o Espiritismo:
- "Tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas.
Servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias,
cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores,
afetavam grande severidade de princípios; mas, sob as aparências de
meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e,
acima de tudo, excessiva ânsia de dominação.
Tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins, do que como
objeto de fé sincera. Da virtude nada possuíam, além das exterioridades e
da ostentação; entretanto, por uma e outras, exerciam grande influência
sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas.
Daí o serem muito poderosos em Jerusalém." Ficavam presos à letra da lei,
sem buscar desvendar o verdadeiro sentido oculto dos textos. O nobre
combate que deu Jesus às suas tricas, falsidades e armadilhas, e
principalmente às suas hipocrisias, fez deles inimigos inflexíveis do Mestre.
"Essa a razão - escreve Kardec - por que se ligaram aos principes dos
sacerdotes para amotinar contra ele o povo e eliminá-lo".
Hermínio C.Miranda
A PERPLEXIDADE DE
NICODEMOS
No entanto, no Capitulo 3 de seu Evangelho, João preservou para a
posteridade o relato de um encontro noturno de Jesus com Nicodemos,
poderoso membro do Sinédrio, fariseu por formação. Esse "príncipe dos
judeus", como também o trata o Evangelista, explica por que razão via em
Jesus condições para ensinar-lhe (chamado de Mestre): ninguém poderia
realizar prodígios como aqueles se não viesse da parte de Deus.
Entre os ensinamentos que o Cristo lhe transmitiu, um, em particular,
impressionou profundamente o senador: para se alcançar o estado de
pureza espiritual - que Jesus chama de o "Reino de Deus" -, é preciso
nascer de novo.
A Bíblia de Jerusalém (católica) preferiu a expressão "nascer do alto",
embora admita "nascer de novo" como alternativa, em nota de rodapé.
Essa opção introduz complicações e obscuridades desnecessárias.
Primeiramente, no entendimento da letra: Que é nascer do alto? Em
segundo lugar, se fosse essa a expressão, a pergunta de Nicodemos não
teria sentido. Tanto ele entendeu que era realmente nascer de novo que
perguntou: "Como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode
tornar a entrar no ventre de sua mãe e renascer? (tradução do padre
Mattos Soares). Se substituirmos essas expressões por nascer do alto o
texto ficará incongruente, ininteligível.
Nicodemos não entendeu a referência e perguntou perplexo:
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- Como será possível a um homem já velho nascer de novo? Terá que
entrar novamente no ventre de sua mãe para renascer?
Pacientemente, Jesus ensina a dualidade do ser humano, que é carne e é
espírito. O corpo de carne não pode gerar senão outro corpo de carne jamais criar um espírito, que este é de outra origem. O espírito nasce e
renasce muitas vezes na carne, até que fique em condições de pureza e
sabedoria que lhe permitam" entrar no Reino de Deus".
Pela carne, ou seja, pelo corpo físico, sempre foi fácil identificar as pessoas
e explicar-lhes a origem. Simão Bar Jonas era filho de Jonas, como diz o
nome. Tiago e João eram filhos de Zebedeu e assim por diante. Já não seria
tão fácil identificar os espíritos que habitavam e animavam aqueles corpos.
E aqui há, pelo menos no texto grego do Evangelho, um interessante jogo
de palavras, porque o mesmo termo (pneuma) servia para traduzir espírito
e vento.
- É necessário renascer - diz o Cristo. O vento sopra onde quer; ouves-lhe o
ruído, mas não sabes donde vem, nem para onde vai. Assim acontece com
o espírito.
Uma beleza de imagem literária, de grande poder sugestivo e elevado
senso poético. Tal como o vento, o espírito é invisível e livre. Não sabemos
de onde está vindo e nem para onde se dirige - ou seja: sua origem e
destinação - percebemos apenas a sua presença.
Mesmo assim, Nicodemos não se recuperara da sua perplexidade ante
aquela estranha afirmativa de que era preciso nascer de novo, ou seja,
renascer. E volta a perguntar:
- Como se pode fazer isso?
Jesus responde com outra pergunta, muito mais profunda do que parece,
nas suas implicações:
- És mestre em Israel e não entendes estas coisas? Só há uma explicação
lógica para a pergunta-resposta: todo aquele que houvesse estudado bem
os textos sagrados de Israel, especialmente os Doutores da Lei, como
Nicodemos, deveria conhecer o mecanismo dos renascimentos ou seja, a
reencarnação. Em outras palavras: referências inequívocas às vidas
sucessivas constam do Antigo Testamento, no qual estudavam os
Doutores. Mais do que isso, porém. Como lembra Allan Kardec em O
Evangelho Segundo o Espiritismo (Capitulo 49, itens 6 a 9), se a crença
fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la como o fez a tantas
outras. "Longe disso, porém, ele a sancionou com toda a sua autoridade, e
a transformou num princípio, fazendo-a condição necessária, quando
disse: Ninguém pode ver o Reino dos Céus, se não nascer de novo. E
insistiu, acrescentando: Não te maravilhes de eu ter dito que é necessário
nascer de novo."
Posteriormente elaborou-se uma interpretação sofística, segundo a qual
renascimento seria a renovação íntima do indivíduo que, de "homem
velho" se transformaria pelo esforço próprio em "homem novo". Como
imagem, a idéia pode ser válida e até interessante e aceitável ao longo dos
milênios, mas não é isso que Jesus ensinou a Nicodemos.

espiritismoativo.weebly.com

PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com
E evidente, também, que a doutrina dos renascimentos - e, portanto, das
vidas sucessivas ou reencarnação era pacificamente aceita por pessoas
comuns e aparentemente de menor saber do que os Doutores da Lei. E isto
é fácil de comprovar-se com textos muito claros e explícitos.
Hermínio C. Miranda
A VOLTA DE
ELIAS
Malaquias profetizara por volta do ano 450 A.C., que Elias, um dos maiores
e mais respeitados profetas de Israel, voltaria à Terra no tempo devido, na
condição de precursor de alguém de hierarquia infinitamente mais elevada
do que ele.
- Eis que envio o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E de
repente virá ao seu templo, o Senhor que vós buscais, o anjo da aliança
que desejais. (Mal. 3: 1).
Façamos aqui uma pausa necessária a uma observação importante. Seria
enigmática a informação de que o esperado e desejado Senhor viria ao seu
templo, se não fôssemos encontrar em outra passagem (João 2: 19- 21 ) a
chave certa para abrir o seu sentido ao nosso entendimento.
- Destruí este templo - disse Jesus - e em três dias o levantarei.
- Em quarenta e seis anos foi edificado este templo - lhe respondem - e tu
o levantarás em três dias?
"Ele, porém, falava de seu corpo", comenta João. Do que se depreende que
a expressão" ir para o seu templo" equivale a nascer, a fim de viver na
terra entre os homens.
Outro aspecto relevante ressalta desta breve passagem: a doutrina da
preexistência do Espírito. "Eis que envio o meu mensageiro ... " que, aliás,
vem preparar os caminhos de outro mensageiro mais elevado. Esses
Espiritos, portanto, já existiam. Não é anunciada a criação deles para
ocuparem corpos na Terra, mas o envio deles. A um - o Cristo - a palavra
da profecia se refere como" o Senhor que vós buscais, o anjo da aliança
que desejais". Ai estava, pois, um Espírito de elevada condição já
conhecido pelas suas virtudes e saber e outro que se tornara igualmente
conhecido e respeitado como profeta.
Prossigamos.
Após participarem do belissimo episódio conhecido como o da
transfiguração, no qual Jesus, resplandecente de luz, conversa com os
Espiritos de Moisés e de Elias, os discípulos que, obviamente, conheciam a
profecia de Malaquias, perguntam a Jesus:
- Por que dizem os escribas que Elias deve vir primeiro? (Mat. 17: 10-13).
Para o entendimento daqueles homens estava, pois, faltando um dado
importante. Vejamos bem de perto a situação. O profeta anunciara há
séculos que, antes de vir o Senhor, viria Elias de volta à terra, a fim de
preparar-lhe os caminhos. Ora, os apóstolos, àquela altura, não tinham
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dúvida alguma de que Jesus era o Messias prometido a quem Malaquias,
entre outros, se referira. Um ponto ficara, porém, obscuro para eles: a
inexplicável ausência de Elias. Daí a pergunta:
- Por que dizem os escribas que Elias deve vir primeiro ?
A explicita resposta de Jesus não deixa margem a contestação ou dúvida,
pela sua singela clareza. Em primeiro lugar, ele confirma a profecia: é
verdade, sim, que Elias tinha que vir, como foi anunciado. E prossegue,
informando que ele viera de fato, mas não fora reconhecido. Ao contrário,
"fizeram dele quanto quiseram" e acabaram por executá-lo, como, aliás, o
fariam com ele próprio, Jesus.
Mateus encerra a narrativa com esta frase indisputável:
- Os discípulos compreenderam, então, que ele lhes falava de João Batista.
Hermínio C.Miranda
ALGUMAS
CONCLUSÕES
Vamos, pois, alinhar aqui algumas conclusões que esses textos nos
oferecem:
• A confirmação da profecia de Malaquias, segundo a qual Elias voltaria à
Terra antes do Messias, evidentemente em outro corpo, com outro nome
em outra época, ou seja, em outra existência. Como poderia ele, a não ser
assim, exercer sua tarefa de precursor entre os homens e preparar os
caminhos daquele que também tomaria um corpo, isto é, viria para o seu
templo?
• A informação de que o Espírito de Elias era o mesmo que animara o corpo
de João Batista, recentemente executado por ordem de Herodes e não um
novo espirito criado para o corpo deste. Esse mesmo João, conforme Jesus
declara em outra passagem, é espirito de elevadissima condição, embora
"no Reino dos Céus" fosse ainda um dos menores. Isto porque, a despeito
de sua grandeza espiritual, João Batista ainda trazia certos compromissos
cármicos em aberto. Como Elias, mandara degolar implacavelmente os
sacerdotes de Baal no dramático desafio narrado em I Reis, Capitulo 18.
"Disse··lhes Elias: Agarrai os profetas de Baal; que nenhum deles escape.
Agarraram··nos. Elias fê-los descer à torrente do Kishon e ali os matou. "
• A aceitação tácita - pelo menos pelos três que acompanharam Jesus à
cena da transfiguração: Pedro, Tiago e João - da doutrina das vidas
sucessivas, ou do renascimento, pois os discípulos não questionaram o
Mestre, nem se mostraram perplexos, como Nicodemos, ante a informação
de que Elias voltara como João Batista.
Isto nos leva a observar que a interpretação literal dos textos por parte
dos Doutores mais autorizados da Lei era praticamente unânime. Ninguém
estava interessado em buscar o sentido mais profundo dos escritos. Para
Nicodemos, fariseu, Doutor da Lei e membro do Sinédrio, nascer de novo
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seria tão absurdo quanto um velho entrar novamente no ventre de sua
mãe.
Da mesma forma, para os que debatiam com Jesus na Páscoa, templo era o
monumental conjunto arquitetônico de pedra e argamassa, no recinto do
qual se encontravam. Pouquíssimos ali - talvez ninguém - saberiam que ele
se referia ao seu corpo, como Templo do Espírito. Ao que parece, os
próprios discípulos somente foram entender a enigmática referência
depois da ressurreição. É o que se deduz da seguinte observação de João:
- Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se
de que lhes havia dito isto e creram na Escritura e na palavra que Jesus
havia dito.
Hermínio C.Miranda
A REENCARNAÇÃO
NA BÍBLIA
Em suma, a Bíblia "fala", sim, em reencarnação, tanto quanto em
bombardeiros nucleares feitos por velozes caças a jato. E não é tão difícil
assim identificar os textos e abri-los com as chaves apropriadas - basta ter
olhos de ver basta levantar a letra e procurar o espírito que ela oculta"
Para isso não é necessário nem mesmo ser Doutor da Lei; ao contrário,
Jesus certa vez orou a Deus, agradecendo-lhe o haver o Pai escondido
certas coisas aos sábios e entendidos e as revelado aos pequeninos e
humildes ... Por isso disse também que trazia luz aos cegos e cegueira aos
que viam.
Parece haver, no mundo de hoje, um número crescente de "sábios e
entendidos", porque são multidão os que olham e não enxergam.
Alias, documentos históricos como a Bíblia, podem admitir
reinterpretações apoiadas em novos elementos informativos de absoluta
confiança. Traduções forçadas para permitirem a acomodação de idéias
pessoais de seus tradutores ou copistas têm sido comuns em todos os
tempos e em muitos idiomas. Prevendo isso e no firme propósito de
preservar a integridade e pureza do seu texto, João escreveu no
Apocalipse (22: 18-19):
- Eu testifico a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se
alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas
escritas neste livro; e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro
desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade
santa, que estão escritas neste livro.
Paulo, a seu turno, observou, não quanto às alterações textuais, mas
quanto às responsabilidades de cada pregador cristão, o cuidado que deve
pôr na interpretação do que lê. Ouçamo-lo em 2 Cor. 3: 5-6:
_ ... a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos fez idôneos
ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito; pois a letra
mata, mas o espírito vivifica.
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Em resumo: em textos históricos há espaço para interpretar o que está
escrito, mas não para acrescentar, subtrair, mutilar, deformar e falsear. As
responsabilidades do pregador estão muito bem definidas e a advertência
é claríssima: atenção para o espírito, cuidado com a letra morta. Muito
cuidado, também, com a vaidosa erudição, que procura mais atentamente
os meios de exaltar-se do que a singela e direta abordagem dos simples.
Nicodemos era sábio e entendido e, no entanto, ignorava o sentido de
importantíssimas passagens bíblicas, enquanto aos apóstolos - rudes
pescadores, artesãos e trabalhadores braçais - a verdade se revelava em
toda a sua beleza.
Hermínio C. Miranda
O DECÁLOGO
As cinco obras básicas atribuídas à autoria de Moisés representam as
tônicas do pensamento religioso dos judeus. Uma parte caracteriza-se
como de origem nitidamente espiritual, conteúdo permanente e de
interesse geral, universal, transcendendo limitações de tempo e espaço,
raça e culto. A essência de tal pensamento está sumarizada no Decálogo.
Uma certa unanimidade existe em torno da considerável importância desse
documento. E ele a base, o ponto de partida, a estrutura de todo o
desenvolvimento posterior de uma ética para as multidões que viriam a
integrar a tradição judeu-cristã. Quando o Cristo dizia que não veio
derrogar a lei e sim fazê-la cumprir, é certo que se referia a esse conteúdo
espiritual, intemporal e universal do Decálogo.
O restante da obra de Moisés é desdobramento, detalhamento daquele
código básico com a finalidade de adaptá-lo ao que Kardec chama em O
Evangelho Segundo o Espiritismo de "costumes e (. . .) caráter do povo"
hebreu. E como se fossem a lei e a sua regulamenntação.
Há, pois, no Pentateuco, um código permanente de ética ao lado de uma
legislação mais ou menos variável e adaptada à época e aos hábitos bem
como às crenças específicas do povo hebreu.
E indisputável a autoridade do Decálogo. Reconhecendo isto, a própria
Igreja Católica resolveu aceitá-lo e incorporá-lo aos seus ensinamentos,
exatamente por entender que a sua moral é sólida e que seus preceitos
estão acima de posturas meramente sectárias. Qualquer religião que se
preze há de recomendar o que ali está exposto: o respeito a Deus, à
verdade, aos pais, à vida e aos bens alheios. Um exame atento dos textos
nos leva, não obstante, a admitir que o Decálogo não é um documento de
amor e sim de comando.
Não é sem razão, pois, que seja também conhecido como os "Dez
Mandamentos". Mais claro ainda em inglês: "The Ten Commandments", o
que dá, ao pé da letra - "Os Dez Comandos". O primeiro preceito não nos
convida a amar a Deus - identifica-o e determina secamente: "Não tereis,
diante de mim, outros deuses". Aliás, quase todo o Decálogo é vazado em
forma negativo-imperativa: não mates, não cometas adultério, não roubes,
não prestes falso testemunho, não desejes a mulher do próximo, não
cobices os bens alheios. Somente dois dos preceitos são escritos de forma
positiva - a santificação de um dia por semana e o respeito aos pais, este
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último, mesmo assim, não tanto por amor, mas para que se possa viver
"longo tempo na Terra" que Deus daria ao povo hebreu.
A doutrina do amor, mantido o respeito pelas determinações do Decálogo,
seria introduzida alguns séculos depois pelo Cristo.
Estas observações não têm o caráter de uma crítica que, obviamente, nada
retiraria do mérito incontestável que todos reconhecem no Decálogo. O
Mundo Espiritual sabe dosar bem os ensinamentos que nos traz. A um povo
rude, ainda turbulento e heterogêneo como os hebreus nômades dos
primeiros tempos, seria totalmente inócuo um código que apenas fizesse
apelo ao amor fraterno, à mansuetude, à obediência consciente e
voluntária. Não é com gestos amistosos e fraternos que conseguiremos
convencer um tigre a não nos devorar. É preciso, primeiro, domesticá-lo,
levando-o, pela energia e persuasão insistentes, a compreender a força do
amor, traduzida em bons tratos ao nível de sua inteligência primitiva. Só
então ele aceitará uma carícia na sua cabeçorra sem abocanharnos a mão.
O Decálogo figura duas vezes no Pentateuco: em Exodo 20: 2-17 e em
Deuteronômio 5: 6-18. Há variações substanciais entre um texto e outro,
mas não tão signifiicativas que invalidem as colocações nele contidas. Os
exegetas do Antigo Testamento acham que os textos, tal como hoje os
conhecemos, resultam da expansão posterior de uma versão original e
primitiva bem mais sintética. Não vamos entrar nestas minúcias, dado que,
para os objetivos deste trabalho, nosso interesse fica centrado no
"Primeiro Mandamento", cujo texto não sofreu variações de substância nas
duas versões conhecidas.
Hermínio C.Miranda
O PRIMEIRO
MANDAMENTO
A primeira e mais importante alusão à doutrina das vidas sucessivas se
acha contida exatamente no mandamento inicial do Decálogo. Vamos olhálo com olhos de ver:
- Eu sou Jeová, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de
servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti
imagens de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem
em baixo na terra, nem nas águas debaixo na terra.
Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Jeová, teu Deus, sou
Deus zeloso, que visito a iniqüidade dos pais nos filhos, na terceira e na
quarta geração daqueles que me aborrecem, e uso misericórdia até mil
gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos (Exo.
20: 2-6).
A maioria dos textos emprega a palavra zeloso (celoso, em espanhol;
jealous, em inglês; jaloux, em francês) que não têm, em português, a
mesma conotação especifica exigida pelo texto biblico. O termo exato aqui
é ciumento.
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Estamos recorrendo, nesta citação, ao texto da tradução brasileira
segundo os originais hebraico e grego publicados sob a responsabilidade
da American Bible Society.
Esta é uma das poucas, se não a única versão hoje em circulação, que
manteve sua fidelidade ao texto da Vulgata que diz: "in tertiam et quartam
generationem ... ", ou seja, "na terceira e na quarta geração" e não "até
a terceira e quarta gerações", como consta de praticamente todas as
versões mais modernas.
O até figura nas traduções de Antônio Pereira de Figueiredo (minha edição
é de 1937), na de João Ferreira de Almeida (sem data, mas certamente,
anterior a 1948) e na Bíblia de Jerusalém, edição em espanhol da Desclée
de Brouwer/Ediciones Nauta. (O imprimatur do Vigário geral de Salamanca
e o nihil obstat do censor são datados de 1969).
Idêntica opção foi adotada por várias outras versões existentes. Em erro
idêntico incidiu a famosa versão protestante inglesa autorizada pelo rei
James I no século 17, que adotou a forma arcaica unto, também
equivalente ao nosso até.
Contudo, a expressão correta "na terceira e na quarta geração", em lugar
de "até a terceira e quarta gerações", foi também adotada por um dos mais
eminentes lingüistas deste século, o Dr. Zamenhof, criador do Esperanto.
Na sua impecável tradução da Bíblia para a língua universal, escreveu ele
"en Ia tria kaj kvara generacioj", ou seja, "na terceira e quarta gerações ...
"

Hermínio C. Miranda
DE QUEM É A
CULPA?
Mas por que é tão importante a troca de uma (aparentemente) inocente
partícula?
A razão é simples. Com a finalidade de fazer o texto concordar com a
doutrina de uma só existência na carne, acoplada a esta outra de que para
cada ser humano que nasce é criado um esplrito novinho em folha, sem
passado, os tradutores optaram pelo até e, com isto, atribu íram - talvez
inadvertidamente - à justiça divina um caráter monstruoso, fazendo crer
que ela pune em filhos, netos e bisnetos, nos quais se presume a
inocência, os crimes cometidos pelos pais, avós e bisavós, o que contradiz
expressões inequívocas e até veementes, como já vimos e ainda veremos
outras.
Em primeiro lugar, Deus não pune ninguém no sentido estrito da palavra o indivíduo sofre pelos erros que cometeu porque a Lei divina do equilíbrio
universal exige dele, através da sua consciência, o ajuste, a correção, o
resgate, que repõem as coisas no seu devido lugar.
O sofrimento vicário, isto é, em lugar de outra pessoa, seria iníquo e é
inadmisslvel, até mesmo ante as imperfeitas leis humanas.
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Seria exigir do inocente o cumprimento de uma pena por crime que ele não
cometeu, tanto quanto estimular com a impunidade o ato criminoso,
liberando de toda e qualquer responsabilidade aquele que o praticou.
A ser isto verdadeiro, não faria o menor sentido a severa advertência do
Cristo em João 5: 14, onde está escrito:
- Olha, já estás são; não peques mais para que não te suceda coisa pior.
A despeito de opiniões em contrário de exegetas dogmáticos, o Cristo
deixou bem claro nesta, como em outras passagens, que o sofrimento é
conseqüência do erro e que, inversamente, o erro leva fatalmente à dor.
Esse conceito da responsabilidade pessoal de cada um de nós está
implícito e explícito em toda a pregação de Jesus.
A troca do ódio pelo amor, do perdão pela vingança, o oferecimento de
uma das faces a quem já nos esbofeteou a outra, têm o mesmo propósito o de nos ensinarem que o amor liberta, o sofrimento resgata, enquanto o
ódio nos acorrenta cada vez mais à dor.
Hermínio C. Miranda
O REAJUSTE
Se o erro não for resgatado em uma existência, é claro que o será em
outra, não no inferno por uma condenação eterna, igualmente inadmissível
da parte de Deus, nem na penitenciária provisória do purgatório, mas
numa oportunidade subseqüente, aqui mesmo, onde e quando for possível
reunir as condições exigidas para o exercício do ajuste perante a lei
desrespeitada.
Cada um responde inapelavelmente, pois, pelos seus erros, cuja
responsabilidade é intransferível.
Seria muito cômodo, mas desastroso para o equilíbrio ético do universo,
que cada um pudesse cometer à vontade seus crimes e deixá-los para
serem resgatados, na dor, pelos seus descendentes.
Pode-se argumentar aqui: "sim, mas para estes há o inferno, onde o
sofrimento é eterno".Novamente errado.
Em primeiro lugar, porque isto se choca frontalmente com a doutrina do
amor e do perdão que Jesus ensinou repetidamente.
Se ao homem ele recomendou que perdoasse setenta vezes sete, como
admitir que Deus não perdoe uma só vez, por mais grave que seja a
ofensa?
Por outro lado, o perdão divino não nos põe a salvo da responsabilidade
pelo crime cometido.
O perdão é realmente divino, como diz o provérbio, mas a lei exige de cada
um o resgate, o reparo, e a consciência nos impele à aceitação, ainda que
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relutante, dos sofrimentos decorrentes e que, muitas vezes, ficaram como
opção final e única aberta à nossa libertação e pacificação.
A bondade de Deus está não apenas em conceder invariavelmente o
perdão, mas também em proporcionar as oportunidades de ajuste.
Resta, ainda, outro aspecto importante e nem sempre lembrado: por que
cobrar com a "punição eterna" o pecado que, afinal de contas, seria
resgatado por netos e bisnetos? E mais ainda: se o criminoso tem o seu
crime cobrado aos seus descendentes, infere-se que está redimido e,
portanto, poderia ser encaminhado ao céu ...
Veja, pois, o internauta a que escalada de incongruências nos leva uma
premissa falsa, uma única, ou seja, a de que nossos descendentes podern
pagar pelos nossos erros.

Hermínio C.Miranda
NASCER DE
NOVO
Resta, portanto, a alternativa válida de que quando o ajuste não pode ser
realizado numa vida, ele se transfere para nova existência na carne
daquele mesmo ser espiritual que errou e não de outro.
É este, pois, o sentido da afirmativa de que a "iniqüiidade dos pais" é
cobrada pela lei divina "na terceira ou na quarta geração".
Ou seja, aquele que cometeu o erro irá nascer de novo - em outro corpo
físico, em outra época, com outro nome, em outra existência, portanto - a
fim de resgatar as suas culpas.
Só raramente tal renascimento ou reencarnação ocorre logo na segunda
geração. Seria necessário, para isto, que o indivíduo morresse ainda
relativamente jovem e se reencarnasse imediamente, ainda como filho ou
filha do cônjuge sobrevivente.
Exemplifiquemos para maior clareza. João e Maria são casados.
Suponhamos que João morra ainda jovem em conseqüência de um
acidente. Maria, viúva, casa-se pouco depois com Pedro e começa a ter
filhos com o novo esposo. Entre esses poderá renascer o "falecido" João,
agora como filho daquela que foi sua própria esposa, ou seja, na segunda
geração, segundo a linguagem bíblica.
O mais comum, porém, é que tais renascimentos ocorram, como diz o
Decálogo, na terceira ou na quarta geração ou, mesmo, muito mais tarde e
não necessariamente no mesmo grupo familiar.
Depreende-se, pois, que quem escreveu o texto do Primeiro Mandamento
tinha plena consciência do mecanismo das vidas sucessivas, ou seja, sabia
que o Espírito costuma renascer três ou quatro gerações adiante, a fim de
resgatar seus erros ou dar prosseguimento às suas tarefas.
A severa linguagem da época atribuía ao próprio Deus um propósito
punitivo, o que é falso, mas ensinava também que a oportunidade do
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reajuste ocorreria nas gerações ou renascimentos seguintes, quando
aqueles mesmos espíritos voltariam animando a personalidade de netos e
bisnetos.
Não há dúvida, pois, de que o Decálogo consagra logo no seu Primeiro
Mandamento estes três princípios fundamentais: a responsabilidade
pessoal de cada um, o resgaste pela expiação e a reencarnação.

Hermínio C. Miranda
INOCENTES E
CULPADOS
Isso, aliás, não está apenas no Decálogo; confirma-se em outros pontos,
como ainda mostraremos.
Em Êxodo 34, por exemplo, conta-se como foi que Moisés recebeu, pela
segunda vez, o Decálogo. Segundo sabem os leitores da Bíblia, ele havia
partido as tábuas da lei num impulso de cólera, ao ver, em seu retorno,
que sua gente havia recaído na idolatria. Lembremo-nos de que, se o
documento fosse de sua elaboração pessoal, ele não precisaria voltar ao
monte para tornar a recebê-lo na solidão, como o fez --bastaria reescrevêlo de memória ou à vista de suas anotações pessoais.
Lá chegando, tem novamente a visão espirituaL Vejamos.
- Passando Jeová por diante dele, proclamou: Jeová, Jeová, Deus
misericordioso e clemente, tardio em irar-se e grande em beneficência e
verdade; que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniqüidade,
a transgressão e o pecado; e que de maneira alguma terá por inocente o
culpado, visitando a iniqüidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta
geração.
Dificilmente poderia ser mais bem expressa a doutrina da responsabilidade
pessoal. A frase é inequívoca: "de maneira alguma terá por inocente o
culpado". Isto nos leva à recíproca que tem de ser igualmente verdadeira
pelo princípio da analogia: o inocente não será de maneira alguma
responsabilizado pela falta alheia. É, assim, incongruente e contraditório
concluir o período dizendo que até à terceira ou à quarta geração filhos e
netos responderão pelos erros dos pais e avós.
E voltamos a lembrar: ainda que isto fosse aceitável, como admitir esse
outro absurdo que é o inferno para castigar os que erraram se pelo mesmo
erro são punidos os descendentes? E se Deus perdoa a iniqüidade, a
transgressão e o pecado, como diz o texto, porque vai cobrá-las aos netos
e bisnetos? E se até a quarta geração os crimes dos pais não estiverem
resgatados pelos descendentes, caducaria o crime, prescreveria a falta?
Ficariam todos isentos, perdoados, redimidos, purificados? E aqueles que
não têm descendentes?
Certamente, não pode ser esse o espírito do texto. Lamentavelmente,
como vemos, ficam os textos com as marcas das preferências dogmáticas
de seus tradutores ou manipuladores. Ao tornar a Bíblia para consulta, o
leitor precavido precisa saber preliminarmente se a versão é católica,
protestante, ortodoxa ou o que seja, para saber como posicionar-se. Seria
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altamente desejável que expoentes da erudição bíblica, lingüística e
histórica se reunissem para elaborar um texto limpo, confiável, neutro,
expurgado de conotações sectárias, fiel aos documentos originais. Que
cada leitor o interpretasse a seu modo, mas que o texto básico fosse um
só. Ao que vemos desde remotos tempos, nem mesmo versões obtidas no
âmbito da mesma corrente religiosa concordam entre si e, algumas vezes,
sequer a mesma versão é coerente consigo própria.
Vamos a um exemplo. A tradução dos originais hebraico, aramaico e grego
feita pelos monges beneditinos de Maredsous (Bélgica) e que o Centro
Bíblico Católico verteu em português está nesse caso. Tenho diante de mim
a 21ªª edição da Editora Ave Maria, S. Paulo, 1975 e que diz, em Êxodo 20:
5-6, o seguinte:
- Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso que vingo a iniqüidade dos
pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam, mas uso
de misericórdia até à milésima geração com aqueles que me amam e
guardam meus mandamentos.
O texto nada diz sobre as famigeradas gerações da "vingança", podendo
prestar-se, sob esse aspecto, à missão da doutrina das vidas sucessivas.
Pelo menos não menciona ele a expressão "até a terceira ou quarta
geração". Já a coisa fica outra quando o texto é repetido em Êxodo 34: 7,
que está assim redigido:
- Javé, Javé, Deus compassivo e misericordioso, lento para a cólera, rico
em bondade e em fidelidade, que conserva sua graça até mil gerações, que
perdoa a iniqüidade, a rebeldia e o pecado, mas não tem por inocente o
culpado, porque castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos de seus
filhos, até à terceira e à quarta geração.
Aí estão, de novo, todas as contradições de um Deus compassivo,
misericordioso e bondoso que perdoa o erro, que identifica o culpado e, no
entanto, castiga os inocentes que por infelicidade nasceram aí pela terceira
ou quarta geração ...
Era de supor-se, por outro lado, que pelo menos na questão vital das
gerações os textos (Exodo 20 e Exodo 34) deveriam estar acordes, sem
criar mais conflitos num trecho já bastante conflitado pela deformação.
Em suma: se, para Deus, o culpado não pode ser inocentado, como admitirse que seja castigado o pecado por ele cometido na pessoa de filhos e
netos?
A simples e elementar verdade, portanto, está em que precisamente
porque Deus perdoa, mas não inocenta o culpado, é que este mesmo
culpado e não outro irá renascer na terceira ou na quarta geração para
responder pelo sua falta. Nada mais, nada menos do que isso. O resto é
sofisma ou, então, aquela dificuldade de perceber da verdade que Jesus
identificou claramente nos que se tinham por doutos e entendidos.
Há mais, porém. Ao profetizar sobre a nova aliança, Jeremias declarou,
enfático:
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- Naqueles dias não dirão mais: Os pais comeram as uvas verdes e os
dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade;
todo o homem que comer uvas verdes, a esse é que lhe fícarão botos os
dentes.
Uso novamente o texto da American Bible Soclety, tradução brasileira,
atualizando apenas a grafia. A citação é Jeremias 31: 29-30.
Não há dúvida, portanto, de que muitos interpretavam erroneamente o
Decálogo. Aqueles que não tinham preparo suficiente para relacionar a
passagem com a doutrina das vidas sucessivas, ficavam sem outra opção
que não a de interpretá-lo literalmente. E certo, porém, que sempre houve
quem soubesse extrair do texto seu exato sentido. Seja como for, o profeta
prevê uma época em que - diante de uma nova mensagem ou revelação, a
que chama de Nova Aliança (a Doutrina Cristã, naturalmente) - não haveria
mais dúvida de que cada um responde pelos seus atos e nunca pelos
alheios.
Já na tradução do padre Mattos Soares esse texto foi colocado logo abaixo
de um subtítulo escolhido com muita propriedade e acerto:
Responsabilidade individual. Foram aí utilizados dois conceitos
fundamentais para caracterizar a situação. De fato, o que existe aí, em
primeiro lugar, é a definição de responsabilidade perante a lei divina. E, em
segundo lugar, o fato de que essa responsabilidade é pessoal, individual,
intransferível. Ninguém pode esperar que seus crimes sejam resgatados
por outrem - e logo filhos e netos? E - repetimos - quem não tiver
descendência? Se alguém comete erros deliberadamente, confiando nessa
esdrúxula teoria de que "os outros" vão pagá-los, não pode ser uma
pessoa responsável.
O que o texto pretende deixar bem claro, portanto, como que dirimindo
qualquer dúvida de interpretação, é que não são os filhos que respondem
pelos desatinos dos pais: se estes comerem uvas verdes os seus próprios
dentes ficarão prejudicados e não os dos filhos. Para melhor caracterização
do problema e precisamente para indicar que a interpretação antiga está
errada, diz claramente o profeta: "não dirão mais" aquele absurdo e sim
que cada um responde pelo que faz. Quem praticou a iniqüidade morrerá
por ela e, portanto, não a deixará para ninguém, da mesma forma que
quem comeu uvas verdes, esse mesmo é que terá seus dentes danificados.
Ninguém ignora o elevado índice de acidez da uva verde e, por
conseguinte, sua ação prejudicial sobre o esmalte dos dentes. Não é
absurdo supor-se que o uso imoderado de uvas verdes possa resultar em
prejuízo dos dentes a ponto de torná-los botos, ou seja, rombos,
desgastados. Seria ridículo ensinar que um come a uva verde e os dentes
dos outros é que vão sofrer. Trata-se, pois, de mais uma das maneiras de
definir, com toda clareza e em linguagem de fácil entendimento e acesso, o
conceito da responsabilidade pessoal de cada um pelas conseqüências de
seus erros.
Hermínio C. Miranda
A LIÇÃO DE
EZEQUIEL
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Seria esta, porém, uma interpretação sofística, artificiosa, forçada,
arranjada a posteriori por aqueles que chegaram à certeza das vidas
sucessivas? Negativo. Se alguém tem ainda alguma dúvida, há em Ezequiel
todo um capítulo - o de número 18 - para definir e exemplificar com a
maior nitidez e detalhamento o conceito da responsabilidade pessoal de
cada um, destruindo o mito de que os filhos pagam pela iniqüidade dos
pais.
Vamos transcrevê-lo na íntegra, para que não haja dúvidas, nem seja
necessário buscá-lo alhures. Mais uma vez, recorro ao texto da American
Bible Society.
- De novo veio a mim a palavra de Jeová, dizendo:
Que quereis vós dizer, usando na terra de Israel deste provérbio: Os pais
comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos estão embotados? Pela minha
vida, diz o Senhor Jeová, não tereis mais ocasião de usardes deste
provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas; como o é a alma
do pai, assim também a alma do filho é minha: a alma que pecar, essa
morrerá. Porém, se um homem for justo, e fizer o que é equidade e justiça,
e se não comer sobre os montes, nem levantar os seus olhos para os ídolos
da casa de Israel, nem contaminar a mulher do seu próximo, nem se
chegar à mulher na sua separação; se não oprimir a ninguém, porém
tornar ao devedor o seu penhor, se não tirar nada do alheio por violência,
se der do seu pão ao que tem fome e ao nu cobrir com vestido; se não der
o seu dinheiro à usura, nem receber mais do que o que emprestou, se
desviar a sua mão da iniqüidade, e fizer verdadeiro juízo entre homem e
homem; se andar nos meus estatutos, e guardar os meus juízos, para
proceder segundo a verdade; este tal é justo, certamente viverá, diz o
Senhor Jeová. Se ele gerar um filho que se torne salteador, que derrame
sangue e que faça a seu irmão qualquer destas coisas, e que não cumpra
com nenhum destes deveres, porém, coma sobre os montes, e contamine a
mulher do seu próximo, oprima o pobre e necessitado, tire de outro com
violência, não devolva o penhor, e levante os seus olhos aos ídolos, cometa
abominações, dê o seu dinheiro à usura, e receba mais do que emprestou:
acaso viverá ele? Não viverá. Comete todas estas abominações;
certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. Eis que se este por sua
vez gerar um filho que, vendo todos os pecados cometidos por seu pai,
tema e não faça coisas semelhantes, que não coma sobre os montes, nem
levante os seus olhos aos ídolos da casa de Israel, que não contamine a
mulher do seu próximo, nem oprima a pessoa alguma, que não empreste
sobre penhores nem tire de outrem com violência, porém, dê o seu pão ao
faminto, e ao nu cubra com vestido, que aparte do pobre a sua mão, que
não receba usura nem mais do que emprestou, que execute os meus
juízos, e ande nos meus estatutos; este não morrerá por causa da
iniqüidade de seu pai, certamente viverá.
Quanto a seu pai, porque oprimiu cruelmente, tirou de seu irmão com
violência, e fez o que não é bom entre o seu povo, eis que ele morrerá na
sua iniqüidade. Contudo dizeis: Por que não leva o filho a iniqüidade do
pai? Quando o filho fizer o que é de eqüidade e justiça, guardar todos os
meus estatutos, e os cumprir, certamente viverá. A alma que peca, essa
morrerá; o filho não levará a iniqüidade do pai nem o pai levará a
iniqüidade do filho. A justiça do justo será sobre ele, e a impiedade do
impio será sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados
que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é de
eqüidade e justiça, certamente viverá, não morrerá. Nenhuma das suas
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transgressões que cometeu, será lembrada contra ele; na sua justiça que
praticou viverá. Acaso tenho eu prazer com a morte do ímpio? diz o Senhor
Jeová; não quero eu antes que se converta do seu caminho, e viva? Mas
quando o justo se desviar da sua justiça, e cometer iniqüidade, e fizer
conforme todas as abominações que faz o ímpio, acaso viverá ele? Não
será lembrado nenhum dos seus atos de justiça que praticou; na sua
transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles
morrerá. Contudo dizeis: O caminho do Senhor não é igual. Ouvi, pois, ó
casa de Israel: Acaso não é igual o meu caminho? não são desiguais os
vossos caminhos? Quando o justo se desviar da sua justiça, e cometer a
iniqüidade, e nela morrer; na sua iniqüidade que cometeu morrerá.
Outrossim, quando o ímpio se desviar da sua impiedade que cometeu, e
fizer o que é de eqüidade e justiça, conservará este a sua alma em vida.
Porquanto considera e se desvia de todas as suas transgressões
que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo diz a casa de
Israel: O caminho do Senhor não é igual. Acaso não são iguais os meus
caminhos, ó casa de Israel? Portanto vos julgarei, Ó casa de Israel, cada
um conforme os seus caminhos, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, e
desviai-vos de todas as vossas transgressões; assim a iniqüidade não vos
será pedra de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com
que transgredistes; e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois,
por que morrereis, ó casa de Israel? Porquanto não tenho prazer na morte
do que morre, diz o Senhor Jeová; portanto convertei-vos e vivei.
Hermínio C. Miranda
PRELIMINARES A UMA
INTERPRETAÇÃO
Vamos, pois, ordenar as idéias expostas nesse longo trecho. Antes, um
pouco de preparação que nos garanta o entendimento de certas
referências a partir de definição de algumas preliminares.
Para os antigos, viver era o supremo bem, enquanto morrer, especialmente
em pecado, a tragédia irreparável e definitiva. A seita dos saduceus, mais
tarde, nem mesmo acreditaria na sobrevivência da alma; para eles, a morte
era o fim.
Como já vimos, o prêmio que o Decálogo promete àquele que honra pai e
mãe não é um paraíso póstumo, mas uma "longa vida sobre a terra que o
Senhor teu Deus te dará".
De certa forma, o conceito de que o pecado acarreta a morte do pecador
preservou-se da dogmática cristã, dado que o pecado afasta o homem de
Deus. É necessário entender bem que ninguém poderá desligar-se de Deus,
simplesmente porque nada existe senão nele, criado e sustentado por ele.
"Vivemos e nos movemos em Deus e nele temos o nosso ser", disse Paulo
de Tarso. A linguagem bíblica, porém, é rica em simbolismos, que outra
coisa não são senão maneiras de expressar verdades ainda
transcendentais, de forma que o maior número possível de pessoas possa
entendê-las. Como dizer, por exemplo, que o erro nos aliena de Deus,
senão dizendo que Deus nos vira o rosto, ou que se aparta de nós e nos
deixa entregues à nossa sorte, ou nos castiga, ou nos priva daqueles bens
que mais desejamos? Quando se quer, por exemplo, caracterizar a
gravidade do erro cometido por Adão e Eva - uma evidente alegoria - o
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autor do Pentateuco declara que a primeira providência de Deus foi
expulsá-los do Éden, onde viviam na maior felicidade e inocência.
A "morte da alma" era, pois, a pena máxima. Não que na concepção
daqueles povos a alma fosse perecível, porque os justos iam para o "seio
de Abraão" e os pecadores para a região de agonias e trevas, o "sheol".
Cada povo ou seita tem a sua maneira de figurar esses dois pólos opostos
da destinação: os bons, de um lado e os maus de outro.
A Doutrina dos Espíritos veio, finalmente, esclarecer que tanto "céu" como
"inferno" são estados d'alma, porque o ser humano leva para onde for,
aqui ou no mundo espiritual, o seu próprio "céu" ou o seu "inferno"
interior.
Outro ponto a destacar, ainda nestas preliminares, é o conceito de justiça.
Era considerado justo aquele que cumprisse rigorosamente os preceitos
morais contidos na lei divina e nas prescrições posteriores elaboradas
principalmente por Moisés. Justo era, portanto, o homem de bem,
cumpridor de seus deveres religiosos e sociais; justa a mulher honesta,
fiel, de procedimento correto. O prêmio do justo era o mesmo de sempre:
viver. O destino do pecador, a morte. No contexto da linguagem moderna,
o conceito bíblico de justiça tornou-se um tanto obscuro para a
mentalidade atual. Praticar, fazer, exercer justiça hoje é diferente de ser
justo tal como o entendiam os antigos judeus. No contexto da Bíblia, o ser
humano é justo quando age com justeza e não necessariamente com
justiça. Não é nada justo, por exemplo, aquele que resolve "fazer justiça
por suas próprias mãos" e matar um inimigo.
Somente assim poderemos entender frases como esta: ele viverá por causa
da justiça que praticou. Ou seja: aquele foi um homem justo -- bom,
caridoso, pacifico, correto -- e por isso será premiado por suas virtudes.
Tanto é assim que não se emprega jamais a forma negativa em frases
como esta: o injusto será castigado, ou morrerá pela sua injustiça.
Resta um terceiro e importante aspecto: a conceituação do que era
considerado bom procedimento e, reversamente, mau procedimento. Era
considerado bom (justo) aquele que cumpria os preceitos de lei. Quais
eram? Não ser idólatra, não trair a sua mulher com outra, nem o seu
amigo, ou irmão, seduzindo-lhes a esposa; não emprestar dinheiro a juros;
não ser violento; ser caridoso na ajuda ao pobre; evitar, enfim, o mal e
procurar praticar o bem, ainda que certas regrinhas, hoje inexpressivas,
também fossem incluídas nas proibições, como "comer nos montes".
Era considerado ímpio (em oposição ao justo) aquele que praticasse os
erros codificados na lei.

Hermínio C. Miranda
DEFINIÇÃO PRECISA DA
RESPONSABILIDADE
PESSOAL
Com essas considerações em mente, vamos, pois, ao exame do texto.
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Segundo se infere, havia uma parábola entre os judeus que se convertera
em provérbio, e que, aliás, continha uma inverdade, atribuindo a
responsabilidade pelo pecado à alma do inocente e não à do pecador.
Vêm a seguir os exemplos. O homem bom (justo) poderá contar sem
vacilações com o reconhecimento de sua bondade e retidão - ou seja, sua
justiça, ou melhor ainda, sua justeza. Se, porém, seu filho for um mau
elemento, responderá pelos seus próprios erros, isto é, "o seu sangue cairá
sobre ele". Ele mesmo e não outrem.
Se, por sua vez, este filho mau tiver um filho bom e que, mesmo ante o
exemplo maléfico do seu pai, proceder corretamente, o que sucederá? O
pai não se livrará, por isso, dos seus erros, enquanto ele, o filho bom, terá
o prêmio da sua bondade, nada tendo a responder pelas faltas do pai.
Há mais ainda: a culpa não é irremissível, imperdoável, eterna. Desde que
o ímpio se corrija e se dedique à prática do bem, ficará recuperado. Na
linguagem simbólica do texto, "nenhuma das suas transgressões que
cometeu, será lembrada contra ele", Mas, atenção !, o prêmio continua
merecido pela "justiça que praticou" ou seja, pelo bem que fez e não pelo
mal que deixou de praticar.
Da mesma forma, aquele que sempre foi bom e, de repente, descamba para
a prática do mal, é prontamente responsabilizado pelos erros que cometer.
Ele próprio e não outra pessoa. Até mesmo o homem bom, que se voltar
para a iniqüidade, responderá por ela como qualquer ímpio. O que antes
fizera de bom não o isenta de tal responsabilidade, porque certifica nele a
persistência de tendências más ainda não superadas.
A idéia básica de toda essa longa exposição, portanto, é a de que somos
julgados segundo nossos atos: "Portanto, ó casa de Israel, vos julgarei
cada um conforme os seus caminhos". Prestaram bem atenção? Cada um
de acordo com os seus caminhos ou atos e não pelo que outros tenham
feito. O que comeu a uva verde, esse mesmo é que terá seus dentes
estragados, não os seus filhos ou netos.
Figuremos, porém, o caso mais comum daqueles que não tiveram o bom
senso e a disposição de se utilizar das oportunidades de conversão à
prática do bem. Seja porque se comprazem no erro, seja porque, depois do
esforço sobre-humano para serem bons, recaíram na prática do mal ou,
ainda, porque tenham praticado crime grave já nos últimos momentos da
vida terrena, sem tempo de corrigirem-se. Que fazer dessas multidões de
seres em falta?
Já vimos que Deus está disposto a esquecer os erros daquele que se
regenera, desde que ele se confirme na prática do bem. Já vimos também
que Deus não deseja a morte do pecador, ou seja, a sua condenação, mas
que ele renuncie ao erro. E se Deus não o deseja, hão de ser colocados ao
alcance do pecador todos os recursos de que ele necessitar para recuperarse, deixando para sempre de pecar. Como, porém, entender tais
oportunidades de recuperação no contexto de uma só vida na carne? Como
poderia o Pai desejar que o pecador se salve sem proporcionar-lhe os
meios para fazê-lo? Não há, pois, como sofismar ante o esquema básico
que se resume a seguir:
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• Cada um responde pelos seus erros e tem o mérito de suas virtudes.
• Não há sofrimento inocente, nem recompensa imerecida por herança,
contágio, ou por procuração. A cada um segundo suas obras.
• As oportunidades de reajuste são proporcionadas a todos
indistintamente.
• O processo evolutivo - uma condição cósmica - exige um mecanismo de
reajuste moral que é precisamente o das vidas sucessivas.
Hermínio C. Miranda
REFERÊNCIAS
VELADAS
Vemos, portanto, que o Novo Testamento contém mais de uma alusão clara
e específica acerca da doutrina das vidas sucessivas feitas pelo próprio
Cristo e consideradas sem surpresa alguma pelos seus discípulos. Mas não
apenas isso, pois Jesus entendia que referências não menos explícitas
estavam inseridas no contexto do Antigo Testamento, sendo até
surpreendente que mestres de boa formação escriturística, como
Nicodemos, ignorassem esse importante aspecto da vida.
Além dos já mencionados versículos e até capítulos inteiros, como vimos
em Ezequiel, a doutrina da reencarnação ou a da preexistência do espírito
aparece com maior ou menor clareza e veladamente em trechos isolados,
aparentemente desconexos, como este, por exemplo:
- Nu saí do ventre de minha mãe - Job 1 : 21 - e nu tornarei para lá; o
Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor.
Uma análise do trecho autoriza tranqüilamente o entendimento de uma
realidade insofismável: a de que as leis divinas nos concedem um corpo de
carne cada vez que precisamos voltar à terra para viver aqui as
experiências e os testes que nos são necessários ao processo evolutivo. No
fim de algum tempo, o corpo que nos foi dado é retomado e a vida
prossegue, com a graça de Deus, porque vivos estamos sempre, na
imortalidade estamos sempre.
Aliás, o Livro de Job se presta a inúmeras outras reflexões dentro desta
mesma linha de pensamento, como o demonstrou o erudito Prof. Torres
Pastorino em sua obra La Reencarnación en el Antiguo Testamento ! .
Vejamos outro desses versículos, agora em Eclesiastes 6:6:
- Ainda que vivesse duas vezes mil anos e não visse o bem, porventura
todos não vão para um mesmo lugar?
As vidas podem desdobrar-se por um longuíssimo tempo sem que sejamos
testemunhas ou beneficiários da felicidade, mas a destinação final de todas
as criaturas é sempre a mesma - a paz em Deus. Lá chegaremos todos um
dia e como poderíamos chegar se não nos fossem proporcionadas
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repetidas e inesgotáveis oportunidades de reavaliação, reajuste e
refazimento? Não é outro o sentido da famosa doutrina da predestinação.
Todos estamos predestinados à salvação, ou seja, à redenção em Deus, por
mais longos e tortuosos que sejam os nossos caminhos.
- Aquele que leva a preciosa semente - diz o Salmista 126: 6 - andando e
chorando, voltará sem dúvida com alegria trazendo consigo seus molhos.
Experimentemos "traduzir" o simbolismo dessa linguagem subjetiva em
termos objetivos e de entendimento mais fácil. Se a criatura sofre, mas
traz em si a valiosa atitude da conformação e segue obstinadamente em
frente, ainda que em pranto, há de merecer fatalmente existências felizes,
nas quais irá colher, com alegria, aquilo que semeou com lágrimas num
doloroso passado de resgate.
Hermínio C. Miranda
QUEM
PECOU?
Vejamos, porém, de volta ao Novo Testamento, outros pontos em que a
doutrina das vidas sucessivas, ainda que não explicitamente mencionada, é
logicamente inferida e sem ela pouco ou nenhum sentido teria o texto.
Este, por exemplo, em João 9: 1-14:
- Jesus, ao passar, viu um homem cego de nascença.
Perguntaram-lhe seus discípulos: Mestre, quem pecou para que este
homem nascesse cego, ele ou seus pais? Respondeu Jesus: Nem ele pecou
nem seus pais, mas isto se deu para que as obras de Deus nele sejam
manifestas.
Mais uma vez observamos que a doutrina das vidas sucessivas era
perfeitamente familiar aos discípulos, o que se evidencia na própria
maneira de formular a pergunta "Foi ele quem pecou ou foram seus pais?".
Se não acreditassem numa responsabilidade preexistente, como iriam
perguntar por que um cego de nascença estava sendo castigado? Segundo
o falso conceito de que para cada nascimento na carne Deus cria uma
alma, como explicar que fosse punido aquele que, nascendo cego, não
tivera a mínima oportunidade de pecar? Havia outra opção: estaria o cego
respondendo pelos pecados de seus pais?
O entendimento da explicação dada pelo Cristo exige nítida compreensão
do contexto em que foi formulada a pergunta. Vejamos o quadro. Ali
estava um homem que nunca vira a luz do dia. Nascera cego e mendigava
pelas ruas e praças de Jerusalém. Era uma figura popular, conhecida, pois
se tratava de uma cidade relativamente pequena ante os padrões
modernos - não mais de 100 mil habitantes, se tanto. Aliás, não é preciso
imaginar ou fantasiar isso, pois o texto mesmo esclarece. "Não é este o
que se assentava para mendigar?", perguntam alguns. "É ele mesmo",
respondem outros. "Não é, informavam outros, mas é parecido com ele". O
mendigo confirmou que era ele mesmo. A definição da sua identidade
ainda ficou mais precisa quando ele se apresentou aos fariseus, indignados
porque o Cristo havia curado o homem num sábado, coisa gravíssima
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perante a lei. Mandaram chamar os pais do ex-cego, que assim falaram
cautelosamente: "Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego,
mas como agora vê, não sabemos. Interrogai-o, já tem idade; ele mesmo
falará por si". Foi o que fizeram os fariseus.
Uma convicção pode ser aqui inferida, portanto, com toda tranqüilidade: o
mendigo cego era razoavelmente conhecido. Jerusalém não era uma
metrópole de milhões de habitantes; muitos se conheciam desde a infância
até à velhice. Era sabido que aquele infeliz levara a sua vida a tatear pelas
sombras e a mendigar escassas moedas que lhe garantissem um mínimo
de pão e uma túnica pobre. Não tivera, sequer, oportunidade de pecar tão
gravemente contra a lei divina, pelo menos naquela existência áspera e
trevosa. Mas, pecado certamente havia. Jesus é claro em mais de uma
passagem ao identificar o sofrimento com a culpa, a punição com o pecado.
Ao curar, por exemplo, o enfermo à beira da piscina que fica junto à Porta
das Ovelhas, advertiu:
"Olha, estás curado; não peques mais, para que não te suceda coisa pior".
Admitamos, porém, que no caso deste último não tenha ficado claramente
estabelecido se ele pecou ou não naquela vida para merecer tão penosa
provação. Poderia tê-la feito, ainda que não seja comum resgatarmos
numa vida os crimes cometidos naquela mesma vida. Mesmo assim, fica o
conceito do erro ligado ao do sofrimento, o resgate como fatalidade ante o
pecado cometido. Quanto ao cego de nascença, contudo, não há como
sofismar: não era conhecido nenhum crime ou erro que justificasse a
dolorosa punição da cegueira, pois já nascera cego, sem ter tido ocasião de
pecar. Não era, portanto, ele - o cego daquela vida - o pecador. Muito
menos seus pais, doutrina que Jesus repele enfaticamente.
Em suma, a questão se coloca dentro do seguinte esquema:
• O sofrimento decorre sempre do erro praticado. Não há sofrimento
inocente, injusto, indevido.
• Aquele homem nascera cego e não tivera oportunidade de pecar naquela
vida como cego.
• Ninguém responde pelos pecados alheios. O pecado que ele resgatava
com a sua cegueira não era de seus pais, mesmo porque seria injusto
inocentar pais criminosos através do sofrimento do filho tido por inocente.
Uma única opção é deixada livre e esta é a que Jesus ensina: manifestavase no episódio daquela cegueiraaparentemente inexplicável em termos
humanos, o mecanismo inexorável das leis divinas. Aquele espírito
cometera anteriormente àquela existência, numa vida anterior e não na
presente, como cego, algum erro gravíssimo que a lei divina lhe cobrava
agora, a fim de levá-lo ao entendimento de que as conseqüências do
pecado se voltam implacavelmente sobre nós mesmos, como está dito
alhures no Antigo e no Novo Testamento. E não nos libertamos dos nossos
erros enquanto não estiver pago o último centavo, como ficou dito em
Lucas 12: 59.
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Embora os textos sobreviventes tenham conservado apenas as sumárias
observações de Jesus, é bem provável que na intimidade do grupo de
discípulos mais chegados, tenha ele aprofundado o tema, explicando-o com
minúcias, dado que não há registro de contestação ou pedido de
explicações por parte dos apóstolos.
Entendimento exatamente igual ao que foi dado ao caso do cego deve ser
aplicado ao do paralítico, também de nascença, que Pedro curou nas
vizinhanças da Porta Formosa, após a partida de Jesus para o Mundo
Espiritual. Este episódio, de uma beleza transcendental, vem narrado no
Capítulo 39 dos Atos. O mendigo pedira apenas uma esmola. A resposta de
Pedro, um grande e querido emotivo, é antológica:
- Não tenho prata nem ouro - disse ele - mas o que tenho te dou: Em nome
de Jesus Cristo, levanta-te e anda!
Que pecado cometera este homem? Estaria resgatando erros de seus pais?
Cabe, por conseguinte, a mesma explicação dada pelo Cristo anteriormente
no caso do cego de nascença: manifestava-se nele o mecanismo das leis
divinas.
Hermínio C. Miranda
A CASA
DIVIDIDA
Em Lucas 12: 51- 53 vamos encontrar mais uma refeerência indireta à
doutrina das vidas sucessivas. Vamos ler o trecho:
- Pensais que vim trazer paz à terra? Não, eu vo-lo digo, mas divisão;
porque de ora em diante, haverá numa casa cinco pessoas divididas, três
contra duas, e duas contra três; estarão divididas: o pai contra seu filho, e
o filho contra seu pai; a mãe contra sua filha, e a filha contra sua mãe; a
sogra contra sua nora, e a nora contra sua sogra.
Por que toda essa divergência e desentendimentos mútuos? Em primeiro
lugar, por causa da disputa que as doutrinas de Jesus iriam suscitar nos
diferentes grupos familiares e sociais - o que de fato sucedeu - mas,
também porque as desinteligências são muito mais comuns entre aqueles
que ainda se acham espiritualmente desajustados, desarmonizados. Só
excepcionalmente os grupos familiares reúnem espíritos de elevado nível
evolutivo, que se amem, se compreendam e se respeitem mutuamente.
Estes são relativamente felizes e, ainda que divergindo aqui e ali em
questões de menor importância, não dão oportunidade à eclosão de
conflitos. O comum nos grupos familiares é a reunião de espíritos
indiferentes ou francamente hostis uns aos outros. Ressentimentos,
intolerâncias ou antipatias e até ódios, inexplicáveis pelos meios usuais,
explodem freqüentemente em hostilidades abertas por causa de
verdadeiras trivialidades ou suscitadas por divergências puramente
opinativas.
Um dos membros, por exemplo, se fanatiza por determinada seita,
enquanto outro lhe é indiferente ou a combate. Aí está o suficiente para
gerar uma atmosfera de permanente desarmonia que pode acabar em
rancores de difícil solução. Não pelas opiniões em si, porque cada um de
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nós é livre de escolher seus caminhos, por mais tortuosos que sejam - é
porque os espíritos, que estão reunidos precisamente para aprenderem a
se estimar e respeitar reciprocamente, trazem ainda, de outras vidas,
ódios acirrados, mágoas não superadas. Em tal situação, não é a doutrina
cristã que os separa, mas qualquer assunto colocado em pauta. Basta
observar o noticiário policial na imprensa diária para se tomar
conhecimento da quantidade de crimes graves cometidos pelos mais fúteis
motivos: uma discussão sobre futebol, uma divergência de natureza
política, um gesto ou atitude mal compreendido, uma palavra impensada
ou até um simples olhar enigmático.
Qualquer fagulha aparentemente inocente pode suscitar um incêndio de
vastas proporções entre aqueles que trazem nas profundezas da memória
integral rancores não solucionados contra inimigos de outrora. A lei divina
os põe juntos exatamente para aprenderem a praticar o preceito universal
do amor fraterno. Muitos são, contudo, os que preferem agravar suas
dores com a perpetuação das hostilidades.
A doutrina de Jesus tem servido a inumeráveis espíritos desatinados, tal
como ele previu, de motivação e pretexto para crimes inomináveis, tanto
pessoais como coletivos. São multidão os que se tem odiado cegamente em
nome da doutrina do amor. Muitos desses ódios tenebrosos explodem no
círculo familiar. No contexto das vidas sucessivas não importa muito a
posição do espírito nesta ou naquela seita, nesta ou naquela crença importa o seu aprendizado, importa o bem que ele conseguiu construir em
si, a paz que tenha conseguido realizar, a tolerância que tenha alcançado
cultivar em relação aos outros, simultaneamente com a severidade consigo
mesmo. Ao contemplarmos nossas vidas anteriores, podemos ver com
meridiana clareza a relatividade desses posicionamentos. Já adoramos
astros e figuras mitológicas; já rendemos culto a muitos deuses e a
alegorias; já fomos judeus, muçulmanos, católicos, protestantes, budistas;
já adotamos estranhos e desvairados cultos; já fomos crentes e
descrentes. De todo esse peregrinar nos pantanais de muitos erros,
colhemos algumas plantas raras e algumas pedras preciosas. No consenso
geral, há um aproveitamento em termos evolutivos porque há sempre a
conquista do conhecimento e o desenvolvimento das estruturas éticas do
ser. Pouco adiantará tudo isso, porém, se não tivermos também absorvido
a lição universal do amor, a medida de todas as coisas, porque é da
essência de Deus.
Os espíritos mais vividos e experimentados, "as velhas almas", como
costumam dizer os ingleses, sabem que a obstinação e o fanatismo do
companheiro de jornada evolutiva em determinados cultos e dogmas são
fenômenos transitórios, são etapas, são graus de maturação
espiritual. Não adianta desejar colher o fruto antes que esteja maduro, não
vale forçá-lo a alcançar uma verdade para a qual sua estatura moral ainda
não dá. Daí a tolerância que gera a paz, mesmo entre seres conflitados.
Muitas vezes, num grupo familiar, no qual viva uma só dessas "velhas
almas", se consegue um pouco, um mínimo de harmonização. Fica, porém,
o conceito de que não podemos dar aquilo que ainda não temos para dar e
que o procedimento do grupo como um todo é a resultante do estágio
evolutivo de cada espírito ali presente. Que outra doutrina poderia ser
invocada para explicar com essa lógica serena a motivação dos conflitos
que o Cristo previa acertadamente como tudo quanto previu e disse, entre
os espíritos do mesmo grupo familiar?
Hermínio C.Miranda
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O PROBLEMA DA
PREEXISTÊNCIA
Creio oportuno tratar aqui esta questão pela sua íntima conexão com a da
reencarnação.
De fato, admitida a existência do espírito como princípio inteligente do
universo, conceito que é da essência mesma de todos os sistemas
espíritualistas de pensamento, três aspectos fundamentais presidem à
movimentação do ser nos dois planos da vida: preexistência, reencarnação
e sobrevivência à morte corporal.
Qualquer que seja a corrente religiosa a que esteja filiado, nenhum cristão
convicto deixará de admitir dois deles: existência e sobrevivência. O
próprio objeto da prática religiosa é cuidar da alma aqui na terra para que
ela tenha um destino póstumo satisfatório. Não há o que discutir aqui.
Já divergem um tanto entre si os cristãos tradicionais quanto a essa
destinação mas não em substância, porque é praticamente unânime entre
eles a aceitação do céu para premiar os bons e do inferno para punir os
maus. A partir deste ponto, as coisas se complicam porque são muitos os
que caracterizam o céu como graça que Deus concede a quem entender e
não como resultante de uma conquista por esforço pessoal na prática do
bem.
Contornaremos aqui esses aspectos que, embora importantes, nos
levariam longe demais para o escopo deste trabalho.
Enquanto a sobrevivência do espírito é ponto pacífico e pressupõe
logicamente sua existência, já a reencarnação parece assustar os novos
doutores da lei, modernos Nicodemos, para os quais a pergunta de Jesus
continua a ressoar através dos séculos: "És mestre e ignoras isso?".
Lamentavelmente, são esses" mestres" despreparados, dogmáticos e
bloqueados no conceito de uma só vida que vêm dificultando às multidões
a que pretendem ensinar a visão de uma realidade infinitamente mais
inteligente e racional, expressa, aliás, com toda clareza nos textos que
temos diante de nós, mas que tantos se recusam a ver. Como explicar essa
obstinação em não querer ver? Haverá, por certo, inúmeras razões de
ordem pessoal, mas creio que não seria absurdo resumi-las todas numa só,
ainda que revestida de mil disfarces: acomodação. Há em nós todos um
receio atávico do desconhecido, o pânico ante o desmoronamento de
certas estruturas interiores laboriosamente construídas no correr dos
anos. Por um momento, parece que o solo vai faltar sob nossos pés. "Meu
Deus!" E se essa história de reencarnação for mesmo verdadeira? Já
imaginou que reviravolta na minha vida?". Para esses não importa a
verdade e sim o pequeno universo interior, que precisa continuar bem
arrumadinho para não se ter necessidade de pensar.
Assim, esses quatro princípios se acham tão íntima e solidamente
interligados que só mesmo um lamentável e teimoso erro de avaliação
insiste em mantê-los separados; aceitando dois - existência e
sobrevivência - e rejeitando dois - preexistência e reencarnação.
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Vejamos o encadeamento das idéias: o espírito existe. Temos a palavra
respeitável do Antigo Testamento e o testemunho inequívoco do Cristo de
que ele se reencarna. Ora, se ele nasce de novo, de volta à carne, é porque
aqui já esteve em outras oportunidades, em outras existências. Logo, ele,
não apenas sobrevive à morte do corpo como também preexiste à nova
vida na carne. Seria um insulto à inteligência do leitor razoavelmente
informado mostrar aqui que Antigo e Novo Testamentos ensinam a
doutrina da sobrevivência. Teríamos que transcrever praticamente toda a
Bíblia, de vez que essa é a temática básica de tudo quanto ali está, do
Gênese ao Apocalipse. O que, porém, nem todos observam é que, tanto
quanto a doutrina das vidas sucessivas, a Bíblia ensina também - e não
poderia deixar de fazê-lo sem tornar-se incoerente - a da preexistência do
ser.
Relacionemos alguns exemplos.
- Antes que eu te formasse no ventre, te conheci; e antes que saísses da
madre, te santifiquei: um profeta para as nações te constituí (Jer. 1 :5).
Alguma dúvida? O Espírito é convocado para uma importante missão de
profeta entre os homens e tudo é programado no mundo espiritual antes
mesmo que o corpo físico que lhe seria destinado começasse a ser gerado
no ventre daquela que seria sua mãe. Já nasceu, pois, "santificado", isto é,
com as condições necessárias ao exercício de suas faculdades mediúnicas também chamadas de profetismo - que, como sabemos, possuem um
componente físico, ou seja, um apoio no organismo.
- Eu era um menino bom, dotado de uma boa alma; escreve o autor de
Sabedoria (8: 19- 20) - como era bom, vim para um corpo incontaminado.
Sem muito comentário: foi destinado àquele bom espírito, um corpo sadio.
- Pensas porventura que um homem já morto tornará a viver? -escreve Jó
em 14:14 - Todos os dias em que agora combato, espero até que chegue a
minha mudança.
Que outra coisa estaria ele esperando com aquela mudança senão a
oportunidade de uma nova existência, ou seja, a mudança de
personalidade dentro do contexto da mesma individualidade?
- Jeová chamou-me desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe fez
menção do meu nome; fez minha boca como uma espada aguda, na sombra
de sua mão me escondeu (Isaías 49:1-2).
Tanto quanto a Jeremias, também a Isaías é atribuída - antes de nascer - a
tarefa da profecia, ou seja, da mediunidade. Seu nome foi escolhido, pois
sabiam os poderes espirituais do destemor daquele Espírito, da coragem
moral de que necessitaria para seus pronunciamentos e, por isso,
investiam-no dos necessários poderes e davam-lhe a competente
cobertura espiritual (a espada aguda na boca e a mão de Deus a protegêlo).
- Tu, porém, irás em paz para teus pais - diz o Senhor a Abraão
mergulhado em profundo sono, ou melhor, em transe -; serás sepultado
numa boa velhice. Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da
iniqüidade dos Amoreus ainda não está cheia (Gen. 15: 15-16).
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Os espíritos encarnados que ali estavam combatendo os amoreus voltariam
em outra existência para continuar o combate, pois o adversário ainda não
teria sido vencido. Isto, porém, somente ocorreria na quarta geração, a
partir daquela, ou seja, os mesmos espíritos em outros corpos dentro de
um século e pouco.
Quanto à Rebeca, diz Gênese 25: 22-26:
- Os filhos lutavam no ventre dela; e ela disse: Se é assim, por que vivo eu?
E foi consultar Jeová. Respondeu-lhe Jeová: Duas nações há no teu ventre,
e dois povos se dividirão das tuas entranhas: um povo será mais forte que
o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos que foram os dias
para ela dar à luz, eis que gêmeos estavam no seu ventre.
Notável episódio esse. Rebeca, divida, desespera-se ante a aflição que lhe
causava a rivalidade que percebe entre os dois espíritos cujos corpos
físicos estavam em gestação no seu ventre. Recorrendo ao Espírito que
falava em nome de Jeová, qual a orientação que recebe? Que os espíritos
que ali estavam eram realmente rivais e que vinham para a carne
destinados a fundar e liderar dois povos distintos. E que, ao contrário do
que seria de esperar-se, segundo a melhor tradição judaica, o mais jovem
teria a primazia sobre o mais velho.
Assim foi. Nasceram, viveram, realizaram as tarefas para as quais estavam
destinados antes de se reencarnarem.
A rivalidade foi real, mas um dia se reconciliaram como conta Gênese 33:
3-4.
Nos Salmos 139: 15-16, escreve seu autor:
- Não te era oculta a minha forma. Quando fui feito às ocultas e
primorosamente tecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram a
minha substância, ainda inforrme, e no teu livro foram escritos os dias,
todos os dias que foram ordenados, quando nenhum deles ainda existia.
Antes de vir para o mundo da forma, da matéria densa, a existência é
planejada, segundo a tarefa espiritual que o ser tem a realizar aqui na
terra entre os seres humanos.
No Capítulo 37 de sua portentosa obra, Ezequiel descreve uma visão
dramática. Foi levado em transe para um local onde contemplava um
campo coberto de ossos humanos ressequidos. O Espírito lhe pergunta:
"Você acha que esses ossos possam reviver?"
- Eu, pois, profetizei como o Senhor me tinha mandado e, enquanto eu
profetizava, ouviu-se um ruído, depois fez-se um rebuliço: os ossos
aproximavam-se uns dos outros, pondo-se cada um na sua juntura. Olhei e
eis que se formaram sobre eles nervos e carnes para os revestir e a pele se
estendeu por cima, mas eles não tinham espírito. Então, disse-me o
Senhor: Profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem e dize ao espírito:
Isto o Senhor Deus diz: Espírito, vem dos quatro ventos, sopra sobre estes
mortos e revivam. Profetizei, pois, como o Senhor me tinha ordenado; o
espírito entrou neles e viveram; levantaram sobre seus pés; era um
exército numeroso ao extremo.
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Dificilmente o texto poderia ser mais claro e objetivo no contexto da
antiquíssima linguagem, de origem nitidamente mediúnica. O médium em
transe tem a visão antecipada do preparo de grande número de seres que
retornam à carne para prosseguir a luta em favor do povo de Israel. Mais
uma vez observamos que os espíritos reencarnantes não são criados
especificamente para aqueles corpos físicos; são, ao contrário, convocados
de toda a parte (dos quatro ventos) espíritos já existentes e se ligam aos
corpos que o profeta viu em formação diante de seus olhos.
Lembramos novamente que as palavras espírito, sopro, alento, vento
traduzem todas o termo grego pneuma. O texto utilizado nesta citação é o
da tradução do Padre Mattos Soares (Edições Paulinas). Já na versão dos
beneditinos belgas (Edição Ave Maria), em lugar de "o espírito entrou
neles e viveram", está escrito: "e daí a pouco o espírito penetrava neles.
Retornando à vida, eles se levantaram" etc ...
Assim é. Nenhum espírito foi criado para o corpo de João Batista reencarnou-se ali o espírito preexistente de Elias. Nenhum espírito novo foi
criado para os corpos em gestação de Jeremias ou Isaías - entidades de
elevada condição chamaram seus espíritos, atribuíram-lhes missão
específica no mundo e os enviaram a nascer em corpos que estavam em
formação ou prestes a iniciarem o processo de gestação. Nenhum espírito
foi criado no ato, para animar os corpos de Esaú e Jacó - seus espíritos
foram convocados, a despeito de uma óbvia rivalidade, também
preexistente, e incumbidos da árdua tarefa de darem início a duas novas
nações ou povos e, eventualmente, se reconciliarem, como o fizeram.
Não pretendemos aqui esgotar o assunto nem recolher todas as citações
possíveis, pois há inúmeras outras, como mais esta, por exemplo, em
Isaías 48: 8:
_ ... porque eu sabia que procedeste mui perfidamente, e foste chamado
transgressor desde o ventre.
Como poderia um ser humano arcar com a acusação e ser considerado
transgressor antes ele nascer? Não há saída possível sendo a de que ele
vivera antes outras existências e nelas cometera erros e crimes. Já vinha
para vida na carne com culpas a resqatar, como todos nós.
Hermínio C.Miranda
DE VOLTA AO
APOCALIPSE
Continuemos, porém, já de volta ao Apocalipse, capitulo 1°°. João anuncia o
retorno do Cristo, nestes termos:
- Ei-lo que vem sobre as nuvens; todo o olho o verá, até aqueles que o
traspassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por ele.
Como poderão estar presentes para vê-lo com seus olhos, entre todos os
demais, aqueles mesmos seres que ajudaram a sacrificá-lo na cruz?
No rosário de existências vividas desde que Jesus esteve entre nós, é certo
que alguns dos que contribuíam, de uma forma ou outra, para a sua
condenação e execução, aproveitaram bem as oportunidades concedidas e
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poderão estar redimidos de seus erros e pacificados quanto aos seus
remorsos quando Ele retornar.
Em comunicação mediúnica de fontes insuspeitas - Irmão X a Chico Xavier
-, Judas Iscariotes alude a uma série de existências vividas no sofrimento
e na angústia, até concluir o resgate de seu espírito numa fogueira ateada
pela intolerância religiosa no século 15. Esse é um dos que poderão
contemplar em paz a figura majestosa de Jesus, no seu anunciado retorno
à terra.
Outros, porém, e talvez sejam maioria, estão ainda envolvidos nos
conflitos, nos ódios e nas incompreensões que os levaram a traspassar o
coração daquele excelso Espirito, cuja grandeza não conseguiram nem
mesmo vislumbrar. Também a estes foram concedidas repetidas
oportunidades de reajuste, mas persistiram no erro, reincidiram na prática
de desatinos, continuaram a culpar Jesus por suas desarmonias,
esquecidos de que não foi Jesus o responsável pelos seus crimes, pelas
suas incompreensões e rebeldias. Para muitos desses, a doutrina do amor
tornou-se, de fato, o pomo de discórdia, não pela doutrina em si e nem
pelo amor, mas precisamente pela ausência de amor e de paz em seus
rudes corações !. Esses olhos são tantos que, a quase dois mil anos de
distância, João pode vê-los a chorar por toda a terra, lamentando-se, por
certo, por não terem sabido aceitar, no tempo devido, o Cristo e a sua
doutrina da fraternidade universal.
E, por isso, "todo o olho o verá; até os que o traspassaram", redimidos ou
não. Nenhum daqueles seres que lá estavam na Palestina ou em Roma
desapareceu ou deixou de existir. Estão por ai mesmo, reencarnados ou no
mundo dos Espíritos, pacificados ou ainda afligidos por remorsos e
revoltas. Nesse interim, viveram outras vidas, tiveram novas
oportunidades, exercitaram seu livre arbítrio e livraram-se de suas dores
ou as agravaram, tudo estritamente segundo o procedimento que
resolveram adotar. Não ficou dito que a cada um será dado segundo suas
obras? Não ficou dito que cada um responde pelos seus próprios erros, não
os outros? E que ninguém se livra das agonias enquanto não resgatar o
último dos seus crimes? E que não insistíssemos no pecado porque senão
nos aconteceriam coisas ainda piores? E que aquele que fere com ferro
com o mesmo ferro será ferido? E que nos reconciliássemos com os nossos
adversários ennquanto estivéssemos a caminho com ele? E que nos
amássemos uns aos outros tal como Ele nos amou?
Não faltaram, portanto, advertências, ensinamentos, exemplos e apoio
para a prática dos bons propósitos. Multidões inteiras, porém, continuaram
a seguir pelas trilhas do desvairamento, rejeitando todas as oportunidades
de aprendizado e de reajuste, mergulhando cada vez mais fundo no erro,
em vez de emergirem para a luz.
Não se admira, pois, que naquele dia da grande separação, muitos sejam
os olhos que estarão a chorar, pois muitos foram os que olharam e não
viram e os que não sentiram uma só lágrima deslizar ante o sofrimento
alheio que eles próprios causaram. Nessa hora inexorável, todo olho O verá
...
Não há Como fugir agora, nem do resgate, nem de si mesmo e muito
menos de Deus.
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Hermínio C. Miranda
O TEMPO DAS
DECISÕES
- O que tenha ouvidos que ouça - escreveu João em Apocalipse 13: 9-1O .Aquele que encarcerou, para o cárcere há de ir; o que matou à espada,
pela espada há de perecer. Aqui se exige a paciência no sofrimento e a fé
dos santos.
Impossível maior clareza. A dor do resgate vem na mesma proporção da
gravidade da falta e até a natureza da pena guarda relação estreita com a
do crime. São inúmeros os exemplos que a prática mediúnica nos traz.
Quando tudo isso é desperdiçado, então, sim, virá a hora inexorável da
dor. Ai, sim, vão ser necessárias a paciência e a fé que os santos
demonstraram.
Há mais. No Capítulo 22, versículos 10 a 12, novamente escreve João no
seu dramático Apocalipse:
- E me disse: "Não seles as palavras proféticas deste livro porque o tempo
está próximo. Que o injusto continue cometendo suas injustiças (erros) e o
sujo continue a sujar-se; que o justo continue praticando a justiça e o
santo continue santificando-se. Eis que, em breve virei e trarei comigo a
recompensa para pagar cada um segundo as suas obras.
Mais uma vez o conceito de que respondemos com assombrosa precisão e
simetria por tudo quanto fazemos: o sofrimento será a moeda com a qual
nos resgataremos do erro enquanto a paz é a remuneração da virtude
praticada. Neste esquema inexorável, dentro do qual o efeito segue
sempre a causa que o desencadeou, a compensação, num sentido ou
noutro, é sempre a resultante inescapável.
Oportunidades para esses resgates dolorosos continuarão a ser
proporcionadas a todos. Mal de nós se Deus nos concedesse apenas uma só
vida para definir todo o nosso destino posterior pela eternidade que temos
pela frente. Há de chegar, porém, o tempo de que nos falam os profetas.
O tempo das grandes decisões, das separações dolorosas, do choro e do
ranger de dentes, pois assim como os vendilhões profanavam a Casa de
Deus, fazendo dela um covil de ladrões, são milhões os que ainda insistem
em profanar esta casa que Deus nos concedeu para vivermos a nossa
experiência cósmica.
Esse templo maior, que identificamos com o Planeta, continua a ser
desrespeitado, e os que se obstinam no erro continuam a perturbar a
caminhada daqueles que precisam da Terra para viver em paz. Enquanto
isso, desrespeita-se também o templo menor do corpo físico, submetendoo a aviltamentos inomináveis ao sopro de muitas paixões e vícios.
Todos somos livres de continuar fazendo o que desejarmos: os criminosos
continuarão a cometer seus crimes e o impuro continuará com a sua
impureza. Ninguém poderá ou deverá forçá-los a mudarem de rumo, mas
certamente chegará o dramático momento do "Basta!" A partir desse
instante, os rebeldes irredutíveis começarão a ser afastados com firmeza
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do ambiente que insistem em desrespeitar, para que os que desejam
seguir os caminhos da verdade e do amor possam marchar em frente.
Então, sim, haverá uma nova Terra e um novo céu, como também um novo
homem e uma nova mulher.
Sim, a escolha é livre, a semeadura é livre, mas a colheita é
obrigatória. Ninguém pode colher violetas humilldes e perfumadas onde
semeou espinheiros e criou serpentes venenosas. O que se deixou prender
pelo erro, que continue errando. Que se há de fazer se ele tem olhos e não
vê, se tem ouvidos e não ouve? Se tem paixões e não tem amor?
Hermínio C. Miranda
REENCARNAÇÃO E
CRISTIANISMO
Quanto à aceitação da doutrina das vidas sucessivas também não há como
impô-la e, ainda que fosse possível fazê-lo, quem desejaria repetir o "Crê
ou morre"? Ela é o princípio ordenador da vida. Ela ai está. O Cristo a
encontrou até mesmo no Antigo Testamento, que conhecia como poucos,
mais do que os doutores da lei o conheciam.
Ele identificou claramente pessoas reencarnadas com pessoas que tiveram
outras vidas no passado. Ele explicou que cada um de nós responde pelos
seus próprios atos, sendo uma afronta à justiça de Deus e à sua
misericórdia supor a pena sem o erro correspondente, o sofrimento
daquele que não pecou, tanto quanto a inocência daquele que errou.
Estranha é a resistência irracional que oferecem certos setores ditos
cristãos do pensamento religioso a essa doutrina eminentemente lúcida,
consoladora, inteligente e lógica. Ainda que em tempos remotos grandes
pensadores cristãos tenham aceito a doutrina das vidas sucessivas, como
Orígenes, Agostinho, Francisco de Assis, Jerônimo, entre inúmeros outros
pensadores religiosos e leigos, antigos e modernos, muitos mantêm-se na
obstinada negativa de quem concluiu sem estudar, como o que não viu e
não gostou.
Segundo lembra o Rev. Leslie D. Weatherhead, da Igreja Anglicana de
Londres, é estranho que aqueles que "tão pronta e amplamente aceitaram
no Ocidente a idéia de uma vida após a morte, rejeitem a de uma vida
antes do nascimento".
Dizia o brilhante Deão Inge, citado por Weatherhead, que achava a
doutrina da reencarnação não apenas críve!, mas também atraente.
Aliás, o conceito das vidas sucessivas foi rejeitado pela Igreja Católica,
segundo o mesmo autor, no Concílio de Constantinopla, em 553, por
votação, na qual a reencarnação perdeu por 3 a 2.
O sacerdote católico G. Nevir Drinkwater escreveu, na publicação The
Liberal Catholic, que a reencarnação nunca foi declarada herética por um
Concílio Ecumênico.
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- O que realmente aconteceu - diz ele textualmente - segundo Robertson e
Hefele, foi que um sínodo local condenou os ensinamentos de Orígenes
acerca da preexistência em 543, na cidade de Constantinopla, mas isto não
é, naturalmente, uma decisão a ser obrigatoriamente acatada pela Igreja
Universal". E conclui o padre Drinkwater:
- Há pessoas hoje na lgreja Católica que aceitam a reencarnação sem que
sejam declaradas heréticas.
Um exame mais aprofundado da questão revela, POIS, que a rejeição da
doutrina das vidas sucessivas, no contexto do moderno pensamento dito
cristão, não resulta de uma condenação formal, abrangente, unânime e
universal da Igreja, mas de preconceitos puramente pessoais daqueles que
acham, sem maior exame, que a reencarnação é incompatível com a
doutrina de Jesus, o que, absolutamente não é verdade. Ao contrário, o
que vemos no Evangelho é a surpresa do Cristo ante a ignorância de um
titulado doutor da lei sobre conceito de tão amplas e vitais implicações nos
mecanismos da vida. Vemos o Cristo dizer que João Batista é Elias
renascido e que é preciso nascer de novo para redimir-se.
Para contornar a gritante realidade desses pronunciamentos inequívocos
há toda uma rotina de ginástica mental que passou à condição de verdade
empacotada sobre a qual não é mais preciso pensar ou questionar. Aceitase o pacote sem exame e nascer de novo passa a ser a mera exteriorização
de uma nova postura a partir de uma aceitação, ainda que meramente
verbal, de Jesus. Não vai nisso, pelo amor de Deus, nenhuma crítica
impiedosa àqueles companheiros que resolvem tomar uma atitude nova
ante a vida. Muitas conversões fecundas têm sido obtidas assim aos
princípios do Evangelho, em busca de uma reforma Intima. Isso é válido,
mas não foi isso que o Cristo disse. O que está faltando, pois, para aceitar
o Cristo quando diz que nascer de novo é entrar no ventre de uma mulher
que inicia o processo de gestação de um novo corpo para um velho
espírito?
Se a vida fosse uma só para cada espírito que viesse para a carne, então a
justiça de Deus seria tão incerta quanto a dos homens. Aquele que sofreu
os horrores do abandono, da miséria, da angústia, como prisioneiro de um
corpo mutilado, sem ter tido a menor chance de pecar, poderia contestar o
Pai, como lembra o Dr. Weatherhead:
-- A vida não foi justa comigo. Foi para mim um mau negócio. Nunca tive a
menor oportunidade!
Oue fazer dessa criatura? Como explicar com ela e a ela a justiça de Deus?
O céu é o prêmio desmesurado e indevido para uma curta existência de
mágoas que somente produziram, muitas vezes, mais inconformação e
revolta. O inferno é punição excessiva para os que aparentemente não têm
outro crime senão ver excedidos os limites da sua resistência à terrível
pressão da dor. Preferência de Deus por uns e abandono ou indiferença por
outros? Inconcebível. Então Deus não quer que todos se salvem? Ou cria
deliberadamente, sabendo, por antecipação, que estão destinados a
agonia, à revolta, ao sofrimento, ou, reversamente, à felicidade, à beleza,
ao poder e à riqueza material? Também inaceitável.
Não constitui exceção o caso do cego de nascença, no qual as leis de Deus
se manifestavam, segundo declarou Jesus, com o peso da sua indubitável
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autoridade. As mesmas leis divinas operam em todos nós. E se ao cego foi
concedida a oportunidade de nascer de novo para corrigir seus desvios
espirituais, a nós também elas são concedidas repetidamente, até o limite
do possível e do razoável.
Hermínio C.Miranda
MODERNOS
NICODEMOS

É pelo encadeamento dessas oportunidades bem aproveitadas que
alcançaremos a paz e a felicidade sem mácula.
Ou, na linguagem viva do Cristo: "Em verdade te digo: aquele que não
nascer de novo não pode ver o Reino de Deus".
E como Nicodemos não conseguia recuperar-se da sua perplexidade, Jesus
acrescentou:
- Falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês
não aceitam o nosso testemunho ...
Desde aquele diálogo, que se preservou através dos séculos, por onde
andou Nicodemos e o que fez?
Certamente que nasceu de novo muitas vezes para viver e experimentar a
realidade que nem pelo testemunho vivo de Jesus ele conseguiu aceitar ...
Muitos outros continuam por aí, aferrados tenazmente à letra estrita dos
textos e cegos à visão do Espírito.
Temem usar as chaves que lá estão nos mesmos textos, que lhes parecem
misteriosos e enigmáticos.
Ou, então, inventam artifícios interpretativos que podem servir para
arregimentar prosélitos, mas não para colocar o ser humano face a face
com a realidade espiritual.
E por isso continuam a contemplar fascinados a porta fechada, sem
coragem nem para bater, como recomendou Jesus.
Hermínio C. Miranda

ALMA E
REENCARNAÇÃO
DEPOIS DA MORTE:
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Efetivamente, logo após a morte física, sofre a alma culpada minucioso
processo de purgação, tanto mais produtivo quanto mais se lhe exteriorize
a dor do arrependimento, e, apenas depois disso, consegue elevar-se a
esferas de reconforto e reeducação.
Se a moléstia experimentada na veste somática foi longa e difícil,
abençoadas depurações terão sido feitas, pelo ensejo de auto-exame, no
qual as aflições suportadas com paciência lhe alteraram sensações e
refundiram idéias.
Todavia, se essa operação natural não foi possível no círculo carnal, mais
se lhe agravam os remorsos, depois do túmulo, por recalcados na
consciência, a aflorarem, todos eles, através de reflexão, renovando as
imagens com que foram fixados na própria alma.
Criminosos que mal ressarciram os débitos contraídos, instados pelo
próprio arrependimento, plasmam, em torno de si mesmos, as cenas
degradantes em que arruinaram a vida íntima, alimentando-as à custa dos
próprios pensamentos desgovemados.
Caluniadores que aniquilaram a felicidade alheia vivem pesadelos
espantosos, regravando nas telas da memória os padecimentos das
vítimas, como no dia em que as fizeram descer para o abismo da angústia,
algemados ao pelourinho de obsidentes recordações.
Tiranetes diversos volvem a sentir nos tecidos da própria alma os golpes
que desferiram nos outros, e os viciados de toda sorte, quais os
dipsômanos e morfinômanos, experimentam agoniada insatisfação, qual
ocorre também aos desequilibrados do sexo, que acumulam na
organização psicossomática as cargas magnéticas do instinto em desvario,
pelas quais se localizam em plena alienação.
As vítimas do remorso padecem, assim, por tempo correspondente às
necessidades de reajuste, larga internação em zonas compatíveis com o
estado espiritual que demonstram.
CONCEITO DE INFERNO:
O inferno das várias religiões, nesse aspecto, existe perfeitamente como
órgão controlador do equilíbrio moral nos reinos do Espírito, assim como a
penitenciária e o hospital se levantam na Terra, como retortas de
recuperação e de auxílio.
Além-túmulo, no entanto, o estabelecimento depurativo como que reúne
em si os órgãos de repressão e de cura porquanto as consciências
empedernidas aí se congregam às consciências enfermas, na comunhão
dolorosa, mas necessária, em que o mal é defrontado pelo próprio mal, a
fim de que, em se examinando nos semelhantes, esmoreça por si na faina
destruidora em que se desmanda.
É assim que as Inteligências ainda perversas se transformam em
instrumentos reeducativos daquelas que começam a despertar, pela dor do
arrependimento, para a imprescindível restauração.
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O inferno, dessa maneira, no clima espiritual das várias nações do Globo,
pode ser tido na conta de imenso cárcere-hospital, em que a diagnose
terrestre encontrará realmente todas as doenças catalogadas na patologia
comum, inclusive outras muitas, desconhecidas do homem, não
propriamente oriundas ou sustentadas pela fauna microbiana do ambiente
carnal, mas nascidas de profundas disfunções do corpo espiritual e, muitas
vezes, nutridas pelas formas-pensamentos em torturado desequilíbrio,
classificáveis por larvas mentais, de extremo poder corrosivo e
alucinatório, não obstante a fugaz duração com que se articulam, quando
não obedecem às idéias infelizes, longamente recapituladas no tempo.
"SEMENTES DE DESTINO":
Nesses lugares de retificadoras inquietações, alija o Espírito endividado a
carga de superfície, exonerando-se dos elementos de mais envolvente
degradação que o aviltam; contudo, tão logo revele os primeiros sinais de
positiva renovação para o bem, regista o auxílio das Esferas Superiores,
que, por agentes inúmeros, apóiam os serviços da Luz Divina onde a
ignorância e a crueldade se transviam na sombra.
Qual doente, agora acolhido em outros setores pela encorajadora
convalescença de que dá testemunho, o devedor desfruta suficiente
serenidade para rever os compromissos assumidos na encarnação
recentemente deixada, sopesando os males e sofrimentos de que se fez
responsável, acusando ainda a si próprio, com a incapacidade evidente de
perdoar-se, tanto maior quão maiores lhe foram no mundo as
oportunidades de elevação e a luz do conhecimento.
Muita vez, ascendem a escolas beneméritas, nas quais recolhem mais altas
noções da vida, aprimoram-se na instrução, aperfeiçoam impulsos e
exercem preciosas atividades, melhorando os próprios créditos; todavia, as
lembranças dos erros voluntários, ainda mesmo quando as suas vítimas
tenham já superado todas as seqüelas dos golpes sofridos, entranham-selhes no espírito por "sementes de destino", de vez que eles mesmos, em se
reconhecendo necessitados de promoção a níveis mais nobres, pedem
novas reencarnações com as provas de que carecem para se quitarem
consciencialmente consigo próprios.
Nesses casos, a escolha da experiênca é mais que legítima, porquanto,
através da limpeza de limiar, efetuada nas regiões retificadoras, e pelos
títulos adquiridos nos trabalhos que abraça, no plano extrafísico, merece a
criatura os cuidados preparatórios da nova tarefa em vista, a fim de que
haja a conjugação de todos os fatores para que reencontre os credores ou
as circunstâncias imprescindíveis, junto aos quais se redima perante a Lei.
REENCARNAÇÕES ESPECIAIS:
Entretanto, reencarnações se processam, muita vez, sem qualquer
consulta aos que necessitam segregação em certas lutas no plano físico,
providências essas comparáveis às que assumimos no mundo com
enfermos e criminosos que, pela própria condição ou conduta, perderam
temporariamente a faculdade de resolver quanto à sorte que lhes convém
no espaço de tempo em que se lhes perdura a enfermidade ou em que se
mantenham sob as determinações da justiça.
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São os problemas especiais, em que a individualidade renasce de cérebro
parcialmente inibido ou padecendo mutilações congênitas, ao lado
daqueles que lhe devem abnegação e carinho.
Incapazes de eleger o caminho de reajuste, pelo estado de loucura ou de
sofrimento que evidenciam, semelhantes enfermos são decididamente
internados na cela física como doentes isolados sob assistência precisa.
Vemo-los, assim, repontando de lares faustosos ou paupérrimos,
contrariando, por vezes, até certo ponto, os estatutos que regem a
hereditariedade, por representarem dolorosas exceções no caminho
normal.
REENCARNAÇÃO E EVOLUÇÃO:
Urge reparar, entretanto, em que a reencarnação não é mero princípio
regenerativo. A evolução natural nela encontra firme apoio.
Criaturas que avultam na bondade, em muitas ocasiões requerem
conhecimento nobilitante, e muitas que se agigantaram na inteligência
permanecem à míngua de virtude.
Outras inumeráveis, embora detendo preciosos valores, nos domínios do
coração e do cérebro, após longo estágio no plano extrafísico, sentem fome
de progresso renovador por inabilitadas, ainda, a ascensões maiores e
renunciam à tranqüilidade a que se integram nos grupos afins, porque, no
cadinho efervescente da carne, analisam, de novo, as próprias
imperfeições, testando-lhes a amplitude nas rudes experiências da vida
humana, obtendo mais avançado ensejo de corrigenda e transformação.
Isso não significa que a consciência desencarnada deixe de encontrar
possibilidades de expansão nas cidades espirituais que gravitam em torno
da Terra. Outras modalidades de estudo e trabalho aí lhe asseguram novos
fatores de evolução; contudo, escassa percentagem de criaturas humanas,
além da morte, adquirem acesso definitivo aos planos superiores.
A esmagadora maioria jaz ainda ligada às ideologias e raças, pátrias e
realizações, famílias e lares do mundo.
É por isso que artistas eméritos, ao notarem o curso diferente das escolas
que deixaram no Planeta, sentem-se irresistivelmente atraídos para a
reencarnação, a fim de preservar-lhes ou enriquecer-lhes os patrimônios.
Cientistas eminentes, interessados na continuidade dos empreendimentos
redentores que largaram em mãos alheias, volvem ao trabalho e à
experimentação entre os homens, e, no mesmo espírito missionário,
religiosos e filósofos, professores e condutores, homens e mulheres que se
distinguem por nobres aspirações retomam, voluntariamente, à esfera
física, em sagradas ações de auxílio que lhes valem honrosos degraus de
sublimação na escalada para a Divina Luz.
Entendamos, assim, que tanto a regeneração quanto a evolução não se
verificam sem preço.
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O progresso pode ser comparado a montanha que nos cabe transpor,
sofrendo-se naturalmente os problemas e as fadigas da marcha, enquanto
que a recuperação ou a expiação podem ser consideradas como essa
mesma subida, devidamente recapitulada, através de embaraços e
armadilhas, miragens e espinheiros que nós mesmos criamos.
Se soubermos, porém, suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e
chorar no resgate justo.
E não se diga que todos os infortúnios da marcha de hoje estejam
debitados a compromissos de ontem, porque, com a prudência e a
imprudência, com a preguiça e o trabalho, com o bem e o mal, melhoramos
ou agravamos a nossa situação, reconhecendo-se que todo dia, no
exercício de nossa vontade, formamos novas causas, refazendo o destino.
PARTICULARIDADES DA REENCARNAÇÃO:
Perguntar-se-á, razoavelmente, se existe uma técnica invariável no serviço
reencarnatório. Seria o mesmo que indagar se a morte na Terra é única em
seus processos para todas as criaturas.
Cada entidade reencarnante apresenta particularidades essenciais na
recorporificação a que se entrega na esfera física, quanto cada pessoa
expõe característicos diferentes quando se rende ao processo liberatório,
não obstante o nascimento e a morte parecerem iguais.
Os Espíritos categoricamente superiores, quase sempre, em ligação sutil
com a mente materna que lhes oferta guarida, podem plasmar por si
mesmos e, não raro, com a colaboração de instrutores da Vida Maior, o
corpo em que continuarão as futuras experiências, interferindo nas
essências cromossômicas, com vistas às tarefas que lhes cabem
desempenhar.
Os Espíritos categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões,
padecendo monoideísmo tiranizante, entram em simbiose fluídica com as
organizações femininas a que se agregam, experimentando o
definhamento do corpo espiritual ou o fenômeno de "ovoidização", sendo
inelutavelmente atraídos ao vaso uterino, em circunstâncias adequadas,
para a reencarnação que lhes toca, em moldes inteiramente dependentes
da hereditariedade, como acontece à semente, que, após desligar-se do
fruto seco, germina no solo, segundo os princípios organogênicos a que
obedece, tão logo encontre o favor ambiencial.
Entre ambas as classes, porém, contamos com milhões de Espíritos
medianos na evolução, portadores de créditos apreciáveis e dívidas
numerosas, cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de
previsão.
RESTRINGIMENTO DO CORPO ESPIRITUAL:
Institutos de escultura anatômica funcionam, por isso, no Plano Espiritual,
brunindo formas diversas, de modo a orientar os mapas ou prefigurações
do serviço que aos reencarnantes competirá, mais tarde atender.
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Corpos, membros, órgãos, fibras e células são aí esboçados e estudados,
antes que se definam os primórdios da rematerialização terrestre, porque,
nesses casos, em que a alma oscila entre méritos e deméritos, a
reencarnação permanece sob os auspícios de autoridades e servidores da
Justiça Espiritual que administra recursos a cada aprendiz da sublimação,
de acordo com as obras edificantes que lhes constem do currículo da
existência.
Para isso, os candidatos à reencarnação, sem superioridade suficiente de
modo a supervisoná-la com o seu próprio critério e distantes da
inferioridade primitivista que deles faria escravos absolutos da herança
física, são admitidos a instituições hospitais em que magnetizadores
desencarnados, bastante competentes pela nobreza íntima, se incumbem
de aplicar-lhes fluidos balsamizantes que os adormeçam, por períodos
variáveis, de conformidade com a evolução moral que enunciem, a fim de
que os princípios psicossomáticos se adaptem a justo restringimento, em
bases de sonoterapia.
Desse modo, regressam ao berço humano, nas condições precisas,
recolhidos a novo corpo, qual operário detentor de virtudes e defeitos a
quem se concede novo uniforme de trabalho e nova oportunidade de
realização.
CORPO FÍSICO
Paternidade e maternidade, raça e pátria, lar e sistema consangüíneo são
conjugados com previdente sabedoria para que não faltem ao
reencarnante todas as possibilidades necessárias ao êxito no
empreendimento que se inicia.
E senhor das experiências adquiridas que lhe despontam do ser, em forma
de tendências e impulsos, recebe o Espírito um corpo físico inteiramente
novo, em olvido temporário, mas não absoluto, das experiências
pregressas, corpo com o qual será defrontado pelas circunstâncias
favoráveis ou não do caminho que deve percorrer, para prosseguir na obra
digna em que se haja empenhado ou para retificar as lições em que haja
falido.
Nessas diretrizes, nem sempre estará integrado normalmente na posição
em que a vida mental e o campo somático se mostram em sinergia ideal.
Às vezes, deve sofrer mutilações e enfermidades benéficas, inibições e
dificuldades orgânicas de caráter inevitável, porque, de aprendizado a
aprendizado e de tarefa a tarefa, quanto o aluno de estágio a estágio para
as grandes metas educativas, é que se levantará, vitorioso, para a
ascensão à Imortalidade Celeste.
André Luiz - Evolução em dois mundos
AS VIDAS
SUCESSIVAS
1 - Materialismo e Espiritismo
O movimento científico que caracteriza o século XIX é o da investigação
positiva. Longe de quererem, como outrora, firmar hipóteses admitidas a
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priori e fazer que os fenômenos da natureza concordem com as suas idéias
preconcebidas, os sábios buscaram, no estudo meticuloso dos fatos, sua
norma de conduta e chegaram, seguindo este método, aos maravilhosos
resultados que diariamente estamos verificando. Mas se, deixando o
domínio material, os homens de ciência quiserem aplicar o positivismo às
realidades espirituais, esbarrarão em dificuldades invencíveis ou, pelo
menos, por eles supostas como tais. .
A escola alemã, com Büchner e Moleshott, declara, positivamente, que as
velhas concepções de Deus e da alma já estão fora do seu tempo e que a
Ciência reduziu a nada essas crenças fabulosas. Moleschott aplicou-se,
sobretudo, a demonstrar que a idéia é o produto direto de um trabalho
molecular do cérebro, e Karl Vogt não teme dizer que o cérebro segrega o
pensamento, mais ou menos como a urina é segregada pelos rins. Em
nossa época, Haeckel desenvolveu teorias análogas; nada há de novo em
seu sistema, a não ser as palavras: o mecanismo e a adaptação patológica,
que, no fundo, significam: materialismo.
Pois bem! Nós, espíritas, vimos dizer aos positivistas: Somos vossos
discípulos; adotamos o vosso método e só aceitamos como reais as
verdades demonstradas pela análise, pelos sentidos e pela observação.
Longe de nos conduzirem aos resultados a que chegastes, esses
instrumentos de investigação fizeram-nos descobrir um novo modo de vida
e esclareceram-nos sobre os pontos controversos.
As grandes vozes dos Crookes, dos Wallace, dos Zõllner proclamam que, do
exame positivo dos fenômenos espíritas, resulta claramente a convicção de
que a alma é imortal e que não só ela não morre, mas também pode
manifestar-se aos humanos, por meio de leis ainda pouco conhecidas que
regem a matéria imponderável. Todo efeito tem uma causa e todo efeito
inteligente faz supor uma causa inteligente: tais são os princípios, os
axiomas inabaláveis sobre os quais repousam as nossas demonstrações.
Os materialistas podiam, há pouco ainda, repelir os argumentos favoráveis
aos fenômenos, dizendo que eles não obedecem ao verdadeiro método que
conduz à verdade; mas nada de semelhante dever-se-á temer. Não viemos
dizer: Precisa-se de fé para compreender a nossa revelação. Não tolhemos
o livre exame; mas, ao contrário, dizemos: Vinde instruir-vos, fazei
experiências, buscai compreender todos os fenômenos, sede observadores
meticulosos, não aceiteis uma experiência senão quando puderdes repetila muitas vezes e nas mais variadas circunstâncias; em uma palavra,
caminhai prudentemente em busca do desconhecido, porque, avançandose à procura de novos princípios, é fácil cair-se em erro. Quando tiverdes
suficientemente estudado, o próprio fenômeno vos instruirá acerca da sua
natureza e do seu poder. Não será essa uma conduta positiva por
excelência? Que poderão os mais decididos materialistas responder a
Robert Hare, ao professor Mapes, ao Sr. Oxon? Servimo-nos das armas dos
nossos inimigos para vencê-los: é em nome do seu método que
proclamamos a imortalidade da alma mesmo depois da morte do corpo.
Todas as teorias que querem fazer do homem um autômato, todos os
sábios que fizeram da ciência um escudo para proclamarem a
materialidade do ser humano encontram o mais formal desmentido no
testemunho dos fatos. Não é verdade que sejamos só matéria; não é justo
pensar-se que, pela morte do corpo, sendo reduzidos a pó os elementos
que o constituiam, nada restará daquilo que foi o ser pensante. A
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experiência demonstra-nos que, assim como a borboleta sai da crisálida,
assim a alma deixa o seu vestuário grosseiro de carne para atirar-se,
radiante, no éter, sua pátria eterna. Nada morre neste mundo, porque nada
se perde. O átomo de matéria que se escapa de uma combinação entra no
grande laboratório da natureza, e a alma, que se torna livre pela
dissolução de seus laços corporais, volta ao seu ponto de partida. A gélida
noite do túmulo não mais nos aterroriza, porque possuímos a prova certa
de que os mausoléus não encerram senão cinzas inertes e que o ser
pensante não desaparece.
É sobretudo para os miseráveis, para os deserdados deste mundo que esta
sublime prova da imortalidade é doce e consoladora. A certeza absoluta de
uma vida melhor anima o trabalhador na luta encarniçada que,
diariamente, ele sustenta contra a necessidade. A morte não lhe aparece
mais brutal e triste, como o aniquilamento supremo, mas, ao contrário, a
porta que se abre para um mundo melhor, a aurora brilhante de um dia
novo, mais compensador de seus sofrimentos que esta triste terra sobre a
qual vegeta.
Que todos aqueles a quem a perda de um ser ternamente querido deixou
abatidos, desanimados levantem a cabeça, porque as vozes dos Espíritos
bradam-nos que essa dor os atinge, que eles vivem ao redor de nós, que
nos envolvem em sua terrnura e que de seus corações elevam-se
constantes preces pedindo ao Eterno que nos proteja contra os perigos da
existência. Eis as claridades sublimes que se desprendem da ciência
espírita, eis as venturosas certezas que não podiam dar-nos as religiões
nem as filosofias, porque seus dogmas e suas doutrinas, não estando mais
em harmonia com os progressos do século, deixam o homem a braços com
a dúvida, esse verme roedor da sociedade moderna.
Não nos iludamos: o tempo da fé cega passou; hoje, é necessário, para que
uma teoria filosófica moral ou religiosa seja aceita, que ela repouse no
fundamento inabalável da demonstração científica. Outros tempos, outros
costumes. O mundo antigo apoiou-se na revelação; o de hoje precisa da
certeza lentamente adquirida. A fé, por si só, não basta; é indispensável
que a razão sancione o que se pretende fazer-nos aceitar como verdades.
A grande força do Espiritismo consiste na liberdade de exame que ele
deixa ao cuidado dos seus adeptos. Todos os seus princípios podem ser
discutidos e submetidos ao estudo. Cada vez que essa experiência foi feita,
ele surgiu mais forte e mais robusto que nunca dessa prova temível. As
religiões, na hora atual, assemelham-se a essas andadeiras que são
indispensáveis à criança para aprender a caminhar, porém que se tornam
inúteis, e mesmo prejudiciais, quando ela adquire o desenvolvimento
preciso para se dirigir por si só. Encerrado em um dogmatismo estreito, o
homem do século décimo nono sente que esse ensino caduco não mais
está em harmonia com os seus conhecimentos, e, forçado a escolher entre
as certezas da ciência e a fé imposta, atira-se de corpo e alma para o
materialismo. Se, porém, esse homem encontrar uma doutrina que concilie
as exigências da ciência com as necessidades que a sua alma tem de crer
em alguma coisa, ele não hesitará: adotará essa fé nova, que satisfaz
plenamente a todas as suas aspirações. Estas considerações sumárias
explicam a enorme aceitação do Espiritismo. Não devemos, contudo, crer
que o Espiritismo seja inimigo das religiões: ele não combate senão os
seus abusos; dirige-se mais particularmente aos materialistas e àqueles
que, sem serem completamente ateus, estão indecisos acerca da vida
futura.

espiritismoativo.weebly.com

PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com
Em vez de ser ridiculizada e combatida, esta doutrina deveria achar-se na
base de todo o ensino moral ou religioso. Dando ao homem a prova
evidente de que a sua passagem pela Terra é temporária, de que terá de
responder, depois, pelo bem ou mal que fez, impõe um paradeiro aos seus
maus instintos, que, em nossos dias principalmente, ameaçam corromper a
sociedade. O Espiritismo faz conhecer, com efeito, as condições em que se
acha a alma depois da morte do corpo. Em vez de considerar o Espírito de
um modo abstrato, nossa doutrina demonstra que ele é, depois da morte,
uma individualidade verdadeira, que não tem menos realidade que o
homem; somente a natureza do corpo mudou, quando as condições da
existência deixaram de ser as mesmas.
2 - O ESPÍRITO NO ESPAÇO
O Espírito está revestido de um invólucro a que chamamos perispírito. Esse
corpo é formado pelo fluido universal terrestre, isto é, pela matéria sob a
sua forma primordial. A união entre o corpo e a alma pode ser comparada a
uma combinação. Quando essa combinação se desfaz, o que sucede na
ocasião da morte, a alma desprende-se com o seu invólucro espiritual, que
é indecomponível, pois que é composto pela matéria em sua forma inicial,
e conserva as suas propriedades, como o oxigênio que, saindo de uma
combinação, nada perdeu de suas afinidades. Nesse estado, o corpo
espiritual, segundo a expressão de São Paulo, tem sensações que nos são
desconhecidas na Terra e que lhe devem propiciar gozos muito superiores
aos que experimentamos aqui.
A Ciência ensina-nos que os nossos sentidos apenas nos fazem conhecer
ínfima parte da natureza, porém que, além e aquém dos limites impostos
às nossas sensações, existem vibrações sutis, em número infinito, que
constituem modos de existência de que não podemos formar idéia, por
falta de palavras para exprimi-la.
A alma assiste, pois, a espetáculos que não temos meios de descrever:
ouve harmonias que nenhum ouvido humano tem apreciado, move-se em
completa oposição às condições de viabilidade terrestre. O Espírito
libertado das cadeias do corpo não tem mais necessidade de alimentar-se,
não se arrasta mais pelo solo: a matéria imponderável de que é formado
permite-lhe transportar-se para os mais longínquos lugares com a rapidez
do relâmpago, e, segundo o grau do seu adiantamento moral, suas
ocupações espirituais afastam-se mais ou menos das preocupações que
nutria na Terra. Não se pode mais negar a existência do corpo espiritual,
porque experiências diretas perrmitiram-nos estudar a sua natureza e o
seu modo de condensação.
Vimos, nas experiências de Crookes e de Aksakof, esse corpo espiritual ir
revestindo aos poucos os caracteres da matéria, e as moldagens mostramnos que ele é rigorosamente idêntico ao que o Espírito tinha na Terra.
Uma simples analogia pode, senão explicar, ao menos ajudar a
compreender o que se dá em tal caso:
a) O perispírito pode ser comparado a um eletroimã;
b) o corpo, ao espectro magnético;
c) a vida, à eletricidade.
Enquanto o fluido elétrico não circula, não há espectro, o eletroimã fica
indiferente: eis um estado análogo ao do perispirito no espaço; ele contém,

espiritismoativo.weebly.com

PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com
virtualmente, em si, todas as linhas que formam o organismo, mas não as
dispõe. Logo que a corrente circula no eletroímã, a limalha acomoda-se,
seguindo uma certa ordem, e forma esse desenho a que chamamos
espectro magnético; do mesmo modo sucede com o perispírito: sob a
influência do fluido vital subtraído ao médium, ele acomoda a matéria,
conforme o desenho do organismo, e reproduz o corpo humano, como este
era na vida terrena.
O perispírito, se bem que formado de matéria primitiva, é mais ou menos
livre de misturas, conforme o mundo habitado pelo Espírito. Essa
observação nos conduz ao assinalamento do verdadeiro lugar que
ocupamos no Universo.
Uma verdade que a Astronomia hoje tornou vulgar é a de não ser o nosso
mundo o centro do Universo; segundo ela, a nossa pequena Terra é um dos
planetas mais pobremente dotados do sistema solar. Nada, em seu volume
ou na posição da sua eclíptica, da qual resultam as estações, lhe dá o
direito de orgulhar-se do lugar que ocupa, e, não muito longe de nós, o
planeta Júpiter oferece-nos o exemplo de condições de habitabilidade
preferíveis às nossas.
Com esses conhecimentos que fazem das estrelas sóis como o nosso, em
cujo redor circulam planetas, caíram os erros seculares dos nossos avós,
segundo os quais o inferno achava-se colocado no centro da Terra, e o
terceiro céu, aquele aonde foi elevado São Paulo, distava nos confins da
criação. Esses dados cosmológicos baseavam-se na ignorância dos
teólogos a respeito das verdadeiras proporções do Universo.
Quando a Ciência, com a inexorável lógica dos fatos, abriu aos nossos
olhos atônitos e deslumbrados as perspectivas ilimitadas do Infinito,
quando a Astronomia projetou o seu telescópio para os espaços siderais,
as velhas lendas evaporaram-se ao sopro da realidade. Os mundos que
povoam o Universo são terras como a nossa, sobre as quais palpita a vida
universal, e o homem moderno ri das pretensões infantis dos nossos
antepassados, que quiseram limitar a este imperceptível grão de areia,
chamado Terra, as manifestações da força infinita, incriada e eterna, a que
se dá o nome de Deus.
Se, porém, o céu não existe no lugar em que o indicavam, para onde foi ele
transportado? Em que região do imenso Universo devemos colocar o éden
de delícias prometido às almas que cumpriram aqui dignamente a sua
missão? Eis o que nenhuma religião indica, e somente o Espiritismo,
demonstrando o verdadeiro destino do homem, põe-nos no estado de
compreender o progresso indefinito do Espírito, por transmigrações
sucessivas. Tomando por ponto de partida os atributos de Deus e a
natureza do homem, Allan Kardec mostrou qual devia ser o nosso futuro
espiritual. Vamos, resumindo, expor-lhe a teoria.
O homem é composto de corpo e Espírito; o Espírito é o ser principal, o ser
racional e inteligente; o corpo é o invólucro material que o Espírito reveste
temporariamente para o cumprimento da sua missão na Terra e para a
execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O corpo, quando
gasto, é destruído, mas a alma sobrevive a essa destruição. Em suma, o
Espírito é tudo, e a matéria não é mais que um acessório, de modo que a
alma, libertada dos laços corporais, entra no espaço, que é a sua
verdadeira pátria.
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Há, pois, o mundo corporal, composto de Espíritos encarnados, e o mundo
espiritual, formado pelos Espíritos desencarnados. Os seres do mundo
corporal, em virtude do seu invólucro material, estão presos à Terra ou a
outro globo qualquer; o mundo espiritual está por toda parte, ao redor de
nós e no espaço; ele é ilimitado. Como o dissemos, em razão da
sua natureza fluídica, os seres que o compõem têm um modo de vida
particular, dependente do seu organismo imponderável.
Os Espíritos são criados símples e ignorantes, mas com aptidão para
adquirirem tudo e progredirem em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo
progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades e, por
conseqüência, novos gozos desconhecidos aos Espíritos inferiores; vêem,
ouvem, sentem e compreendem o que os Espíritos atrasados não podem
ver, ouvir, sentir e compreender. A felicidade está na razão direta do
progresso feito; de modo que, de dois Espíritos, um pode não ser tão feliz
quanto o outro, unicamente por não ser tão adiantado intelectual e
moralmente, sem que tenham necessidade de achar-se cada um em lugar
diferente.
Achando-se mesmo ao lado um do outro, pode um estar em trevas, quando
tudo é resplandecente ao redor do outro, exatamente como se dá com um
cego caminhando ao lado de uma pessoa que vê perfeitamente; um
percebe a luz, ao passo que o outro nenhuma impressão tem a esse
respeito. Sendo a felicidade dos Espíritos inerente às qualidades que
possuem, eles a gozam onde quer que estejam: na superfície da Terra, no
meio dos encarnados ou no Espaço.
É fácil compreender que o organismo fluídico seja mais ou menos apto
para perceber as sensações, conforme o Espírito for mais ou menos
grosseiro. Sabemos que as paixões más viciam o invólucro perispiritual, do
mesmo modo que as enfermidades corrompem a carne terrena; visto isso,
existe para os seres desencarnados uma recompensa proporcional à soma
de virtude que eles adquiriram. Na Terra, acontece, muitas vezes, ficarmos
cheios de admiração à vista das maravilhosas perspectivas de um radiante
ocaso do Sol ou de uma aurora esplêndida; mas, que são esses matizes de
luz ao lado das inumeráveis vibrações fluídicas que, sem cessar, se cruzam
no espaço e que dão àqueles que as testemunham os mais inefáveis gozos!
Uma comparação vulgar fará melhor compreender essa situação:
Se num concerto se acharem dois homens, um deles bom músico, de
ouvido educado, o outro sem conhecimentos musicais e de ouvido pouco
delicado: o primeiro experimenta uma sensação de agrado, ao passo que o
outro fica insensível; porque um compreende e percebe o que nenhuma
impressão causa ao outro. O mesmo se dá em relação a todos os gozos dos
Espíritos; eles são proporcionais à aptidão que estes têm para senti-los.
O mundo da erraticidade tem por toda parte esplendores e harmonias que
os Espíritos inferiores, ainda dominados pela matéria, nem mesmo
entrevêem, e que somente são acessíveis aos Espíritos purificados.
O Espiritismo ensina que a nossa situação, na vida de além-túmulo, é a
resultante do nosso estado moral e dos esforços que fizermos para nos
elevarmos no caminho do bem. Podemos trabalhar em nosso adiantamento
espiritual, com atividade ou negligência, segundo o nosso desejo, mas
também os nossos progressos são apressados ou retardados, e, por
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conseqüência, a nossa felicidade aproxima-se ou afasta-se segundo a
nossa vontade.
Os Espíritos são os próprios construtores do seu futuro conforme o ensino
do Cristo: "A cada um segundo as suas obras." Todo Espírito que ficar
demorado em seu progresso somente de si próprio deverá queixar-se, do
mesmo modo que aquele que se adiantar tem todo o mérito do seu
procedimento: a felicidade que ele conquistou tem por esse fato mais valor
aos seus olhos.
A vida normal do Espírito efetua-se no espaço, mas a encarnação opera-se
numa das terras que povoam o Infinito; esta é necessária ao seu duplo
progresso, moral e intelectual: ao progresso intelectual, pela atividade que
ele é obrigado a desenvolver no trabalho; ao progresso moral, pela
necessidade que os homens têm uns dos outros. A vida social é a pedra de
toque das boas e das más qualidades. A bondade, a malvadeza, a doçura, a
violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a
humildade, a sinceridade, a fraqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em
uma palavra, tudo o que constitui o homem de bem ou o homem perverso
tem por móvel ou por incentivo as relações do homem com os seus
semelhantes; aquele que vivesse só não teria vícios nem virtudes, porque,
se, pelo isolamento, ele se preserva do mal, anula, com isso, o bem. Uma
só existência corporal é manifestamente insuficiente para que o Espírito
possa adquirir tudo o que lhe falta de bem, e despojar-se de todo o mal
que em si exista.
O selvagem, por exemplo, não poderá numa só encarnação atingir o nível
moral do europeu mais adiantado. Isso lhe é materialmente impossível.
Deverá ele, portanto, ficar eternamente na ignorância e na barbárie,
privado dos gozos que só lhe podem vir com o desenvolvimento de suas
faculdades? O simples bom senso repele tal suposição, que seria, ao
mesmo tempo, a negação da justiça, da bondade de Deus e da lei
progressiva da Natureza.
3 - AS VIDAS SUCESSIVAS
A lei das existências sucessivas é-nos ensinada pelos Espíritos instruídos.
O testemunho de milhares de almas que se comunicam vem trazer a esta
crença a autoridade da experiência diária, porque todos dizem-nos que
vêem os erros de suas vidas passadas, que sofrem por isso e que procuram
voltar à Terra para reparar as faltas anteriormente cometidas.
Eis o que a respeito diz Allan Kardec:
"O dogma da reencarnação, afirmam certas pessoas, não é novo:
ressuscitou de Pitágoras. Nunca dissemos que a doutrina espírita fosse
invenção moderna; o Espiritismo, sendo uma lei da Natureza, existe desde
a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos em provar que seus
indícios aparecem desde a mais remota antigüidade. Pitágoras, como se
sabe, não é o autor do sistema da metempsicose: colheu-o entre os
filósofos da Índia e do Egito, onde ele existia desde tempos imemoriais. A
idéia da transmigração das almas era, pois, uma crença vulgar, admitida
pelos homens mais eminentes. Como lhes veio essa idéia? Pela revelação
ou por intuição? Não o sabemos; mas, como quer que tenha sido, uma idéia
não transpõe as idades e não é aceita por inteligências escolhidas, se não
tiver um lado sério."
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A antigüidade desta doutrina, em vez de constituir-lhe motivo de repulsa,
deve ser considerada uma prova a seu favor. Contudo, vê-se que há, na
metempsicose dos antigos, um ponto que a diferencia muito da doutrina
moderna da reencarnação, e que os Espíritos rejeitam do modo mais
absoluto: a transmigração do homem para os animais. "Os Espíritos,
ensinando o princípio da pluralidade das existências corporais, fazem
reviver uma doutrina que nasceu nas primeiras épocas do mundo e que se
conservou até os nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas;
eles, porém, apresentam-na sob um ponto de vista mais racional, mais
conforme com as leis progressivas da Natureza e mais em harmonia com a
sabedoria do Criador, despojando-a de todos os acessórios da superstição.
Uma circunstância digna de nota é que não é somente em nossos livros
que eles a ensinaram nestes últimos tempos: antes de nossa literatura,
numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversos
países e consideravelmente se multiplicaram depois. (A pluralidade das
existências foi ensinada na antigüidade por Platão, Plotino, Porfírio,
Jâmblico, Orígenes, Timeu de Locres. Os druídas faziam disso um ensino
público. Nos tempos modernos, Delormel, Charles Bonnet, Dupont de
Nemours, Constant Savy, Ballanche. Jean Reynaud, Henri Martin. Esquiros;
Flammarlon são partidários da doutrina das vidas sucessivas sobre a Terra
ou sobre outros planetas).
"Examinemos a coisa sob outro ponto de vista, e, abstração feita de toda
intervenção dos Espíritos, que ficam de parte por um instante, supondo-se
mesmo que nunca se tivesse tratado dos Espíritos, coloquemo-nos
momentaneamente num terreno neutro e admitamos no mesmo grau a
probabilidade das duas hipóteses, a saber: a pluralidade e a unidade das
existências corporais, e vejamos para que lado penderão a nossa razão e o
nosso próprio interesse.
"Certas pessoas repelem a idéia da reencarnação pelo único motivo de não
lhes convir isso, dizendo que lhes basta uma existência e que não desejam
ter outra igual; conhecemos alguns que se enfurecem só com o
pensamento de reaparecerem na Terra.
"Ouvimos fazer este raciocínio: Deus, que é soberanamente bom, não pode
impor ao homem o recomeço de uma série de misérias e
tribulações. Acharão, porventura, que haja mais bondade em condenar-se
o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro, do que
em fornecer-lhe os meios de reparar suas faltas? O pensamento de ser
para sempre fixada a nossa sorte por alguns anos de provas, quando nem
sempre depende de nós atingir a perfeição na Terra, tem alguma coisa de
aflitivo, ao passo que a idéia contrária é eminentemente consoladora: ela
deixa-nos a esperança. Por isso, sem nos pronunciarmos pró ou contra a
pluralidade das existências, sem admitirmos uma hipótese de preferência à
outra, dizemos que, se fosse concedida a escolha, ninguém preferiria um
julgamento sem apelo.
"Se não há reencarnação, não haverá senão uma existência corporal: isto é
evidente; se a nossa existência corporal é a única, a alma de cada homem
é criada na ocasião do seu nascimento. Admitindo-se, segundo a crença
vulgar, que a alma nasce com o corpo ou, o que significa o mesmo, que
anteriormente à sua encarnação, ela só possui faculdades negativas,
apresentamos as questões seguintes:
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"1.°° - Por que motivo a alma apresenta aptidões tão diversas e
independentes das idéias adquiridas pela educação?
"2.°° - Donde procede a aptidão extranormal de certas crianças para tal arte
ou tal ciência, ao passo que muitos adultos ficam inferiores ou medíocres
durante toda a sua vida?
"3.°° - Donde vêm, para uns, as idéias intuitivas ou inatas que não existem
em outros?
"4.°° - Donde se originam, para certas crianças, esses instintos precoces de
vícios ou de virtudes, esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza
que contrastam com o meio em que elas nasceram?
"5.°° - Por que certos homens, abstração feita da educação, são mais
adiantados que os outros?
"6.°° - Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma
criancinha hotentote e a educardes nos nossos liceus de mais nomeada,
conseguireis fazer dela um Laplace ou um Newton?
"Perguntamos: qual é a filosofia ou a teosofia que pode resolver esses
problemas? As almas ao nascer ou são iguais ou são desiguais: das duas
uma. Se são iguais, por que são tão diversas as suas aptidões? Dirão que
isso depende do organismo? Porém, então nos encontramos com a
doutrina mais monstruosa e mais imoral. O homem fica sendo apenas uma
máquina, o joguete da matéria, sem a responsabilidade de seus atos e
podendo lançar a culpa de tudo sobre as suas imperfeições físicas. Se são
desiguais, é porque Deus o criou assim; mas então, por quê? Essa
parcialidade se conformará com a justiça e com o amor igual que ele
dedica a todas as suas criaturas?
"Admitamos, ao contrárIo, uma sucessão de existências anteriores
progressivas, e tudo se explica. Os homens trazem, ao nascer, a intuição
do que adquiriram; são mais ou menos adiantados, segundo o número de
existências que têm percorrido. Deus, em sua justiça, não podia criar
almas mais perfeitas nem menos perfeitas; com a pluralidade das
existências, a desigualdade que observamos nada tem de contrária à mais
rigorosa eqüidade; esta parece não existir, porque só vemos o presente e
não o passado. Este raciocínio repousará numa hipótese, numa simples
suposição? Certamente que não; partimos de um fato patente,
incontestável: da desigualdade das aptidões e do desenvolvimento
intelectual e moral, que é inexplicável por todas as teorias em voga e que
tem na nossa teoria uma explicação simples, natural e lógica. Será racional
preferir-se aquelas que nada explicam?
"A respeito da sexta questão, dirão, naturalmente, que o hotentote é de
uma raça inferior. Mas, perguntamos, o selvagem é ou não um homem? Se
é, por que Deus negou a ele e à sua raça os privilégios concedidos à raça
caucásica? Se não é um homem, por que procuram fazê-lo cristão? A
Doutrina Espírita é mais lógica: para ela, não há muítas espécies de
homens, e, sim, homens que são Espíritos mais ou menos atrasados e
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suscetíveis de progredirem; não será isto mais conforme à justiça de
Deus?"
A crença nas vidas sucessivas era o fundamento do ensino dos mistérios;
os filósofos antigos, tendo à sua frente Platão, acreditavam nas vidas
anteriores; ele dizia: "Aprender é recordar."
Portanto, a pluralidade das existências da alma tem a seu favor a
autoridade da tradição, da razão e da experiência, e é lógico que ela seja
aceita com entusiasmo por todos aqueles que já sentiram o vácuo das
outras teorias. Com as vidas sucessivas, o Universo nos aparece povoado
de seres que percorrem em todos os sentidos o infinito da imensidade.
Quão pequena e mesquinha é a teoria que circunscreve a Humanidade a
um imperceptível ponto do espaço, que no-la mostra começando em um
instante dado para acabar igualmente com o mundo que a sustenta, não
abraçando assim senão um minuto na eternidade! Quão triste, fria e glacial
é ela, quando nos mostra o resto do Universo antes, durante e depois da
existência da Humanidade terrena, sem vida, sem movimento, qual imenso
deserto imerso no silêncio! Como é desesperadora a pintura que nos faz do
pequeno número de eleitos votados à contemplação perpétua, ao passo
que a maioria das criaturas é condenada a sofrimentos infindáveis! Quão
aflitiva é, para os corações amorosos, a barreira que ela levanta entre os
mortos e os vivos!
Ao contrário, quão sublime é a teoria espírita! Como a sua doutrina
engrandece as idéias e dilata o entendimento! A Terra nos oferece o
espetáculo de um mundo essencialmente progressivo. Saído do estado
caótico, ele se transforma e se modifica à medida que avança em seu curso
secular. Os seres aparecidos então em sua superfície seguiram a mesma lei
de progressão, e a sua estrutura aperfeiçoou-se harmonicamente à medida
que as condições exteriores se tornaram melhores. O homem, enfim,
saindo dos baixios da bestialidade, elevou-se até o conhecimento do
mundo exterior.
Será possível supor-se que não haja laço algum entre as almas que
viveram nas épocas passadas e as que vivem atualmente? Sabendo-se que
a natureza do homem é ainda tão imperfeita, poder-se-á crer que, depois
da morte, ele vá ficar parado e gozar de repouso eterno? E essa parada,
esse termo de progresso estará em concordância com as noções que Deus
nos permite conceber sobre Ele e sobre suas obras? A Natureza caminha
sempre; ela trabalha sempre, porque Deus é a vida e é eterno, e a vida é o
movimento progressivo para o supremo bem, isto é, para o próprio Deus.
Seria possível que somente o homem, ele que foi criado livre, pudesse ser
bruscamente detido em sua marcha, com o grau de progresso que
houvesse adquirido, sem participar do movimento da Natureza? Tal coisa
seria incompreensível.
Entre duas doutrinas, das quais uma amesquinha e a outra amplia os
atributos de Deus, das quais uma está em desacordo é à outra em
harmonia com a lei do progresso, das quais uma estaciona e a outra
avança, o bom senso indica de que lado se acha a verdade. Que cada um
interrogue a sua razão; ela responderá, e a sua resposta será confirmada
por um guia certo que jamais se engana: a consciência.
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Se o nosso modo de ver é exato, alguns entretanto perguntarão por que o
Poder Criador não revelou desde o princípio qual a verdadeira natureza do
homem e seus destinos. A resposta é a seguinte: Deus não revelou isso
desde logo, pela mesma razão que não se ensina à infância o que se ensina
à idade madura. A revelação limitada foi suficiente durante certo período
da Humanidade; Deus concede-a proporcionalmente às forças do Espírito.
Aqueles que recebem hoje uma revelação mais completa, são os mesmos
Espíritos que já receberam revelação parcial em outros tempos, porém
que, desde então, aumentaram sua inteligência. Antes que a Ciência lhes
tivesse feito conhecer as forças vivas da Natureza, a constituiição dos
astros, o verdadeiro lugar e a conformação da Terra, poderiam eles
compreender a imensidade do espaço, a pluralidade dos mundos? Antes
que a Geologia tivesse feito conhecer a estrutura deste globo, poderiam
eles lançar o inferno para fora de seu seio? Antes que a Astronomia tivesse
descoberto as leis que regem o Universo, poderiam eles compreender que
não há baixo nem alto no espaço, que o céu não está colocado acima das
nuvens nem é limitado pelas estrelas? Antes dos progressos da ciência
psicológica, poderiam eles identificar-se com a vida espiritual? Poderiam
conceber, depois da morte, uma vida feliz ou infeliz, que não fosse em
lugar circunscrito e sob uma forma material? Certamente que, não
compreendendo mais pelos sentidos que pelo pensamento, o Universo era
muito vasto para o seu cérebro; fora preciso reduzi-lo a proporções menos
amplas, que seriam alargadas mais tarde. É o que fazemos hoje,
demonstrando, não a inanidade, mas a insuficiência dos primeiros ensinos.
Portanto, os espíritas não admitem o paraíso, segundo o significado que
ordinariamente se dá a esta palavra. Eles não podem compreender que
exista lugar especial de delícias onde os eleitos estejam enfadados por
uma eterna ociosidade, nem penitenciária onde as almas estejam
eternamente torturadas.
Segundo os Espíritos, não há raça amaldiçoada nem existem demônios;
segundo eles, há Espíritos maus em grandenúmero, porém estes não são
eternamente voltados ao mal, pois têm constantemente a faculdade de se
melhorarem nas reencarnações sucessivas. Neste caso, ainda o
testemunho dos fatos é formal. Cada dia temos ocasião de verificar que
Espíritos endurecidos voltam ao caminho do bem, devido às preces que
fazemos por eles e às exortações que lhes dirigimos. Para muitos desses
infelizes, a situação intolerável em que se acham parece-lhes eterna.
Mergulhados em espessas trevas, desde o momento em que deixaram a
Terra, e sofrendo horrivelmente, acreditam que esse estado não terá fim, e
desesperam-se; mas, se um sincero arrependimento irromper do seu
coração, seus olhos desvendar-se-ão: vêem, então, sua verdadeira
situação e pedem, como uma graça, para voltar à Terra, a fim de
resgatarem, por uma vida de expiação e de sofrimento, os seus crimes
anteriores. Verifica-se que, no mundo dos Espíritos, há alguns que se
conservam por muito tempo refratários a toda idéia de submissão; mas,
esses também têm o livre-arbítrio: sabemos que a sua hora há de chegar e
que ninguém é castigado eternamente. .
4 - CONCLUSÃO
Seguimos passo a passo a longa série dos fenômenos espíritas, desde as
primeiras manifestações que se deram na América até as importantíssimas
experiências de Crookes e de Aksakof. Verificamos que todas as teorias
destinadas a explicar o fenômeno por outras causas que não sejam a ação
dos Espiritos foram manifestamente reconhecidas falsas ou
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insuficientes. Podemos, pois, afirmar, hoje, que a imortalidade da alma
está rigorosamente demonstrada ..
Do exposto também resulta que o Espiritismo é, antes de tudo, uma ciência
experimental; ele não foi constituído sobre idéias preconcebidas; não é
obra de um homem nem de uma seita, e, sim, um produto direto da
observação.
A certeza da imortalidade do ser pensante surge radiante do estudo dos
fatos. Está provado que o eu consciente sobrevive à morte, que aquilo que
constitui verdadeiramente o homem não é atingido pela desagregação do
corpo, e que, na vida de além-túmulo, a individualidade humana persiste
em sua integralidade.
É esse eu consciente que adquire, por sua vontade, todas as virtudes e
todas as ciências que lhe são indispensáveis para se elevar na escala dos
seres. A criação, não está limitada à fraca parte que os nossos
instrumentos nos permitem descobrir; ela é infinita em sua imensidade.
Longe de nos considerarmos como habitantes exclusivos deste pequeno
globo, o Espiritismo demonstra que somos cidadãos do Universo.
Vamos do simples ao composto. Partindo do estado mais rudimentário, aos
poucos nos elevamos à dignidade de seresresponsáveis; cada
conhecimento novo que em nós se fixa faz-nos entrever horizontes mais
vastos e gozar de uma felicidade mais perfeita. Longe de colocarmos o
nosso ideal na ociosidade beata e eterna, acreditamos que a suprema
felicidade consiste na atividade incessante do Espírito, na ciência cada vez
maior e no amor que desenvolvemos por nossos irmãos, à medida que
avançamos no árduo caminho do progresso.
Compreende-se que essas idéias nos obriguem a admitir a pluralidade das
existências e a negação completa de um paraíso circunscrito ou de um
inferno qualquer. Quando se pensa na possibilidade de se viver grande
número de vezes na Terra com corpos humanos diferentes, essa idéia, a
princípio, parece absurda; mas, quando se reflete na soma enorme de
conquistas intelectuais que devem possuir os povos civilizados, na
distância que separa o selvagem e o homem instruído, na lentidão com que
se adquire um hábito vê-se desenhar a evolução dos seres e concebem-se
as vidas múltiplas e sucessivas, como uma necessidade absoluta que se
impõe ao Espírito, tanto para adquirir a sabedoria como para resgatar as
faltas que cometeu anteriormente. A vida da alma, encarada sob este
ponto de vista, demonstra que o mal não existe ou, antes, que ele é criado
por nós e é resultante da nossa ignorância.
Existem leis eternas que não devemos transgredir; mas, se nos não
conformamos com elas, temos eternamente a faculdade de reparar, por
novos esforços, as faltas e os crimes que cometemos. É por provas
inumeráveis que todos nós devemos passar, que chegaremos à felicidade,
apanágio de todos os seres viventes.
A filosofia espírita alenta o coração; considera os infelizes, os deserdados
deste mundo como irmãos a quem devemos apoiar. É colocando-nos neste
ponto de vista que afirmamos ser uma simples questão de tempo a
distância que separa o selvagem mais embrutecido e o homem de gênio de
um país civilizado. No domínio moral, dá-se ainda o mesmo fato: monstros
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como Nero e Caligula podem e devem, no futuro, elevar-se ao grau sublime
de São Vicente de Paulo.
O egoísmo é inteiramente destruído pelo Espiritismo. Esta doutrina
proclama que ninguém pode ser feliz se não amar seus irmãos e se não os
ajudar a progredir moral e intelectualmente. Na lenta evolução das
existências, podemos ser, por diversas vezes e reciprocamente, pai, mãe,
esposo, filhos, irmãos, etc. Os efeitos diferentes que essas posições
diversas fazem nascer cimentam nos corações laços poderosos de amor.
É pelo auxilio mutuamente prestado que podemos adquirir as virtudes
necessárias ao nosso adiantamento espiritual.
Nenhuma filosofia se elevou ainda a tão grandiosa concepção da vida
universal, nenhuma pregou ainda moral tão pura! Por isso, apresentamonos audazmente ao mundo, apoiados nas bases inabaláveis da certeza
científica.
O Espiritismo é uma ciência progressiva, baseia-se na revelação dos
Espíritos e na análise minuciosa dos fatos. Não tem dogmas nem doutrina
cuja discussão seja interdita; além da comunicação entre os vivos e os
mortos e do princípio da reencarnação, que estão absolutamente
demonstrados, admitimos todas as teorias racionais que se referem à
origem e ao futuro da alma. Em uma palavra, somos os positivistas do
espiritualismo, e isso dá-nos uma superioridade incontestável sobre as
outras filosofias, cujos adeptos se conservam encerrados em estreitas
malhas.
Tal é, em suas grandes linhas, a filosofia que os mundanos procuraram
deprimir por meio da falsidade e da calúnia. Concebe-se que as nossas
idéias e o nosso modo de ver coloquem-nos muito acima das críticas
vulgares e induzam-nos a não dar importância aos anátemas lançados
contra nós pelos ignorantes; mas cumpre propagarmos as nossas idéias, a
fim de que o sol da justiça se levante sobre nós e permita aos pensadores
apreciar, em toda a sua grandeza, a nobre doutrina que se denomina
Espiritismo.
Gabriel Delanne - O Fenômeno Espírita
ASSIM SERÁ
SEMPRE
Jesus, por onde andou, tranqüilizava as almas e convulsionava os quadros
da vida exterior. Representava em si a Verdade, e a Verdade ainda não é
aceita no mundo sem ásperos conflitos.
Decerto, não provocou intencionalmente qualquer choque; no Íntimo,
sabia que as realidades das quais se fazia mensageiro fermentariam as
massas. Em razão disso, afirmou: - "Não vim trazer a paz, porém, a
divisão"; asseverando de outra feita: - "Vim para trazer fogo à Terra."
Desde o berço, viu-se rodeado de agitações.
O problema começou na família, constrangida a fugir para o Egito, em
seguida à glorificação da manjedoura.
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Para eliminá-lo, Heródes mandou fossem exterminadas numerosas
crianças em Belém e arredores.
Deslocavam-se multidões de uma região para outra, a fim de ouvi-lo.
Os gadarenos rogaram a ele para retirar-se das suas terras, amedrontados
com o domínio que demonstrava sobre os Espíritos obsessores.
Os fariseus afirmaram que ele restabelecia os enfermos, operando pelo
poder do demônio.
Autoridades judaicas representaram publicamente contra ele, acusando-o
de injuriar tradições, porque se utilizava dos sábados para fazer o bem.
O povo de Nazaré, onde residia desde a infância, escandalizou-se ante a
sua presença, atirando-lhe sarcasmos.
Cobradores de impostos experimentaram-lhe a paciência.
Ele, a seu turno, enfrentou as situações difíceis qual se apresentavam. Não
poupou os fariseus. Fez calar os saduceus. Argumentava com sacerdotes e
escribas com tamanha lógica que lhes ocasionava melindre e indignação.
Esclareceu os discípulos que seriam odiados por todas as nações, à vista de
seu nome. Anunciou, com antecedência, a conspiração com que lhe
tramavam a perda.
De resto, foi preso pela multidão armada de espadas e varapaus e, no
Sinédrio onde compareceu, escribas, anciães, sacerdotes e guardas lhe
salivaram o rosto, espancaram-no, esbofetearam-no.
No triênio que lhe marcou o apostolado, foi a verdade invariável,
fulgurando entre ironias e pedradas, perturbações e dificuldades, atritos e
deserções, malícias e tumultos, até que os homens, incapazes de lhe
suportarem as lições vivas, o colocaram na cruz, para se livrarem da sua
presença.
É que os preceitos do Mestre nos obrigam a reconhecer que não há reforma
sem renovação profunda, nem renascença da alma sem que se desatem os
laços da rotina comodista.
Eis por que, ainda hoje, na luz da Nova Revelação que lhe revive o
ensinamento libertador, para que tenhamos paz íntima é preciso conservar
tranqüilidade na consciência, cultivando tolerância diante das reações
alheias, sem nos acomodarmos com a estagnação e sem nos
acumpliciarmos com aqueles que exploram a região dos desentendimentos
humanos em proveito de interesses inferiores.
Jesus e o Espiritismo esclarecem que não existe verdadeira paz sem preço.
Quem quiser a luz da paz, por dentro do coração, aceite o combate da
sombra em derredor. Assim será sempre.
Eurípedes Barsanulfo - Seareiros de Volta
ATRAVÉS DA
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REENCARNAÇÃO
Fora melhor que não existissem na Terra pedintes e mendigos, na
expectativa do agasalho e do pão.
Se é justo deplorar o atraso moral do Planeta que ainda acalenta privação
e necessidade, examinemos a nós mesmos, quando nos inclinamos para a
ambição desvairada, e verificaremos que a penúria, através da
reencarnação, é o ensinamento que nos corrige os excessos.
Fora melhor não víssemos mutilados e enfermos, suplicando alívio e
remédio.
Se é compreensível lastimar as condições da estância física, que ainda
expõe semelhantes quadros de sofrimento, observemos o pesado lastro de
animalidade que conservamos no próprio ser e reconheceremos que sem
as doenças do corpo, através da reencarnação, seria quase impossível
aprimorar as faculdades da alma.
Fora melhor não enxergássemos crianças infelizes, suscitando angústia no
lar ou piedade na via pública.
Se é natural comover-nos diante de problemas assim dolorosos,
meditemos nos ódios e aversões, conflitos e contendas, que tantas vezes
carregamos para além do sepulcro.
Transformando-nos, depois da morte, em Espíritos vingativos e
obsessores, e agradeceremos às Leis Divinas que nos fazem abatidos e
pequeninos, através da reencarnação, entregando-nos ao amparo e ao
arbítrio daqueles mesmos irmãos a quem ferimos noutras épocas.
A fim de que nós, carecentes de tudo na infância, até mesmo da
comiseração maternal que nos alimpe e conserve o organismo indefeso,
venhamos, por fim, a aprender que a Eterna Sabedoria nos ergueu para o
amor imperecível na Vida Triunfante.
Terra bendita! Terra, que tanta vez malsinamos nos dias de infortúnio ou
nos momentos de ignorância, nós te agradecemos as dores e as aflições
que nos ofereces, por espólio de nossos próprios erros.
E rogamos a Deus nos fortaleça os propósitos de reajuste e
aperfeiçoamento, para que, um dia, possamos retribuir-te, de algum modo,
os benefícios que nos tens prodigalizado, por milênios de milênios, através
da reencarnação! ...
Emmanuel / André Luiz
CONSIDERAÇÕES SOBRE
A PLURALIDADE
DAS EXISTÊNCIAS
O dogma da REENCARNAÇÃO, dizem algumas pessoas, não é novo; foi
ressuscitado de Pitágoras. Mas jamais dissemos que a Doutrina Espírita
fosse uma invenção moderna. O Espiritismo deve ter existido desde a
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origem dos tempos, pois decorre da própria Natureza. Temos sempre
procurado provar que se encontram os seus traços desde a mais alta
Antigüidade. Pitágoras, como se sabe, não é o criador do sistema da
metempsicose, que tomou dos filósofos indianos e dos meios egípcios,
onde ela existia desde épocas imemoriais. A idéia da transmigração das
almas era, portanto, uma crença comum, admitida pelos homens mais
eminentes. Por que maneira chegou até eles? Pela revelação, ou por
intuição? Não o sabemos. Mas, seja como for, uma idéia não atravessa as
idades e não é aceita pelas inteligências mais adiantadas, se não tiver um
aspecto sério. A antigüidade desta doutrina, portanto, em vez de ser uma
objeção, devia ser antes uma prova a seu favor. Há, porém, como
igualmente se sabe, entre a metempsicose dos antigos e a moderna
doutrina da reencarnação, a grande diferença de que os Espíritos rejeitam,
da maneira mais absoluta, a transmigração do homem nos animais e viceversa.
Os Espíritos, ensinando o dogma da pluralidade das existências corpóreas,
renovam uma doutrina que nasceu nos primeiros tempos do mundo e que
se conservou até os nossos dias, no pensamento íntimo de muitas pessoas.
Apresentam-na, porém, de um ponto de vista mais racional, mais conforme
com as leis progressivas da Natureza e mais em harmonia com a sabedoria
do Criador, ao despojá-la de todos os acréscimos da superstição. Uma
circunstância digna de nota é que não foi apenas neste livro que eles a
ensinaram, nos últimos tempos: desde antes da sua publicação, numerosas
comunicações da mesma natureza foram obtidas, em diversas regiões, e
multiplicaram-se consideravelmente depois. Seria o caso, talvez, de
examinar-se, porque todos os Espíritos não parecem de acordo sobre este
ponto. É o que faremos logo depois.
Examinemos o assunto por outro ângulo, fazendo abstração da intervenção
dos Espíritos. Deixemo-los de lado por um instante. Suponhamos que esta
teoria não foi dada por eles; suponhamos mesmo que nunca se tenha
cogitado disto com os Espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente numa
posição neutra, admitindo o mesmo grau de probabilidade para uma
hipótese e outra, a saber: a da pluralidade e a da unicidade das existências
corpóreas, e vejamos para que lado nos levam a razão e o nosso próprio
interesse.
Certas pessoas repelem a idéia da reencarnação pelo único motivo de que
ela não lhes convém, dizendo que lhes basta uma existência e não desejam
iniciar outra semelhante. Conhecemos pessoas que, à simples idéia de
voltar à Terra, ficam endurecidas. Só temos a lhes perguntar se Deus devia
pedir-lhes conselho e consultar os seus gostos, para ordenar O Universo.
De duas uma: a reencarnação existe ou não existe. Se existe, é inútil oporse a ela, pois terão de sofrê-la, sem que Deus lhes peça permissão para
isso. Parece-nos ouvir um doente dizer: Já sofri hoje demais e não quero
tornar a sofrer amanhã. Qualquer que seja a sua má vontade, isso não o
fará sofrer menos amanhã e nos dias seguintes, até que consiga curar-se.
Da mesma maneira, se essas pessoas devem reviver corporalmente,
reviverão, tornarão a encarnar-se; perderão o tempo a protestar, como
uma criança que não quer ir a escola ou um condenado à prisão, pois terão
de passar por ela. Objeções dessa espécie são demasiado pueris para
merecerem exame mais sério.
Diremos, entretanto, a essas pessoas, para tranqüilizá-las, que a doutrina
espírita sobre a reencarnação não é tão terrível como pensam, e que se a
estudassem a fundo não teriam do que se assustar. Saberiam que a
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situação dessa nova existência depende delas mesmas: será feliz ou
desgraçada, segundo o que tiverem feito neste plano, e podem desde já
elevar-se tão alto, que não mais deverão temer nova queda no lodaçal.
Supomos falar a pessoas que acreditam num futuro qualquer após a morte,
e não às que só têm o nada como perspectiva, ou que desejam mergulhar a
sua alma no Todo Universal, sem conservar a individualidade, como as
gotas de chuva no oceano, o que vem a ser mais ou menos a mesma coisa.
Se acreditais num futuro qualquer, por certo não admitireis que ele seja o
mesmo para todos, pois qual seria a utilidade do bem? Por que reprimir-se,
por que não satisfazer a todas as paixões, a todos os desejos, mesmo à
custa dos outros, se isso não teria conseqüência?
Acreditai, pelo contrário, que esse futuro será mais ou menos feliz ou
desgraçado, segundo o que tivermos feito durante a vida, e tereis o desejo
de que ele seja o mais feliz possível, pois deverá durar pela eternidade.
Teríeis a pretensão de ser uma das criaturas mais perfeitas que já
passaram pela Terra, tendo assim o direito imediato à felicidade dos
eleitos? Não. Admitis, então, que há criaturas que valem mais do que vós e
têm direito a uma situação melhor, sem por isso vos considerardes entre
os réprobos. Pois bem: colocai-vos por um instante, pelo pensamento,
nessa situação intermediária, que será a vossa, como o admitis, e suponde
que alguém venha dizer-vos: "Sofreis, não sois tão felizes como poderíeis
ser enquanto tendes diante de vós os que gozam de uma felicidade
perfeita: quereis trocar a vossa posição com a deles?" - "Sem dúvida!"
responderíeis, "mas o que devo fazer?"- "Quase nada: recomeçar o que
fizestes mal e tratar de fazê-lo melhor." - Hesitaríeis em aceitar, mesmo
que fosse ao preço de muitas existências de provas?
Façamos uma comparação mais prosaica. Se a um homem que, sem estar
na miséria extrema, passa pelas privações decorrentes da sua
precariedade de recursos, viessem dizer: "Eis uma imensa fortuna que
podereis gozar, sendo porém necessário trabalhar rudemente durante um
minuto". Fosse ele o maior preguiçoso da Terra, e diria sem hesitar:
"Trabalhemos um minuto, dois minutos, uma hora, um dia, se for preciso!
O que será isso, para acabar a minha vida na abundância?" Ora, o que é a
duração da vida corporal em relação à eternidade? Menos que um minuuto,
menos que um segundo.
Ouvimos algumas vezes este raciocínio: Deus, que é soberanamente bom,
não pode impor ao homem o reinicio de uma série de misérias e
tribulações. Acharão, por acaso, que há mais bondade em condenar o
homem a um sofrimento perpétuo, por alguns momentos de erro, do que
em lhe conceder os meios de reparar as sua faltas? "Dois fabricantes
tinham, cada qual, um operário que podia aspirar a se tornar sócio da
firma. Ora, aconteceu que esses dois operários empregaram mal, certa vez,
o seu dia de trabalho, e mereceram ser despedidos. Um dos fabricantes
despediu o seu empregado, apesar de suas súplicas, e este, não mais
encontrando emprego, morreu na miséria. O outro disse ao seu
empregado: Perdeste um dia e me deves uma compensação; fizeste mal o
trabalho e me deves a reparação; eu te permito recomeçar; trata de fazê-lo
bem, e eu te conservarei e poderás continuar aspirando à posição superior
que te prometi". Seria necessário perguntar qual dos dois fabricantes foi
mais humano? Deus, que é a própria clemência, seria mais inexorável que
um homem? O pensamento de que a nossa sorte está para sempre fixada
em alguns anos de prova, ainda mesmo quando nem sempre dependesse
de nós atingir a perfeição sobre a Terra, tem qualquer coisa de pungente,
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enquanto a idéia contrária é eminentemente consoladora, pois não nos tira
a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade
das existências, sem admitir uma hipótese mais do que a outra, diremos
que, se pudéssemos escolher, ninguém preferiria um julgamento sem
apelo. Um filósofo disse que, se Deus não existisse, seria necessário
inventá-lo para a felicidade do gênero humano; o mesmo se poderia dizer
da pluralidade das existências. Mas, como dissemos, Deus não nos pede
licença, não consulta as nossas preferências; as coisas são ou não são.
Vejamos de que lado estão as probabilidades, e tomemos o problema sob
outro ponto de vista, fazendo sempre abstração do ensinamento dos
Espíritos e unicamente, portanto, como estudo filosófico.
Se não há reencarnação, não há mais do que uma existência corporal, isso
é evidente. Se nossa existência corporal é a única, a alma de cada criatura
foi criada por ocasião do nascimento, a menos que admitamos a
anterioridade da alma. Mas, neste caso, perguntaríamos o que era a alma
antes do nascimento, e se o seu estado não constituiria uma existência,
sob qualquer forma. Não há, pois, meio-termo: ou a alma existia ou não
existia antes do corpo. Se ela existia, qual era a sua situação? Tinha ou não
consciência de si mesma? Se não a tinha, era mais ou menos como se não
existisse; se a tinha, sua individualidade era progressiva ou estacionária?
Num e noutro caso, qual a sua situação ao tornar o corpo? Admitindo, de
acordo com a crença vulgar que a alma nasce com o corpo, ou O que dá no
mesmo, que antes da encarnação só tinha faculdades negativas,
formulemos as seguintes questões:
1. Por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das idéias
adquiridas pela educação?
2. De onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de pouca idade
para esta ou aquela ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou
medíocres por toda a vida?
3. De onde vêm, para uns, as idéias inatas ou intuitivas, que não existem
para outros?
4. De onde vêm, para certas crianças, os impulsos precoces de vícios ou
virtudes, esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, que
contrastam com o meio em que nasceram?
5. Por que alguns homens, independentemente da educação, são mais
adiantados que outros?
6. Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomarmos um criança
hotentote, de peito, e a educarmos, enviando-a depois aos mais
renomados liceus, faremos dela um Laplace ou um Newton?
Perguntamos qual a Filosofia ou a Teosofia ( Kardec não se refere à
doutrina da Sociedade Teosófica, que só foi fundada mais tarde, em 1876,
mas à Teosofia num sentido geral, como era então conhecida a palavra, ou
seja, uma forma de conhecimento intuitivo ou racional das coisas divinas.
(N. do T) ) que pode resolver essses problemas. Ou as almas são iguais ao
nascer, ou não são: quanto a isso não há duvida. Se são iguais, por que
essas tamanhas diferenças de aptidões? Dirão que dependem do
organismo. Mas, nesse caso, teríamos a doutrina mais monstruosa e mais
imoral. O homem não seria mais que uma máquina, joguete da matéria;
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não teria a responsabilidade dos seus atos; tudo poderia atribuir às suas
imperfeições físicas. Se as almas são desiguais, foi Deus quem as criou
assim. Então, por que essa superioridade inata, conferida a alguns? Essa
parcialidade estaria conforme à sua justiça e ao amor que dedica por igual
a todas as criaturas?
Admitamos, ao contrário, uma sucessão de existências anteriores e
progressivas, e tudo se explicará. Os homens trazem, ao nascer, a intuição
do que já haviam adquirido. São mais ou menos adiantados, segundo o
número de existências por que passaram ou conforme estejam mais ou
menos distanciados do ponto de partida: precisamente como, numa
reunião de pessoas de todas as idades, cada uma terá um desenvolvimento
de acordo vom o número de anos vividos. Para a vida da alma, as
existências sucessivas serão o que os anos são para a vida do corpo. Reuni
um dia mil indivíduos de um até oitenta anos; suponde que um véu tenha
sido lançado sobre todos os dias anteriores, e que, na vossa ignorância,
julgais todos eles nascidos no mesmo dia: perguntareis, naturalmente, por
que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns
instruídos e outros ainda ignorantes. Mas, se a nuvem que vos oculta o
passado for afastada, se compreenderdes que todos viveram por mais ou
menos tempo, tudo estará explicado. Deus, na sua justiça, não podia ter
criado almas mais perfeitas e outras menos perfeiitas. Mas, com a
pluralidade das existências, a desigualdade que vemos nada tem de
contrário à mais rigorosa eqüidade. É porque só vemos o presente e não o
passado, que não o compreendemos. Este raciocínio repousa sobre algum
sistema, alguma suposição gratuita? Não, pois partimos de um fato
patente, incontestável: a desigualdade de aptidões e do desenvolvimento
intelectual e moral. E verificamos que esse fato é inexplicável por todas as
teorias correntes, enquanto a explicação é simples, natural, lógica, por
uma nova teoria. Seria racional preferirmos aquela que nada explica à
outra que tudo explica?
No tocante à sexta pergunta, dirão sem dúvida que o hotentote é de uma
raça inferior. Então perguntaremos se o hotentote é ou não humano. Se é
humano, por que teria Deus, a ele e a toda a sua raça, deserdado dos
privilégios concedidos à raça caucásica? Se o não é, por que procurar fazêlo cristão? A Doutrina Espírita é mais ampla que tudo isso. Para ela, não há
muitas espécies de homens, mas apenas homens, seres humanos cujos
espíritos são mais ou menos atrasados, mas sempre susceptíveis de
progredir. Isto não está mais conforme à Justiça de Deus?
Vimos a alma no seu passado e no seu presente. Se a considerarmos
quanto ao futuro, encontraremos as mesmas dificuldades.
1. Se a existência presente deve ser decisiva para a sorte futura, qual é, na
vida futura, respectivamente, a posição do selvagem e a do homem
civilizado? Estarão no mesmo nível ou estarão distanciados no tocante à
felicidade eterna?
2. O homem que trabalhou toda a vida para melhorar-se estará no mesmo
plano daquele que permaneceu inferior, não por sua culpa, mas porque não
teve o tempo nem a possibilidade de melhorar?
3. O homem que praticou o mal, por não ter podido esclarecer-se, é
culpado por um estado de coisas que dele em nada dependeu?
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4. Trabalha-se para esclarecer os homens, para os moralizar e civilizar.
Mas, para um que se esclarece, há milhões que morrem cada dia, antes que
a luz consiga atingi-los. Qual é a sorte destes? Serão tratados como
répobros? Caso contrário, o que fizeram eles, para merecerem estar no
mesmo plano que os outros?
5. Qual é a sorte das crianças que morrem em tenra idade, antes de
poderem ter feito o mal ou o bem? Se estiverem entre os eleitos, por que
esse favor, sem nada terem feito para o merecer? Por que privilégio foram
elas subtraídas às tribulações da vida?
Há uma doutrina que possa resolver essas questões? Admiti as existências
sucessivas, e tudo estará explicado de acordo com a justiça de Deus.
Aquilo que não pudemos fazer numa existência, faremos em outra. É assim
que ninguém escapa à lei do progresso. Cada um será recompensado
segundo o seu verdadeiro merecimento, ninguém é excluído da felicidade
suprema, a que pode aspirar, sejam quais forem os obstáculos que
encontre no seu caminho.
Essas questões poderiam ser multiplicadas ao infinito, porque os
problemas psicológicos e morais que não encontram solução, a não ser na
pluralidade das existências, são inumeráveis. Limitamo-nos apenas aos
mais gerais. Seja como for, talvez se diga que a doutrina da reencarnação
não é admitida pela Igreja: isto seria, portanto, a subversão da religião.
Nosso objetivo não é, no momento, tratar desta questão, bastando-nos
haver demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e
racional. Ora, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma
religião que proclame Deus como a bondade e a razão por excelência. O
que teria acontecido à religião se, contra a opinião universal e o
testemunho da Ciência, tivesse resistido à evidência e expulsado de seu
seio quem não acreditasse no movimento do Sol e nos seis dias da Criação?
Que crédito mereceria, e que autoridade teria, entre os povos esclarecidos,
uma religião baseada nos erros evidentes, oferecidos como artigos de fé?
Quando a evidência foi demonstrada, a Igreja sabiamente se alinhou ao
seu lado. Se está provado que existem coisas que seriam impossíveis sem
a reencarnação, se certos pontos do dogma não podem ser explicados
senão por este meio, será necessário admiti-la e reconhecer que o
antagonismo entre essa doutrina e os dogmas é apenas aparente. Mais
tarde mostraremos que a religião talvez esteja menos afastada desta
doutrina do que se pensa, e que ela não sofreria mais, ao admiti-la, do que
com a descoberta do movimento da Terra e dos períodos geológicos, que a
princípio pareciam opor um desmentido aos textos sagrados. O princípio da
reencarnação ressalta, aliás, de muitas passagens das Escrituras,
encontrando-se especialmente formulado, de maneira explícita, no
Evangelho:
- "Descendo eles da montanha (após a transfiguração), Jesus lhes
preceituou, dizendo: Não digais a ninguém o que vistes, até que o Filho do
Homem seja ressuscitado de entre os mortos. Seus discípulos então o
interrogaram, e lhe disseram: Por que dizem pois os escribas que é
necessário que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, lhes disse: Em
verdade, Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos
declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, antes o fizeram sofrer
tudo quanto quiseram. Assim também eles farão morrer ao Filho do
Homem. Então entenderam os discípulos que era de João Batista que ele
lhes havia falado". (São Mateus, cap. XVII).
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Seja qual for, de resto, a opinião que se tenha sobre a reencarnação, quer
a aceitem ou não, ninguém a ela escapará por causa da crença em
contrário. O ponto essencial é que o ensinamento dos Espíritos é
eminentemente cristão: ele se apoia na imortalidade da alma, nas penas e
recompensas futuras, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo, e
portanto não é anti-religioso.
Raciocinamos, como dissemos, fazendo abstração de todo o ensinamento
espírita, que, para certas pessoas, não tem autoridade. Se, como tantos
outros, adotamos a opinião referente à pluralidade das existências, não é
somente porque ela nos veio dos Espíritos, mas porque nos parece a mais
lógica e a única que resolve as questões até então insolúveis. Que ela nos
viesse de um simples mortal, e a adotaríamos da mesma maneira, não
hesitando em renunciar às nossas próprias idéias. Do mesmo modo, nós a
teríamos repelido, embora viesse dos Espíritos, se nos parecesse contrária
à razão, como repelimos tantas outras. Porque sabemos, por experiência,
que não se deve aceitar de olhos fechado tudo o que vem dos Espíritos,
como tudo aquilo que vem da parte dos homens. O primeiro título, aos
nossos olhos, da doutrina da reencarnação é, antes de tudo, o de ser
lógica. Mas ainda tem outro, que é o de ser confirmada pelos fatos: fatos
positivos e, por assim dizer, materiais, que um estudo atento e raciocinado
pode revelar a quem se der ao trabalho de observá-los com paciência e
perseverança, e diante dos quais a dúvida não é mais possível. Quando
esses fatos se popularizarem, como o da formação e do movimento da
Terra, será necessário reconhecer a evidência, e os seus opositores terão
gasto em vão seus argumentos contrários
Reconheçamos, em resumo, que a doutrina da pluralidade das existências
é a única a explicar aquilo que, sem ela, é inexplicável. Que é
eminentemente consoladora e conforme a justiça mais rigorosa, sendo
para o homem a tábua de salvação que Deus lhe concedeu, na sua
misericórdia
As próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvida a respeito.
Eis o que se lê no Evangelho segundo São João, capítulo III:
3. "Jesus, respondendo a Nicodemos, disse: Em verdade, em verdade te
digo que se um homem "não nascer de novo", não pode ver o reino de
Deus.
4. Nicodemos lhe disse: Como pode um homem nascer quando está
velho? Pode ele entrar de novo no ventre de sua mãe e nascer ouera vez?
5. Jesus respondeu: Em verdade, em verdade te digo que, se um homem
não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que
é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te
maravilhes de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo".
Nota do Tradutor - A reencarnação está hoje provada pelos casos de
lembrança de vidas anteriores em crianças, de pesquisas hipnóticas de
regresssão da memória, de avisos mediúnicos, de renascimento com sinais
e condições posteriormente verificados. Embora as ciências oficiais ainda
relutem em aceitar essas provas, a Ciência espírita as considera válidas e
espera para breve a sua aceitação oficial. - Platão, em 'A República",
apresentou o famoso Mito da Caverna para explicar a vida espiritual.
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Kardec nos oferece, nas considerações acima, o Mito do Véu para
esclarecer o problema da reencarnação.
Allan Kardec - O Livro dos Espíritos
CULPA E
REENCARNAÇÃO
Reunião pública de 24-2-61 - 1ªª Parte, cap. V, item 7 (O Céu e o Inferno)
Espíritos culpados! Somos quase todos.
Julgávamos que o poder transitório entre os homens nos fosse conferido
como sendo privilégio e imaginário merecimento, e usamo-lo por espada
destruidora, aniquilando a alegria dos semelhantes ...
Contudo, renascemos nos últimos degraus da subalternidade, aprendendo
quanto dói o cativeiro da humilhação.
Acreditávamos que a moeda farta nos situasse a cavaleiro dos desmandos
de consciência ...
Entretanto, voltamos à arena terrestre, em doloroso pauperismo,
experimentando a miséria que infligimos aos outros.
Admitíamos que as vítimas de nossos erros deliberados se distanciassem,
para sempre de nós, depois da morte ...
Mas, tornamos a encontrá-las no lar, usando nomes familiares, no seio da
parentela, onde nos cobram, às vezes com juros de mora, as dívidas de
outro tempo, em suor do rosto, no sacrifício constante, ou em sangue do
coração, na forma de lágrimas.
Supúnhamos que os abusos do sexo nos constituíssem a razão de viver e
corrompemos o coração das almas sensíveis e nobres com as quais nos
harmonizávamos, vampirizando-lhes a existência ...
No entanto, regressamos ao mundo em corpos dilacerados ou deprimidos,
exibindo as estranhas enfermidades ou as gravosas obsessões que criamos
para nós mesmos, a estampar na apresentação pessoal a soma deplorável
de nossos desequilíbrios.
Espíritos culpados! Somos quase todos.
A Perfeita Justiça, porém, nunca se expressa sem a Perfeita Misericórdia, e
abre-nos a todos, sem exceção, o serviço do bem, que podemos abraçar na
altura e na quantidade que desejarmos, como recurso infalível de resgate e
reajuste, burilamento e ascensão.
Atendamos às boas obras quanto nos seja possível. Cada migalha de bem
que faças é luz contigo, clareando os que amas.
E assim é porque, de conformidade com as Leis Divinas, o aperfeiçoamento
do mundo depende do mundo, mas o aperfeiçoamento em nós mesmos
depende de nós.
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NA LUZ DA REENCARNAÇÃO
Reunião pública de 21.4.61 - 1ªª parte, cap.VII, item 17
Trazes hoje as vísceras doentes, compelindo-te aos aborrecimentos de
incessante medicação.
Elas, porém, se fizeram assim, à força de suportarem ontem os teus
próprios abusos nos venenos da mesa.
Trazes hoje o corpo mutilado, obrigando-te a movimentos de sacrifício.
Tens, no entanto, o carro físico desse modo por lhe haveres gasto, ontem,
esse ou aquele recurso em corridas à delinqüência.
Trazes hoje o cérebro hebetado, dificultando-te as expressões. Mas, isso
acontece porque, ontem, mergulhavas a própria cabeça em clima de
trevas.
Trazes hoje a carência material por sentinela de cada dia. Contudo, ontem
atolavas o coração no supérfluo, articulado com o pranto dos infelizes .
Trazes hoje, na própria casa, a presença de certos familiares que te
acompanham à feição de verdugos. Entretanto, são eles credores de
ontem, que surgem, no tempo, pedindo contas .
Todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto, pelas tentações e
provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos
impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro.
Perfeição é a meta. Reencarnação é o caminho.
E toda falha, na direção de obra perfeita, exige naturalmente corrigenda e
recomeço.
Emmanuel - Justiça Divina
DORES DE CÁ E
DE LÁ
Sim, existem multidões de Espíritos que ainda experimentam largas
torturas na forma etérea em que se lhes plasmava o corpo de carne! E
como não senti-las?
Sabes que mesmo aí, nos domínios da matéria densa, pessoas que
sofreram a amputação de um membro sentem-no, ainda, através de
terebrantes dores. Que não sentirá alguém que traga o corpo enfermo e a
alma verminada, após sofrer a amputação da existência física?
De cá e de lá, somos defrontados por vivos, mortos e semimortos, pois
somente revela habilidade, para morrer, a alma que demonstrou esforço
para viver corretamente; ninguém é promovido de carrasco a salvador ou
de réu a herói, a passe de mágica.
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Cada homem traz a sentença pessoal lavrada na mente e, ao resvalar do
catafalco para o seio da terra, dele depende a liberdade espiritual ou o
encarceramento nas sólidas e indesertáveis prisões da consciência.
Se a evolução patrocina o êxodo perpétuo das sombras de nosso íntimo,
nem por isso conseguiremos apagar, de um dia para outro, com operações
plásticas irrepreensíveis, as mil cicatrizes de nossos erros, insculpidas na
própria alma.
Na febre de perecedouros interesses terra-a-terra, o homem, muitas vezes,
envolto na cerração do engano a toldar-Ihe a vista, afunda-se no pântano
lodacento da incerteza e, desse modo, surgem, aos milhares, os irmãos
duvidadores na Terra. Depois do trespasse, errantes e irredimidos, quando
a consciência resmunga, ainda maculados de lama em prodigiosos
ergástulos fluídicos, uns sorriem, outros gargalham. .. o sorriso fixo da
idiotia, a gargalhada estentórica da loucura ... estigmatizados pelas farpas
dos dissabores mais díspares.
Em razão disso, urge tornar espontâneo, em nós, o gesto de coperar,
seguindo as Almas Maiores que não medem o bem que fazem.
Adota a sinceridade na voz, proscrevendo o aguilhão da astúcia camuflada
no glacê da melifluidade, decorrente de intenções escusas que forçam a
criatura a exibir atitudes camáleonescas na vida diária.
Reconheçamos que, nas pegadas do Cristo descrucificado, ninguém é fraco
para lutar contra o infortúnio nem é vencido perante a provação; a fé
soerguedora mantém desnublada a face padecente, ainda mesmo quando
busque romper caminho sob a avalancha de destroços morais em que se
agita, por eleger na caridade a antiga e sempre nova tarefa que todos
necessitamos desempenhar, cada hora, uns para com os outros, em
demanda da vitória sobre nós mesmos, na tecedura interminável do
destino.
MANUEL QUINTÃO - SEAREIROS DE VOLTA
ESPÍRITAS,
MEDITAI
Espíritas!
Quem pode sopesar o exato valor do Espiritismo na vida humana?
Doutrina impessoal por não ter fundador. Espontânea por distanciar-se de
serviços remunerados.
Clara por escapar a todo profissionalismo em matéria de fé.
Libertadora por não possuir sacerdócio hierárquico. Atualizada pela ciência
dos homens conjugada aos ensinamentos dos Planos Superiores.
Indestrutível por se elevar de bases imateriais. Inatacável por dirigida
incessantemente sob a inspiração de Jesus e de Suas legiões renovadoras
da Humanidade.
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Firme por fundamentar-se nas demonstrações e nos fatos.
Contínua por situar-se a cavaleiro de todas as crises planetárias. A
mediunidade que lhe veicula os princípios, qual recurso inestancável no
espírito, não pode ser sufocada, tanto quanto seria impraticável a adoção
de medidas tendentes a enceguecer todos os homens.
A descoberta de novas "terras do céu" confirmar-lhe-á os postulados,
ampliando-lhe todos os horizontes.
O avanço do conhecimento terrestre consolida-lhe o avanço.
A queda desse ou daquele conceito errôneo exalta-lhe as verdades.
À vista disso, compenetrai-vos de vosso elevado ministério à frente da
vida.
Não sois espíritas à revelia das circunstâncias. Vossas testas surgem
marcadas por sinais invisíveis, definindo-vos responsabilidades e trabalho.
Vossas vidas são acompanhadas atenciosamente de uma vida mais alta.
Vossos atos cotidianos são anotados com emoção e justiça.
Não há espírita sincero agindo a sós; todos participam naturalmente de
equipes intangíveis, empenhadas na atividade constante e redentora.
Sede leais à própria fé.
Muitos de vós trazeis o nome vinculado a obras de regeneração e
progresso, devotamento e amor, iniciadas noutras esferas e noutros
mundos.
Crede! A Terra vem alcançando a esperada maturidade espiritual.
Do mesmo modo que Jesus predissera o advento do Espiritismo
Consolador, conseqüentemente o Excelso Mestre anunciara a existência de
vós todos - os espíritas de hoje -, construtores do mundo novo, decerto
muita vez experimentados pelos ataques das sombras interessadas na
perturbação e na decadência, mas vigiados e sustentados pelos
Vanguardeiros do Porvir que seguiram adiante de vós a fim de esperar-vos
na Vida Eterna.
CAÍRBAR SCHUTEL
ESPÍRITAS PELA SEGUNDA VEZ
O número dos reencarnados detentores de conhecimento anterior do
Espiritismo aumenta e aumentará a cada dia.
Quanto mais a individualidade consciente mentalize o Mundo Espiritual
numa vida física, mais facilidades obtém para lembrar-se dele em outra.

espiritismoativo.weebly.com

PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com
A militança doutrinária, o exercício da mediunidade ou a responsabilidade
espírita vincam a alma de profundas e claras percepções que transpõem a
força amortecedora da carne.
Os princípios espíritas, a pouco e pouco, automatizar-se-âo no cosmo da
mente, através de reflexos morais condicionados pela criatura, assentados
no sentimento intuitivo da existência de Deus e no pressentimento da
sobrevivência após à morte que todos carregam no imo do ser.
Daí nasce o valor inapreciável da leitura, da meditação e da troca de idéias
sobre as verdades que o Espiritismo encerra e a sua conseqüente
realização no dia-dia terrestre.
Estudar e exercer as obrigações de caráter espírita é construir para
sempre, armazenar para o futuro, libertar-se de instintos e paixões
inferiores, rasgar e ampliar horizontes e perspectivas que enriqueçam as
idéias inatas, destinadas a se desdobrarem quais roteiros de luz, na época
da meninice e da puberdade, nas existências próximas.
A maior prova da eternidade do Espiritismo, nos caminhos humanos, é essa
consolidação de seus postulados na consciência, de vida em vida, de século
em século, esculpindo a memória, marcando a visão, desentranhando a
emotividade, sulcando a inteligência e plasmando idéias superiores nos
recessos do espírito.
A Terra recepciona atualmente a quinta geração de profitentes do
Espiritismo, composta de número maior de criaturas que receberão a
responsabilidade espírita pela segunda vez. Esse evento, de suma
importância na Espiritualidade, reclama vigilante dedicação dos pais, mais
viva perseverança dos médiuns, mais acentuada abnegação dos
evangelizadores da infância, maior compreensão de todos.
Um exemplo de alguém, uma página isolada, um livro que se dá, um fato
esclarecedor, uma opinião persuasiva, uma contribuição espontânea,
erigir-se-ão, muita vez, por recurso mais ativo na excitação dessas mentes
para a verdade, catalisando-lhes as reações de reminiscências
adormecidas, que ressoarão à guisa de clarins na acústica da alma.
Amigo, o Espiritismo é a nossa Causa Comum. Auxilia os novos-velhos
mergulhadores da carne, divide com eles os valores espirituais que
possuis. Oferece-lhes a certeza de tua convicção, a alegria de tua
esperança, a caridade de tua ação.
Se eles descem à tua procura, é indispensável recordes que esses
companheiros reencarnantes contigo e o teu coração junto deles "serão
conhecidos", na Vida Maior, "por muito se amarem".

CARLOS LOMBA - Seareiros de volta
FLUÍDO
MAGNÉTICO
1 - SOMBRA E LUZ

espiritismoativo.weebly.com

PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com
Qualquer estudante de Física sabe que a ação da luz pode impor
diferenciações a variáveis ou a propriedades de substâncias e sistemas,
determinando, por exemplo, variações de resistência elétrica, emissão de
elétrons ou excitações de redes cristalinas.
Sabe também que os fótons têm massa em repouso nula, carga elétrica
nula e spin unitário, mas que a energia de cada um é sempre igual ao
produto da constante de Planck pela freqüência do campo.
Também não ignora que, num meio material, a velocidade de um fóton
pode ser menor do que a da radiação eletromagnética no vácuo, porque ele
interage com as partículas do meio.
Igualmente, não constitui novidade que um cátodo fotossensível, excitado
por uma radiação apropriada, emite elétrons que podem ser acelerados
para um eletrodo, provocando a emissão de novos elétrons, ainda mais
numerosos. E se novas acelerações ocorrerem, em seqüência, para outros
eletrodos, o número inicial de elétrons pode multiplicar-se por várias
potências de dez.
Até aí, nenhuma novidade. Entretanto, neste outro lado do plano físico em
que o homem desencarnado reside, isto é, no plano a que a morte do corpo
nos conduz, e onde a matéria diferenciada e muito mais plástica se
caracteriza por bem menor densidade, a influência da luz é, na mesma
inversa proporção, muito maior.
Se no plano físico fótons podem decompor moléculas e, quando possuem
energia superior a 5,18 ou 5,40 MeV, podem até provocar fissões
nucleares, como a do urânio 233 e a do tório 230, aqui a gradação natural
e automática, ou conscientemente provocada, determina com facilidade o
teor eletromagnético de qualquer tipo de luz, a ponto de tornar uma
claridade confortadora e reconstituinte, ou, ao contrário, insuportável por
quem não tiver capacidade fisio-psico-moral para absorvê-la.
É em razão disso que os "filhos da Luz", isto é, as consciências iluminadas
pelo bem, são sempre mais poderosos do que os "filhos da treva", ou seja,
as consciências ensombrecidas pelo crime. Isto porque as vibrações do
pensamento têm sempre efeitos luminosos, geram luz, e essa luz tem,
naturalmente, freqüência, intensidade, coloração, tonalidade, brilho e
poder peculiares, de acordo com a sua natureza, força e elevação.
Poder-se-ia dizer que a hierarquia espiritual se assinala por naturais
diferenças de luminosidade, a traduzir níveis e expressões variadas de
elevação, grandeza, potência e saber.
Se considerarmos que as vibrações luminosas da aura espiritual se fazem
acompanhar de sons e odores característicos, além de outras intraduzíveis
expressões de dinamismo vital, poderemos tentar formular vaga idéia do
que chamaríamos o mundo individual de um Espírito Superior, pois não
temos, por enquanto, nenhuma possibilidade de imaginar a excelsa
sublimidade da aura de um Espírito Angélico.
Se a crônica do mundo referiu-se à claridade da explosão de uma bomba
atômica, dizendo que ela teve o fulgor de mil sóis, como se expressaria se
pudesse suportar a gloriosa visão da Aura do Cristo?
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Descendo, porém, à humildade da nossa condição, consideremos que tudo
em nosso plano é relativo e que, dentro das limitações de nossa realidade,
a luz do bem é força divina que o Poder do Alto nos convida
constantemente a sublimar e expandir.
A sombra e a treva são criações mentais inferiores das mentes enfermiças,
renováveis e conversíveis em luz confortadora, pela química dos
pensamentos harmoniosos e dos sentimentos bons.
2 - FLUÍDO MAGNÉTICO
No processo da ENCARNAÇÃO, OU REENCARNAÇÃO, a mente espiritual,
envolta no seu soma perispirítico reduzido, i.e., miniaturizado, atrai
magneticamente as substâncias celulares do ovo materno, ao qual se
ajusta desde a sua formação, revestindo-se com ele para, de imediato,
começar a imprimir-lhe as suas próprias características individuais, que
vão sendo absorvidas pelo novo organismo carnal, à medida que este se
desenvolve e se desdobra segundo as leis genésicas naturais.
Intimamente ligada, desse modo, a cada célula física, que se forma
segundo o molde da célula perispiritual preexistente a que se acopla, a
mente espiritual assume, de maneira mais ou menos consciente, em cada
caso, mas sempre rigorosamente efetiva, o comando da nova
personalidade humana, que assim se constitui de Espírito, perispírito e
corpo material.
Importa aqui considerar que as características modulares que a mente
imprime às células físicas que se formam são por ela transmitidas e fixadas
através de uma força determinada, que é a energia mental, veiculada pelas
ondas eletromagnéticas do pensamento. Quando o molde perispirítico
preexiste exteriorizado, as vibrações mentais, atingindo-o em primeiro
lugar, encontram maiores recursos para a ele ajustarem as novas células
físicas. Noutros casos, as vibrações mentais, atuando sobre moldes
perispiríticos amorfoidizados por ovoidização, valem-se do processo
fisiológico natural de desenvolvimento genético para reconstituir a
tessitura da organização perispiritual, ao mesmo tempo que imprimem às
novas células deste, e às do soma físico, as características de sua
individualidade.
Assim, as ondas eletromagnéticas do pensamento, carregadas das ideoemoções do Espírito, constituem o que se denomina fluido magnético, que
é plasma fluídico vivo, de elevado poder de ação.
Dai em diante, e pela vida toda, refletem-se na mente espiritual todos os
fenômenos da experiência humana do ser, cuja quimiossíntese final nela
também se realiza. Justo é que nela se reflitam e se imprimam tais
resultados, por ser ela mesmo quem comanda o ser, ou, melhor dizendo,
por ser ela o próprio ser, que do mais se vale como de instrumentos
indispensáveis à sua ação e manifestação, porém não mais do que
instrumentos.
É das vibrações da mente espiritual que dependem a harmonia ou a
desarmonia orgânicas da personalidade e, portanto, a saúde ou a doença
do perispírito e do corpo material.
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De acordo com o princípio da repercussão, as células corporais respondem
automaticamente às induções hipnóticas espontâneas que lhes são
desfechadas pela mente, revigorando-se com elas ou sofrendo-lhes a
agressão. Raios mentais desagregadores, de culpabilidade ou remorso,
formam zonas mórbidas no cosmo orgânico, impondo distonia às células,
que adoecem, provocando a eclosão de males que podem ir desde a
toxiquemia até o câncer.
Tanto ou mais do que os prejuízos causados pelos excessos e acidentes
físicos, muitas vezes de caráter transitório, as ondas mentais tumultuárias,
se insistentemente repetidas, podem provocar lesões de longo curso, a
repercutirem, no tempo, até por várias reencarnações recuperadoras.
Além disso, na recapitulação natural e inderrogável das experiências do
Espírito, quando se trata de ônus cármicos em aberto, eclodem, com
freqüência, em determinadas faixas de idade, e em certas circunstâncias
engendradas pelos mecanismos da expiação, forças desarmônicas que
afligem a mente, desafiando-lhe a capacidade de autocontrole e autosuperação, sob pena de engolfar-se ela em caos de intensidade e duração
imprevisíveis.
Não podemos, tampouco, esquecer os problemas de sintonia, decorrentes
da lei universal das afinidades, que obriga os semelhantes a conviverem
uns com os outros e a se influenciarem mutuamente. Como a onda mental
opera em regime de circuito, incorpora inelutavelmente todos os princípios
ativos que absorve, sejam de que natureza forem. Assim, tanto acontecem,
entre as almas, maravilhosas fecundações de ideais e sentimentos nobres,
como terriveis contágios mentais, algumas vezes até de natureza
epidêmica, responsáveis por graves manifestações da patologia mentofísica.
Tudo depende, por conseguinte, do modo como cada Espírito se conduz, no
uso do fluido magnético que maneja. Com ele, pode-se ferir e prejudicar os
outros, criar distúrbios e zonas de necrose, soezes encantamentos e
fascinações escravizantes. Mas pode também manipular medicações
balsâmicas, produzir prodígios de amor fecundo e estabelecer, através da
prece e do trabalho benemerente, uma sublime ligação com o Céu.
3 - AÇÃO MENTOMAGNÉTICA
O pensamento é uma radiação da mente espiritual, dotada de
ponderabilidade e de propriedades quimioeletromagnéticas, constiituída
por partículas subdivisíveis, ou corpúsculos de natureza fluídica,
configurando-se como matéria mental viva e plástica. Partindo da mente,
que a elabora, essa radiação se difunde por todo o cosmo orgânico,
primeiro através do centro coronário, espraiando-se depois pelo córtex
cerebral e pelo sistema nervoso, para afinal atingir todas as células do
organismo e projetar-se no exterior.
Tal radiação mental, expedida sob a forma de ondas eletromagnéticas,
constitui o fluido mentomagnético, que, integrado ao sangue e à linfa,
percorre incessantemente todo o organismo psicofísico, concentrando-se
nos plexos, ou centros vitais, e se exteriorizando no "halo vital", ou aura.
Do centro coronário, que lhe serve de sede, a mente estabelece e transmite
a todo o seu cosmo vital os seus padrões de consciência e de manifestação,
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determinando o sentido, a forma e a direção de todas as forças orgânicas,
psíquicas e físicas, que se lhe subordinam.
Através do centro cerebral, governa então as atividades sensoriais e
metabólicas, enquanto controla a respiração, a circulação sangüínea, as
reservas hemáticas, o sistema digestivo e as atividades genésicas, por
meio, respectivamente, dos centros laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico
e genésico.
É claro que, enquanto se demora em faixas modestas de consciência, a
mente age, em tudo isso, de maneira instintiva, segundo a capacidade
adquirida em miríades incontáveis de multifárias experiências, nos
automatismos de repetição multimilenar, através da imensa jornada
evolutiva que realizou, desde a condição de mônada fundamental, no corpo
vivo das bactérias rudimentares.
Entretanto, esse maior ou menor grau de inconsciência, em sua própria
atuação, em nada diminui a efetividade da ação da mente. Apenas, à
medida que ela evolve, amplia as próprias alternativas de poder, ganhando
liberdade de conduta cada vez maior, por dispor de recursos de
conhecimento teórico e prático cada vez mais amplos.
É pelo fluido mentomagnético que a mente age diretamente sobre o
citoplasma, onde se entrosam e se interam as forças fi·· siopsicossomáticas,
sensibilizando e direcionando a atividade celular, no ambiente funcional
especializado de cada centro vital, saturando, destarte, as diversas regiões
do império orgânico, com os princípios ativos, quimioeletromagnéticos,
resultantes de seu metabolismo ídeo-emotivo saudável ou conturbado,
feliz ou infeliz.
Cumpre notar, todavia, que o fluido mentomagnético não é apenas o
instrumento por excelência da ação da mente sobre o fisiopsicossoma, mas
igualmente o veículo natural que leva de volta à mente a reação
fisiopsicossomática. Ele está, portanto, constantemente carregado de
forças mentofísicas interadas, que são a síntese viva do estado dinâmico
do ser e a externação atuante de sua íntima e verdadeira realidade.
Eis por que o vemos às vezes designado por fluido animal ou fluido vital,
que são, sem dúvida, formas ou modalidades pelas quais ele também se
manifesta, tal como ocorre com o ectoplasma.
O fluido mentomagnético está na base de toda a fenomenologia mediúnica
e, por conseqüência, na base de todos os fenômenos de sugestão, hipnose,
auto··hipnose, obsessão e inspiração, por ser o elemento natural de
comunicação e de trocas energéticas entre os seres vivos.
Daí a imensa importância do passe magnético, que é operação de
transfusão de poderosas energias vivas. Lembremo··nos, porém, de que
cada um só pode dar do que tem e só consegue receber o que merece.
Áureo -Universo e Vida
GRAÇA E
REENCARNAÇÃO
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Toda vez em que se aborda o tema de reencarnação, os mais ferrenhos
estudiosos dos Evangelhos, que se detêm na forma da mensagem antes
que no seu conteúdo, opõem à necessidade do nascer de novo na carne, a
que se referiu Jesus, a concessão da "graça", como mecanismo de
salvação, em decorrência da divina misericórdia do Pai.
A salvação pela graça, sem dúvida, constitui uma dádiva arbitrária, que
viola as leis do equilíbrio universal, a uns beneficiando, em detrimento de
outros, em flagrante injustiça por parte do Soberano Criador. Igualmente,
o conceito apresentado, em referência ao "sangue de Cristo" salvando as
criaturas, deve ser entendido como a lição preciosa que o Mestre nos deu,
demonstrando que, mesmo Ele, sendo puro, não se furtou ao holocausto da
própria vida, num extremo ato de amor, a fim de que nos não evadamos à
doação plena e total, quando chegado o momento do sacrifício pessoal.
Ensejar-se a um endividado revel a oportunidade de resgatar os débitos,
constitui-lhe uma graça. Conceder-lhe, ao trânsfuga do dever o ensejo de
reabilitação, torna-se para ele uma graça imerecida. Facultar-se, ao
enfermo, recursos de renovação e saúde é-lhe uma graça auspiciosa.
Proporcionar-se, ao delinquente, o afastamento da sociedade, a
reeducação e o retorno à comunidade, torna-se-lhe uma graça bendita.
Agraciar-se, porém, o agressor esquecendo-lhe a vítima, é um ato de
injustiça. Liberar-se o algoz, sem facultar o mesmo a quem lhe padeceu a
perversidade, faz-se uma forma de estimular o crime.
O amor e a justiça cooperam em favor da reabilitação do devedor, que
liberta a consciência da engrenagem do erro, encontrando a felicidade
anelada. O amor verdadeiro não beneficia uns, olvidando outros.
"Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá" - disse Jesus. Isto
equivale a afirmar que todos se salvarão mediante as conquistas realizadas
durante as sucessivas existências.
A reencarnação é a graça que o Pai concede aos que se comprazem no erro
e na delinquência, a fim de desfrutarem a salvação, essa conquista que nos
cumpre lograr a esforço próprio e com sacrifício pessoal.
A vida é unica, no seu processo de crescimento e perfeição, em que o berço
e o túmulo representam portas de entrada e de saída para cada existência
física. A carne nasce, morre e renasce inúmeras vezes, inclusive numa
mesma existência corporal, mas a vida não cessa nunca.
Utiliza-te, portanto, da concessão feliz dos renascimentos físicos, a fim de
cresceres em direção ao bem e à libertação de que o Mestre te acena,
enquanto te aguarda, reabilitando-te dos erros cometidos, evitando incidir
em outros e edificando-te no bem para o bem de todos.
VIAGEM DA REENCARNAÇÃO
Na abençoada jornada que encetas sob as bênçãos da reencarnação,
utiliza-te de todas as ensanchas para o ministério do progresso espiritual,
tua meta maior. Considera a vilegiatura carnal como sendo uma estrada
quilometrada com objetivos definidos e meta bem caracterizada.
À semelhança de qualquer rota, o seu curso se desdobra por paisagens
límpadas e encantadoras, a claro céu ensolarado, sob intempéries
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vigorosas e sobre solos assinalados por problemas que impossibilitam o
acesso... Cada quilômetro vencido representa uma etapa anual de
conquista laboriosa.
Da mesma forma que o viajante comum se preocupa para a excursão,
precatando-se contra as prováveis dificuldades, armando-se de
previdência para enfrentar os trâmites difíceis e as possíveis ocorrências,
no movimento reencarnacionista, igualmente, faz-se indispensável que
medidas acautelatórias, de natureza preventiva ou reparadora, sejam
colocadas em pauta e examinadas.
Nem sempre o avanço se fará com rapidez ou facilidade. Aqui, é um
caminho impérvio, onde os problemas se multiplicam impeditivos,
podendo, sem embargo, a penates, ser contornado. Ali, estão penhascos
ameaçadores, cujos declives exigem embreagens e freios regulados,
mediante os quais se poderá vencer o perigo.
Além, se encontram pontes caídas sobre cursos d'água que, todavia, se
farão transpostos, através de outros recursos. Há sempre desafios;
entretanto sempre se dispõem de soluções para equacionamento dos
óbices. Pelo caminho humano, em que o Espírito avança no rumo da Vida
Maior, repontam, também, surpresas desagradáveis, incidentes e testes
que medirão a capacidade de resistência quanto de discernimento de cada
viajante...
Os problemas servem para avaliar as aquisições morais, enquanto facultam
que as conquistas amealhadas sejam colocadas a prova. No curso da
evolução, por onde o Espírito transita para o grande norte, aparecem,
providenciais, túneis que facilitam o acesso às metas buscadas.
Ao invés da montanha desafiadora ou do abismo aparvalhante, a técnica,
no mundo, consegue abreviar as distâncias abrindo passagens
subterrâneas. Nelas, todavia, se defronta a questão das trevas, que são
contornadas mediante os recursos das luzes artificiais ou das aberturas
estratégicas, na direção da claridade...
O túnel moral, que intimida, mas facilita o processo da evolução, deve ser
configurado como as provações, os graves momentos de dor, os
testemunhos... O cristão decidido utiliza-se da prece - verdadeiro canal que
traz do Alto as claridades indispensáveis para que se esbatam as sombras perseverando no avanço.
Outras vezes pode acender também as luminescências da resignação e da
coragem, que se assemelham à força elétrica, para vencer a escuridão
aterradora... Não te olvides, jamais, que, por mais sombria se te apresenta
a rota ou o túnel, por onde rumas, há claridade aguardando à frente,
convidativa.
Não te avassalem os injustificáveis receios, nem te assomem os estresses
alucinantes, não te facultes inquietações indesculpáveis... Enquanto se
está na Terra nada há em definitivo, ninguém está em segurança total. A
relatividade do corpo, os impositivos da evolução, os dados fornecidos pelo
passado para a elaboração do programa presente e do futuro são os
responsáveis pelas conjunturas de cada momento, e as surpresas são
mapeamentos que reprogramam atividades e realizações para o futuro.
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Ninguém se considere, em razão disso, vitorioso, enquanto no corpo...
Quase sempre uma viagem exitosa, até certo ponto, pode interromper-se
por tempo indeterminado, no último quilômetro. Vigia e trabalha. Ora e
serve. Confia e sê fiel ao bem. Sofre e liberta-te da constrição do erro.
Insiste e não desanimes.
Jesus, nosso Modelo Perfeito, somente ao concluir a Sua tarefa entre nós,
do alto do madeiro em que jazia crucificado, se considerou vitorioso ao
bradar: - "Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito".
Quando tudo estiver consumado, poderás considerar-te vitorioso na tua
viagem da reencarnação, por haveres logrado alcançar a meta perseguida
que é a libertação total e plena.
JOANNA DE ÂNGELIS - OFERENDA
HERDEIROS
"E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus
e co-herdeiros do Cristo." - Paulo, (Romanos, 8:17)
Incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, através de seus
expositores, relegam o homem à esfera de miserabilidade absoluta.
Púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas
acusações.
Os filhos da Terra são categorizados à conta de réus da pena última.
Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento na
Sabedoria Universal, tem errado em todos os tempos.
Ninguém ignora que o crime ainda obceca, muitas vezes, o pensamento
das criaturas terrestres.
Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial.
Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova, diariamente, a
oportunidade de reerguimento.
Além disso, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino.
Paulo, em sua epístola aos romanos, confere aos homens, com justiça, o
título de herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus.
Por que razão se dilataria a paciência do Céu para conosco, se nós, os
trabalhadores encarnados e desencarnados da Terra, não passássemos de
seres desventurados e inúteis?
Seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas
irremediavelmente malditas?
É necessário fortalecer a fé sublime que elevamos ao Alto, sem nos
esquecermos de que o Alto deposita santificada fé em nós.
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Que a Humanidade não menospreze a esperança.
O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos,
convenientemente, habilitando-nos à posse imorredoura da herança
divina.
Olvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e
cresçamos, para ser, com o Pai, os tutores de nós mesmos.
Emmanuel
NA HORA DA
CRÍTICA
Salientamos a necessidade de moderação e equilíbrio, ante os momentos
menos felizes dos outros; no entanto, há ocasiões em que as baterias da
crítica estão assestadas contra nós.
Junto de amigos quanto de opositores, ouvimos objurgatórias e
reprimendas e, não raro, tombamos mentalmente em revolta ou
depressão.
Azedume e abatimento, porém, nada efetuam de construtivo. Em qualquer
dificuldade, irritação ou desânimo apenas obscurecem situações ou
complicam problemas.
Atingidos por acusação e censura, convém estabelecer minucioso autoexame. Articulemos o intervalo preciso, em nossas atividades, a fim de
orar e refletir, vasculhando o imo da própria alma. Analisemos, sem a
mínima compaixão por nós mesmos, todos os acontecimentos que nos
ditam a orientação e a conduta, sopesando fatos e desígnios que
motivaram as advertências em lide, com rigorosa sinceridade.
Se o foro Íntimo nos aponta falhas de nosso lado, tenhamos suficiente
coragem a fim de repará-las, seja solicitando desculpas aos ofendidos ou
diligenciando meios de sanar os prejuízos de que sejamos causadores.
Entanto, se nos identificamos atentos ao dever que a vida nos atribui, se
intenção e comportamento nos deixam seguros, quanto ao caminho exato
que estamos trilhando em proveito geral e não em exclusivo proveito
próprio, saibamos acomodar-nos à paz e à conformidade.
E, embora reclamação e tumulto nos cerquem, prossigamos adiante, na
execução do trabalho que nos compete, sem desespero e sem mágoa,
convencidos de que, acima do conforto de sermos imediatamente
compreendidos, vige a tranqüilidade da consciência, no cumprimento de
nossas obrigações.
Três conclusões
O tempo concedido ao Espírito para uma reencarnação, por mais longo, é
sempre curto, comparado ao serviço que somos chamados a realizar.
Importante, assim, o aproveitamento das horas.
Meditemos no gasto excessivo de forças em que nos empenhamos
levianamente no trato com assuntos da repartição de outrem.
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Quantos milhares de minutos e de frases esbanjamos por década, sem a
mínima utilidade,ventilando temas e questões que não nos dizem respeito?
Para conjurar essa perda inútil, reflitamos em três conclusões de interesse
fundamental.
O que os outros pensam
- Aquilo que os outros pensam é idéia deles. Não podemos usufruir-lhes a
cabeça para imprimir-lhes as interpretações que são capazes diante da
vida.
Um indígena e um físico contemplam a luz, mantendo conceitos
absolutamente antagônicos entre si.
Acontece o mesmo na vida moral. Precisamos nutrir o cérebro de
pensamentos limpos, mas não está em nosso poder exigir que os
semelhantes pensem como nós.
O que os outros falam
A palavra dos amigos e adversários, dos conhecidos e desconhecidos, é
criação verbal que lhes pertence.
Expressam-se como podem e comentam as ocorrências do dia-a-dia com os
sentimentos dignos ou menos dignos de que são portadores.
Efetivamente, é dever nosso cultivar na conversação critériosa contudo,
não dispomos de meios para interferir na manifestação pessoal dos entes
que nos cercam, por mais caros nos sejam.
O que os outros fazem
A atividade dos nossos irmãos é fruto de escolha e resolução que lhes
cabe.
Sabemos que a Sabedoria Divina não nos criou para cópias uns dos outros.
Cada consciência é domínio à parte.
As criaturas que nos rodeiam decerto que agem com excelentes intenções,
nessa ou naquela esfera de trabalho, e, se ainda não conseguem
compreender o mérito da sinceridade e do serviço ao próximo, isso é
problema que lhes compete e não a nós.
Fácil deduzir que não podemos fugir da ação nobilitante, a benefício de nós
mesmos, mas não nos compete impor nas decisões alheias, que o próprio
Criador deixa livres.
À vista disso, cooperemos com os outros e recebamos dos outros o auxílio
de que carecemos, acatando a todos, mas sem perder tempo com o que
possam pensar, falar e fazer.
Em suma, respeito para os outros e obrigação para nós.
Emmanuel/André Luiz
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NA SENDA
EVOLUTIVA
Quantos milênios gastou a Natureza Divina para realizar a formação da
máquina física em que a mente humana se exprime na Terra?
O corpo é para o homem santuário real de manifestação, obra-prima do
trabalho seletivo de todos os reinos em que a vida planetária se subdivide.
Quanto tempo despenderá, desse modo, a Sabedoria Celeste na
estruturação do organismo da alma?
Da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à
inteligência e da inteligência ao discernimento, séculos e séculos correram
incessantes.
A evolução é fruto do tempo infinito.
A morte da forma somática não modifica, de imediato, o Espírito que lhe
usufruiu a colaboração.
Berço e túmulo são simples marcos de uma condição para outra.
Assim é que, para as consciências primárias, a desencarnação é como se
fora a entrada em certo período de hibernação. Aves sem asas, não se
elevam à altura. Aguardam o momento de novo regresso ao ninho carnal
para a obtenção de recursos que as habilitem para os grandes vôos.
Crisálidas espirituais, imobilizam-se na feição exterior com que se
apresentam, mas no íntimo conservam as imagens de todas as
experiências que armazenaram nos recessos do ser, revivendo-as em
forma de pesadelos e sonhos, imprimindo na mente as necessidades de
educação ou reparação, com que devem comparecer no cenário da carne,
em momento oportuno.
Para semelhantes inteligências, a morte é como que a parada compulsória,
por algum tempo, diante de mais altos degraus da escada evolutiva que
ainda não se acham aptas a transpor. Sem os instrumenntos de
exteriorização, que lhes cabe desenvolver e consolidar, essas mentes,
quando desencarnadas, sofrem consideráveis alterações da memória.
Quase sempre, demoram-se nos acontecimentos que viveram e, de alguma
sorte, perdem, temporariamente, a noção do tempo. Cristalizam-se, dessa
maneira, em paixões e realizações do passado que lhes é próprio, para
renascerem, na arena da luta material, com as características do quadro
moral em que se colocam, desintegrando erros e corrigindo falhas,
edificando, pouco a pouco, as qualidades sublimes com que se
transportarão às Esferas Mais Altas.
Em razão disso, os Espíritos delinqüentes ressurgem nas correntes da vida
física, reproduzindo no patrimônio congenial as deficiências que
adquiriram à face da Lei.
O malfeitor conservará consigo longo remorso por haver desequilibrado o
curso do bem, impondo lamentável retardamento ao avanço espiritual que
lhe diz respeito e, com essa perturbação, represará na própria alma grande
número de imagens que, na zona mental dele mesmo, se digladiarão
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mutuamente, inibindo, por tempo indeterminável, o acesso de elementos
renovadores ao campo do próprio "eu".
Purificado o vaso íntimo do sentimento, renascerá na paisagem das
formas, com o defeito adquirido através do longo convívio com o
desespero, com o arrependimento ou com a desilusão, reajustando o corpo
perispirítico, por intermédio de laborioso esforço regenerativo na esfera
carnal.
Os aleijões de nascença e as moléstias indefiníveis constituem transitórios
resultados dos prejuízos que, individualmente, causamos à corrente
harmoniosa da evolução.
De átomo a átomo, organizam-se os corpos astronômicos dos mundos e de
pequenina experiência em pequenina experiência, infinitamente repetidas,
alarga-se-nos o poder da mente e sublimam-se-nos as manifestações da
alma que, no escoar das eras imensuráveis, cresce no conhecimento e
aprimora-se na virtude, estruturando, pacientemente, no seio do espaço e
do tempo, o veículo glorioso com que escalaremos, um dia, os impérios
deslumbrantes da Beleza Imortal.
Emmanuel - Roteiro
NECESSÁRIO
ACORDAR
"Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te
esclarecerá." - Paulo, (Efésios, 5:14)
Grande número de adventícios ou não aos círculos do Cristianismo acusa
fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de
Jesus.
Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas
questiúnculas literárias.
Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano
de que necessitou para preservar-se na Terra.
Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre, porque
permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores.
Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e
santificantes; todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por
cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao
esquecimento.
O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e
compreender.
A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que
propósitos atende e a que finalidades se destina.
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Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se
para senhorear o próprio caminho.
Grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas, através
das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes.
Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na
estranha atmosfera de escuro pesadelo.
Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos
acontecimentos, enceguecidas, dormentes e semimortas até que
despertem e se levantem, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo
as esclareça.
Emmanuel
NOSSAS
VÍTIMAS
Quando vivemos na carne somos, em muitas circunstâncias, algozes de
outras vidas.
Não nos reportamos aos insetos que esmagamos sob os pés ou aos
múltiplos animais de que nos alimentamos durante a existência física, nem
aludimos às legiões de vítimas do pretérito que nos espreitam e,
freqüentemente, nos abordam em processos obscuros de influenciação
espiritual; observamos as nossas vítimas humanas do cotidiano, de toda
hora.
Há muitas faltas que praticamos incautamente, daí nascendo muitas
ocorrências de antipatia gratuita, diante das quais somos defrontados por
semblantes frios e gestos hostis, sem saber a razão ...
Por isso, a humildade é a maior prova de sabedoria humana e eis por que
carecemos, acima de tudo, de doar o perdão incondicional, a fim de
merecê-lo conforme as nossas próprias necessidades.
A rigor, não existem inocentes na Terra.
Todos nós, Espíritos endividados com o passado, transportamos conosco as
marcas de culpas individuais ou coletivas.
Todo ser consciente tem suas vítimas pessoais, vítimas conhecidas e
insuspeitas, vítimas de dentro e de fora do lar.
Basta relacionemos algumas delas:
- Aqueles a quem ferimos, através de comparações ultrajantes;
- Os que prejulgamos com notória descaridade;
- As crianças que relegamos ao abandono;
- Os velhinhos que entregamos ao desamparo;
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- Os amigos cuja sensibilidade dilaceramos pelo abuso do anedotário
inconveniente;
- Os familiares que nos toleram as atitudes viciosas e as crueldades
mentais;
- Aqueles a quem acusamos sem pensar;
- Os irmãos em erro, aos quais subtraímos deliberadamente as
oportunidades de reabilitação;
- Os ausentes que, em muitas ocasiões, nunca vimos e cujo nome
salpicamos com lodo de sarcasmo, a golpes de maledicência na praça
pública;
- As mães doentes que passam por nós esmolando uma côdea de pão e às
quais receitamos serviço inadequado, que não colocaríamos sobre as
próprias alimárias domésticas.
Desiste de viver desapercebidamente dos nossos deveres de serviço e
fraternidade, à frente uns dos outros.
Não te esqueças de orar por tuas vítimas e nem te negues a perdoar quem
te magoa. Não raro, aqueles que nos rogam perdão são aquelas mesmas
criaturas de quem precisamos recebê-lo ...
EURÍPEDES BARSANULFO - SEAREIROS DE VOLTA
O ESPIRITISMO
PERGUNTA
Cap. I - Item 9 - ESE
Meu irmão, não te permitas impressionar apenas com as alterações que
convulsionam hoje todas as frentes de trabalhos e descobrimentos na
Terra.
Olha para dentro de ti mesmo e mentaliza o futuro. O teu corpo físico
define a atualidade do teu corpo espiritual.
Já viveste, quanto nós mesmos, vidas incontáveis e trazes, no bojo do
espírito, as conquistas alcançadas em longo percurso de experiências na
ronda dos milênios.
Tua mente já possui, nas criptas da memória, recursos enciclopédicos da
cultura de todos os grandes centros do Planeta.
Teu perispírito já se revestiu com porções da matéria de todos os
continentes.
Tuas irradiações, através das roupas que te serviram, já marcaram todos
os salões da aristocracia e todos os círculos de penúria do plano terrestre.
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Tua figura já integrou os quadros do poder e da subalternidade em todas
as nações.
Tuas energias genésicas e afetivas já plasmaram corpos na configuração
morfológica de todas as raças.
Teus sentidos já foram arrebatados ao torvelinho de todas as diversões.
Tua voz já expressou o bem e o mal em todos os idiomas.
Teu coração já pulsou ao ritmo de todas as paixões. Teus olhos já se
deslumbraram diante de todos os espetáculos conhecidos, das trevas do
horrível às magnificências do belo.
Teus ouvidos já registraram todos os tipos de sons e linguagens existentes
no mundo.
Teus pulmões já respiraram o ar de todos os climas. Teu paladar já se
banqueteou abusivamente nos acepipes de todos os povos.
Tuas mãos já retiveram e dissiparam fortunas, constituídas por todos os
padrões da moeda humana.
Tua pele, em cores diversas, já foi beijada pelo sol de todas as latitudes.
Tua emoção já passou por todos os transes possíveis de renascimentos e
mortes.
Eis por que o Espiritismo te pergunta:
- Não julgas que já é tempo de renovar? Sem renovação, que vale a vida
humana?
Se fosse para continuares repetindo aquilo que já foste e o que fizeste, não
terias necessidade de novo corpo e de nova existência - prosseguirias de
alma jungida à matéria gasta da encarnação precedente, enfeitando um
jardim de cadáveres.
Vives novamente na carne para o burilamento de teu espírito. A
reencarnação é o caminho da Grande Luz.
Ama e trabalha. Trabalha e serve.
Perante o bem, quase sempre, temos sido somente constantes na
inconstância e fiéis à infidelidade, esquecidos de que tudo se transforma,
com exceção da necessidade de transformar.
MILITÃO PACHECO

- O Espírito
Esp rito da Verdade
O
RENASCIMENTO
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"Não te maravilhes de eu te ter dito: Necessário vos é nascer de novo".
João - III - 7.
"O vento assopra onde quer, e ouve-se a sua voz; mas não se sabe donde
vem, nem para onde vai:
assim é todo aquele que é nascido do Espírito". João - III - 8.
1 - ENCONTRO COM A REENCARNAÇÃO
Em 1969 tomamos contacto, pela primeira vez, com um caso de
reencarnação. O fato deu-se casualmente.
Havíamos iniciado, em 1967, um relacionamento epistolar com o Dr. lan
Stevenson. Naquela ocasião tomáramos conhecimento de seu, "Twenty
Cases Suggestive of Reincarnation" e escrevêramos ao autor propondo-lhe
traduzir o livro para o português. Em uma das cartas trocadas a respeito
deste assunto, em 25 de abril de 1969, ele ocasionalmente consultou-nos
sobre a possibilidade de investigarmos um caso de reencarnação ocorrido
aqui em São Paulo. Juntamente com a carta veio uma cópia "xerox" do
relato sobre o caso publicado em 3 de setembro de 1968, na revista alemã
"Die Andere Welt". A única pista que o Dr. Stevenson nos fornecia era o
número de uma caixa postal em São Paulo e o nome da autora do relatório
divulgado na dita revista. Só isso, nada mais. O número da caixa postal
devia pertencer à autora do artigo, mas ela não respondera às cartas do
Dr. Stevenson; razão pela qual ele estava fazendo essa última tentativa
para localizá-la.
Quem conhece São Paulo (SP) sabe o que significa descobrir, nessas
condições, uma dada pessoa. Equivale a achar um alfinete perdido no
gramado do Maracanã (RJ).
Assim mesmo, pusemo-nos em ação. Dirigimo-nos ao Correio Central. Lá
fomos informados de que o número não pertencia às caixas da Central.
Sugeriram-nos procurar a agência postal do Brooklin. O número constava
desta agência, mas o nome não correspondia. A assinante havia devolvido
a assinatura. Conseguimos o seu antigo endereço e fomos procurá-la.
Chegando ao local, fomos informados de que a pessoa já havia morrido há
um ano aproximadamente. Os moradores eram outros. Encetamos, então,
uma busca por tentativas, na mesma rua, visando encontrar vizinhos
conhecidos da falecida e que pudessem dar-nos o endereço da sua família.
Finalmente encontramos a própria família, que morava próximo. Por
coincidência, quem nos atendeu foi justamente a paciente, a neta da
autora do artigo.
Fizemos o levantamento do caso, registrando as declarações da paciente e
das testemunhas, obtendo também as fotografias de todos os implicados
no acontecimento. Remetidas as informações ao Dr. Stevenson, recebemos
dele uma carta calorosa e estimulante, selando assim uma sólida amizade
que perdura até hoje.
Foi este o nosso primeiro encontro com um "caso que sugere
reencarnação".
2 - PROVAS DA REENCARNAÇAO
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Não pretendemos fornecer, aqui, qualquer prova da reencarnação. Não
esperem por isto. Apenas queremos expor algumas reflexões sobre o
problema do renascimento.
Presumimos que alguns dos nossos leitores crêem na reencarnação. Mas
pensamos que nem todos puderam ter a experiência de observar um caso
concreto desse gênero. Um ou outro, provavelmente, terá experimentado a
raríssima oportunidade de recordar-se ou de saber, com certeza, que já
viveu outra vida ou que foi uma determinada personalidade do passado.
Quando conseguimos encontrar o primeiro caso de reencarnação, já
tínhamos quarenta anos de familiaridade com doutrinas
reencarnacionistas. Ouvíramos falar desses casos. Havíamos lido muito
sobre o assunto. Entretanto não esbarráramos, pessoalmente, com um
único caso que nos parecesse real.
Para nós foi uma surpresa e uma experiência inesquecível o encontro com
o primeiro "caso que sugere reencarnação". Daí por diante a coisa
desandou. Os casos começaram a surgir, e cada qual diferente um do
outro! É difícil traduzir em palavras a sensação que tal experiência nos
proporcionou. Todo fato é, de per si, contundente. Torna-se necessária
uma fortíssima dose de ceticismo ou de insensibilidade para não se abalar
diante do real, do verificável. Talvez os quarenta anos de doutrinação
reencarnacionista nos houvessem predisposto à fácil aceitação desses
fatos, levando-nos à credulidade ingênua, à atitude do espectador bisonho,
e não à do analista frio, à do cientista positivista.
Entretanto, embora nos arrisquemos a faltar com a devida modéstia,
ousamos esclarecer que, possivelmente, não merecêssemos a classificação
de crédulo, ou de bisonho. Durante aqueles quarenta anos não lemos só
pela cartilha do reencarnacionismo. Cultivamos outras disciplinas
científicas a que nos obrigou o nosso curso universitário. A dúvida nos
assaltou constantemente, quando, através de estudos extracurriculares,
buscávamos solucionar alguns enigmas ligados à natureza do homem.
Ainda que um atilado psicólogo pudesse opinar em contrário, sempre nos
sentimos razoavelmente cético diante dos "casos espíritas" e dos
chamados "fenômenos paranormais". Atualmente após tantos anos de
experiência no trato direto com os eventos desta categoria, sentimo-nos
mais cético ainda, mais frio e analista. Todavia pudemos apurar, da imensa
massa de ocorrências estranhas ou paranormais por nós investidas, uma
ponderável soma de fatos, a nosso ver, autênticos e dificilmente
controvertíveis.
As raras vezes em que, pessoalmente, temos exposto alguns casos da
nossa coleção observamos curiosas e variadas reações. É relevante notar
que tanto as críticas favoráveis quanto as desfavoráveis partem de
pessoas sem dúvida inteligentes, mas às vezes despreparadas para uma
avaliação correta das evidências aduzidas pelos fatos. Particularmente, os
adversários da hipótese da reencarnação, ou ignoram totalmente a
questão (caso de certos materialistas), ou baseiam-se em opiniões
pessoais gratuitas, se não em hábeis racionalizações sustentadas por
doutrinas filosóficas ou por dogmas religiosos. Alguns desses críticos
reclamam evidências sucessivamente mais rigorosas. Querem uma prova
que os convença. E as exigências neste sentido, via de regra, são absurdas,

espiritismoativo.weebly.com

PORTAL ESPIRITISMO ATIVO espiritismoativo.weebly.com
pois preestabelecem condições de controle inexequíveis, ou demandam
informações impossíveis.
"Por esta razão, consideramos inútil tentar oferecer provas acerca da
reencarnação. Preferimos referir-nos às evidencias a favor do
renascimento.
3 - A ACEITACÃO DAS IDÉIAS REENCARNACIONISTAS E A SUA
DISTRIBUICÃO HISTÓRICA E GEOGRÁFICA
Cada pessoa é mais sensível a um determinado tipo de evidência,
particularmente quando se trata de problema de reencarnação. Por isso,
nem todas as pessoas aceitam apenas a evidência experimental, ou seja,
aquela que decorre da investigação direta dos fatos. Aqueles que têm
maior experiência no trato com as ciências mostraram-se muito mais
sensíveis a esta categoria de comprovação. Entretanto, são mais exigentes
acerca da qualidade da pesquisa. Nos países onde o dogma da
reencarnação faz parte das crenças populares, constituindo idéia muito
difundida, há maior sensibilidade para as evidências de caráter histórico,
religioso ou racional. A Doutrina Espírita codificada por Allan Kardec
ofereceu ao público leigo esses tipos de evidências, com apreciável
sucesso. Mas, na Europa, a sua aceitação foi grande apenas no início,
reduzindo-se, mais tarde, devido às pressões religiosas e às influências do
materialismo na Ciência.
Aqui no Brasil, nota-se acentuada aceitação das idéias reencarnacionistas.
A sua difusão deve-se sobretudo ao Espiritismo. No Ocidente somos talvez
o povo mais reencarnacionista. Competimos, neste particular, com os
povos orientais, onde o Hinduísmo e o Buddhismo encarregaram-se de
difundir amplamente a idéia da reencarnação.
A crença na reencarnação é muito antiga e bastante espalhada. Ela
constitui o dogma básico de quase todas as religiões da Antigüidade:
"O mito da transmigração das almas é talvez o primeiro sistema filosófico
que se há produzido no mundo, sobre a imortalidade da alma e a origem do
homem; liga-se intimamente com aquele da encarnação da divindade, nas
crenças hieráticas da Índia antiga", diz Louis Jacolliot. (Jacolliot, L. Manou-Moise-Mahomet, Paris: C. Marpon et E. Flammarion, 1892, Livro
XII, p. 457).
Provavelmente, a fonte mais primitiva das crenças religiosas da
humanidade seja o "Manava Dharmashastra", conhecido como o "Código
do Manu". Este Código já era citado no "Rig Veda" há cerca de 1300 anos
antes de Cristo (Hino aos Apris). No Livro XII Manu refere-se ao destino
das almas daqueles que morrem:
"Após a morte, as almas dos homens que cometeram más ações tomam um
outro corpo, para a formação do qual concorrem os cinco elementos sutis,
e que é destinado a ser submetido às torturas das zonas inferiores".
"Quando as almas revestidas desse corpo já sofreram as penas
purificadoras, penetram nos elementos grosseiros, aos quais se unem para
retomar novo corpo, voltar ao mundo e concluir sua evolução". (Jacolliot,
L. - Opus cit. pp. 461 - 462).
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A crença na reencarnação era um dogma fundamental da religião egípcia;
assim afirmava Manethon, sacerdote sebenita. De fato, o "Papiro Anana"
(1320 a. C.) ensina o seguinte:
"O homem retorna à vida várias vezes, mas não recorda de suas prévias
existências, exceto algumas vezes em um sonho, ou como um pensamento
ligado a algum acontecimento de uma vida precedente. Ele não pode
precisar a data ou o lugar desse acontecimento, apenas nota serem-lhe
algo familiares. No fim, todas essas vidas ser-lhe-ão reveladas".
É interessante notar, na citação acima, a impressionante semelhança das
evidências mencionadas pelo autor, com aquelas obtidas atualmente na
pesquisa corrente da reencarnação. Ele refere-se aos sonhos, às
recordações espontâneas e ao "déjà vu". Isto leva a pensar que a sua
crença na reencarnação teve fundamento na observação direta dos fatos.
Pelo menos o autor do "Papiro Anana" parece ter testemunhado
pessoalmente alguns casos contendo evidências a favor do renascimento.
O livro de Fontane, sobre o Egito menciona uma referência ainda mais
antiga acerca da palingênese (3.000 a. C.):
"Antes de nascer a criança já viveu; e a morte não é o fim. A vida é um
evento que passa como o dia solar que renasce".
Aqui vale notar a referência à criança que "antes de nascer já viveu".
Parece que o autor colheu seu conhecimento, observando as recordações
manifestadas por crianças, acerca de vidas anteriores. Estes casos são os
que fornecem as melhores evidências a favor da reencarnação. O Dr. Ian
Stevenson e o IBPP possuem, em suas coleções de casos que sugerem
reencarnação, um grande número desse tipo.
A doutrina do renascimento deve ter passado do Egito à Grécia. O
intercâmbio cultural entre aqueles países sempre foi intenso. Os antigos
sábios gregos buscavam no velho Egito, as melhores fontes de
conhecimento daquele tempo. Pherekydes e seu discípulo Pythágoras
(contemporâneo do Buddha) foram os principais veículos das idéias
reencarnacionistas que fluíram do Egito para a Grécia. O próprio
Pythágoras era uma dessas raras pessoas portadoras de recordações de
vidas anteriores. Ao que se sabe, ele dizia recordar-se não de uma, mas de
várias encarnações pregressas. Certa ocasião, vendo uma couraça que
pertencera ao soldado Euphorbus, reconheceu-a imediatamente.
Pythágoras afirmava ter sido a reencarnação daquele herói da guerra de
Tróia!
A título de ilustração, vamos enumerar pela ordem de antigüidade,
algumas das encarnações recordadas por Pythágoras (filósofo e
matemático grego nascido em Samos, 580-500 a. C.):
1) guerreiro troiano, chamado Euphorbus, que lutou durante a guerra de
Tróia;
2) profeta, chamado Hermotimus, o qual foi queimado vivo por seus rivais;
3) agricultor na Trácia;
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4) esposa de um comerciante lojista, na Lídia;
5) prostituta, na Fenícia. Parece que esta foi a reencarnação mais remota
recordada por Pythágoras. Não sabemos se ele teria se referido a outras
reencarnações mais antigas ainda. Mas isso não implica em que ele não
tivesse tido muitas outras mais, anteriores a estas.
Como se vê, a aceitação da palingenesia não era apenas uma questão de
doutrina ou de opinião. Ela apoiava-se também nos fatos observados
constantemente, aqui e acolá, em todos os tempos e lugares.
Sócrates ensinava a doutrina da reencarnação aos seus discípulos.
(Diálogos, "Fédon", "Banquete" e "República").
Buddha (Siddharta Gautama) viveu na Índia, nos anos 560-480 a. C.
Nasceu em Kapilavastu, nas faldas do Himalaya e pertencia à tribo dos
Sakyas. Sua biografia está rodeada de lendas míticas. Entretanto, em base
do que se lhe atribui como ensinamentos, Buddha deve ter sido realmente
extraordinário; maravilhoso mesmo. Sua Doutrina tem aspectos tão
profundos que, até hoje, exerce estranho fascínio sobre todos os que a
estudam seriamente. A reencarnação e a lei do Karma constituem os
postulados básicos do Buddhismo. O objetivo primacial do Buddhismo é a
libertação do "Samsara", ou seja, do círculo vicioso das sofrimento está
condicionado à libertação da necessidade de renascer. Isto só se alcançará
mediante o auto-aperfeiçoamento. Enquanto formos imperfeitos e
ignorantes, estaremos sujeitos à lei do Karma e seremos arrastados
inexoravelmente ao renascimento pelo nosso próprio desejo de voltar à
carne.
Fundamentalmente, o Buddhismo divide-se em duas grandes seitas: O
Buddhismo Hinâyana e o Buddhismo Mahâyana.
O Hinâyana é também chamado o Pequeno Veículo ou Escola Theravada.
(Escola dos Maiores). Segundo esta escola, aquilo que se reencarna é uma
espécie de energia que passa de uma para outra encarnação. Em lugar da
alma existe Anattã (não eu). Alexandra David-Néel informa que, no Tibet, a
seita Theravada admite um princípio denominadoNamshés, a "consciência"
que transmigra (o jiva dos hindus). (David-Néel, A. - Las Ensenanzas
Secretas de lãs Buddhistas Tibetanos, tradução, Buenos Aires: Editorial
Kier, S. A., 1970, p. 65).
O Mahâyana, chamado também Grande Veículo, admite que é a alma aquilo
que se reencarna. Os adeptos da Escola Mahâyana crêem na
metempsicose. Sinnet, entretanto, afirma que nos escritos buddhistas
autênticos não há menção ao renascimento do homem na forma de
irracional.
Os principais países onde o Buddhismo se instalou e floresceu são: Índia,
Ceilão, China, Vietnam, Coréia, Japão, Birmânia, Tibet, Cambodja,
Indonésia, Mongólia, e Tailândia. Por esta lista, que sabemos incompleta,
pode avaliar-se a extensão da crença na reencarnação, no Oriente.
Ao referir-nos à influência do Buddhismo nos diversos países mencionados
anteriormente, não podemos deixar de esclarecer que outros sistemas
religiosos foram igualmente atuantes neste sentido.
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Assinalamos como os mais importantes o Hinduísmo, forma moderna do
Bramanismo, e o Jainismo, que segue as diretrizes de Mahavira (540 a. C.).
Ambos predominam na Índia. A reencarnação é ensinada por eles.
Outros povos devem ser incluídos entre os reencarnacionistas. A Pérsia
recebeu a crença na reencarnação, de Zoroastro (Zend-Avesta). Os Celtas,
os Druidas da Gália antiga e os Teutões eram reencarnacionistas quando
César os encontrou. A crença na sobrevivência e na reencarnação era
ensinada pela Feitiçaria, na Inglaterra, antes do advento do Cristianismo.
Os Cátharos (Séculos XI e XII), na França, eram reencarnacionistas. Na
África esta crença é generalizada entre os aborígines. É interessante saber
que as experiências de recordações reencarnatórias mencionadas pelos
Bagongos, Bassongos e outras tribos próximas do Rio Congo, assemelhamse notavelmente com aquelas que se observam na pesquisa corrente dos
casos de reencarnação. Inclusive, fazem referência às marcas de nascença
(birth-marks) relacionadas com os ferimentos mortais recebidos pelos
pacientes na vida anterior. (Müller, K. E. Reincarnation Based on Facts,
London: Psychic Press, 1970, p. 25). No Alaska, entre os índios Tlingit
também é crença geral que as cicatrizes ou feridas mortais podem
reaparecer como sinais no corpo do renascido. Stevenson alude a inúmeros
casos desse tipo observados no Alaska. Entre os Esquimós há, também,
inúmeros casos de pessoas com recordações de vidas anteriores. O
Professor P. Radieu registrou a crença na reencarnação entre os pelesvermelhas Winnibagos. Crença idêntica foi assinalada por: F. Cose, entre
os índios Chippeway. (Müller, K. E. - Opus cit. p. 25). Stevenson investigou
inúmeros casos que sugerem reencarnação, na Turquia e no Líbano. A seita
dos Drusos é reencarnacionista.

Parece-nos certo, que os antigos judeus admitiam a reencarnação. Na obra
do historiador judeu Flavius Josephus há clara referência ao renascimento,
em suas severas recomendações aos soldados que preferiam suicidar-se
para não se deixarem capturar pelos romanos:
- "Não vos recordais de que todos os espíritos puros que se encontram em
conformidade com a vontade divina vivem nos mais humildes dos lugares
celestiais, e que no decorrer do tempo eles serão de novo enviados de
volta para habitar corpos inocentes? Mas que as almas daqueles que
cometerem suicídio serão atiradas às regiões trevosas do mundo inferior?"
(De Bello Judaico].
No Velho Testamento encontram-se alusões à reencarnação, nos seguintes
capítulos e versículos: Job, I: 21: Jeremias, I: 5; Malachias, I: 2; IV: 5.
A tese do renascimento foi condenada no Concílio de Constantinopla do
ano 553 a. D. Parece-nos que nenhum outro concílio da Igreja tratou de
matéria semelhante. O Concílio de Constantinopla (553 a. D.) não foi um
concílio ecumênico geral, portanto sua autoridade é local e não universal.
Além disso, ele não condenou propriamente a reencarnação e sim a heresia
de Orígenes, segundo a qual todas as almas eram espíritos angélicos,
preexistentes, surgidos no início da Criação. Tendo eles pecado, apesar
desta condição, foram obrigados a sucessivos renascimentos em corpos
materiais, a fim de se purificarem.
No Novo Testamento há, também, várias alusões à reencarnação. Vejam os
seguintes capítulos e versículos: Mattheus, XI: 7-15; XVI: 13-14; XVII: 10-
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13; Marcos, VIII: 27-28; IX: 11-13; Lucas, I: 17; VII: 24-28; IX: 18-19;
João, III: 1-13; VIII: 56-58, IX: 1-3; Aos Romanos, IX: 13 (ver Malachias,
I: 2-3); Aos Efésios, I: 3-5.
Mas não queremos, com estas citações insinuar que a idéia da
reencarnação tenha como principal evidência as tradições históricas e a
sua aceitação em uma ampla área da humanidade. A reencarnação é um
fato biológico que está sendo atualmente verificado rigorosamente por
métodos científicos bem legítimos e absolutamente independentes das
circunstâncias regionais e histórico-religiosos atrás mencionadas.
4 - A REENCARNAÇÃO, UMA LEI DA NATUREZA?
As descobertas científicas costumam anteceder de muito a sua divulgação,
popularização e, finalmente sua aplicação prática. Por isso não é raro
verem-se certos benefícios do progresso científico e tecnológico passarem
à aceitação e utilização, muitos anos após sua descoberta. Algumas delas
foram recebidas com hostilidade e tiveram de enfrentar a reação agressiva
que normalmente parte de grupos institucionalizados - científicos, ou
religiosos - cuja estabilidade se crê ameaçada pela inovação.
Desnecessário é relembrar os lances da luta entre Galileo e a Inquisição,
as dificuldades enfrentadas por Pasteur, os problemas criados com a
vacina, a reação às teorias de Darwin, Freud e Einstein, bem como
inúmeros outros episódios semelhantes. Algumas descobertas ficaram
esquecidas por muitos anos, como a de Mendel (genética). Outras
sofreram um período de "incubação", como a dos transistores que nasceu
da Física do estado sólido. Do mesmo modo, o aproveitamento da energia
nuclear exigiu várias décadas de lento e sistemático desenvolvimento da
Física quântica, para efetivar-se.
A descoberta da palingênese iniciou-se há muitos milênios. Alguns
historiadores admitem que a crença no renascimento possa ter existido até
mesmo entre os paleantropídeos há milhares de séculos passados. Mircea
Eliade (Universidade de Chicago), comentando certos detalhes das
sepulturas paleolíticas e das posições dos cadáveres ali sepultados,
sugeridas pela disposição das ossadas, diz o seguinte:
- "Por outro lado, nada impede que a posição curvada do morto, longe de
denunciar o medo de 'cadáveres vivos' (medo atestado em alguns povos),
signifique, ao contrário, a esperança de um 're-nascimento'; conhecem-se,
com efeito, vários casos de inumação intencional em posição fetal".
(Eliade, M. - História das Crenças e das Idéias Religiosas, tradução, Rio de
Janeiro: Zahar, 1978, Tomo I, Vol. 1, p. 27).
Apesar de sua descoberta ter sido efetuada há tanto tempo, só
recentemente a reencarnação foi incluída no programa de pesquisas dos
casos paranormais hoje aceitos pela Ciência oficial.
Há crescente interesse pelo estudo da reencarnação nos meios científicos,
atestados pela admissão cada vez mais freqüentes, de artigos tratando da
reencarnação, em revistas científicas de outras especialidades fora da
Parapsicologia. Damos como exemplo o The Journal of Nervous and Mental
Disease, órgão de grande prestígio nos EE.UU., que já deu abrigo em suas
edições a vários trabalhos sobre reencarnação, da autoria do Dr. Ian
Stevenson, professor de Psiquiatria da Escola de Medicina da Universidade
de Virgínia, nos Estados Unidos. O próprio departamento editorial dessa
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universidade (University Press of Virginia, Charlottesville) já publicou 10
(dez) livros sobre reencarnação, da autoria do referido psiquiatra.
Em abril de 1981, recebemos, pessoalmente, do Dr. lan Stevenson, um
código para computação em ordenadores, concernentes a casos de
reencarnação. Ele já levantou cerca de 2.600 (dois mil e seiscentos) casos
desse gênero e pretende submeter os dados colhidos em suas
investigações aos computadores.
Atualmente, a pesquisa da reencarnação já está entrando para o terreno
da aplicação prática no campo da Psicoterapia.
Inúmeros outros investigadores e a equipe do Instituto Brasileiro de
Pesquisas Psicobiofísicas - IBPP prosseguem ativamente em busca de
casos de reencarnação. Pensamos que, dentro de mais alguns anos, a
palingênese deixará de ser encarada como crença religiosa e passará a ser
estudada exclusivamente como mais uma lei da Natureza.
Hernani G. Andrade - Morte, Renascimento, Evolução...
ORIENTADORES
DO MUNDO
"Respondeu-lhe Jesus: És mestre em Israel e não sabes isto?" (João, 3:
10.)
E' muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais
espiritistas, o aparecimennto de orientadores do mundo, reclamando
provas da existência da alma.
Tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas pueris,
porque, afinal, esses mentores da política, da educação, da ciência, estão
perguntando, no fundo, se eles próprios existem.
A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema da
reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, de vez que os
condutores da atualidade prosseguem indagando sobre realidades
essenciais da vida.
Peçamos a Deus auxilie o homem para que não continue tentando penetrar
a casa do progresso pelo telhado.
O médico leviano, até que verifique a verdade espiritual, será defrontado
por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem
respeito.
O professor, apenas teórico, precipitar-se-á muitas vezes nas ilusões.
O administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos, até
que se ajuste à responsabilidade que lhe é própria.
Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se, com acerto, às
interrogações dos instrutores modernos.
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Transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros, muita vez com
ironia, reclamando a certeza sobre a existência do espírito; entretanto,
eles orientam os outros e se introduzem na vida dos nossos irmãos em
humanidade.
Considerando essa circunstância e em se tratando de problema tão
essencial para si próprios, é razoável que não perguntem, porque devem
saber.
Emmanuel

OS VIVOS DO
ALÉM
"E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias."
- (Lucas, 9:30.)
Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do
sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao
movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados
que os precederam na jornada do Mais Além ...
Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o Mestre dos Mestres
confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível de que o
sepulcro é a porta de acesso.
Aliás, em diversas circunstâncias encontramos o Cristo em contato com
almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de
infortunados perseguidos.
Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás,
inimigo eterno e insaciável.
Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor.
Não vemos qualquer demonstração diabólica e, sim, dois espíritos
gloriosos em conversação íntima com o Salvador.
E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades,
porquanto os "amigos do outro mundo", que falaram com Jesus sobre o
monte, foram devidamente identificados.
Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da
visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender
claramente que os "mortos" voltam de sua nova vida.
Emmanuel
PALINGÊNESE:
PREEXISTÊNCIAS

VIDAS SUCESSIVAS
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No seu ensino, os druídas não separavam a noção de imortalidade da
noção das vidas sucessivas da alma. Com efeito, entre as grandes leis que
regulam a evolução dos seres, nenhuma é mais importante, nem mais
necessária para o homem conhecer - após a da sobrevivência da alma no
seu envoltório fluídico - que a LEI DAS REENCARNAÇÕES.
A claridade que ela projeta sobre a estrada da vida dissipa as sombras, as
contradições aparentes e revela o sentido profundo da EXISTÊNCIA. Ela
traz a ordem e a harmonia no lugar da desordem e da confusão.
Como se explica que essa grande lei, que na realidade deveria ser a base e
o cimento de todas as doutrinas espiritualistas, seja ainda ignorada pela
maioria dos homens de nosso tempo? Não é ela a essência da tradição
céltica inscrita no mais profundo da alma da nossa raça e consignada nas
Tríades e nos cantos bárdicos?
O Cristo, em suas duas encarnações conhecidas (Na obra "A caminho da
Luz", de Emmanuel, Francisco Xavier, FEB, o autor dá a entender que Jesus
só teve uma vida na Terra (capítulo I, p. 18 e capítulo XXIV, p. 210, 9ªª
edição). Ver, também, A Gênese, Allan Kardec, capítulo XVII, pp. 45 e 58.
(N.T.) , a da Índia e a da Judéia, sob esses nomes quase idênticos, Krishna
e Cristo, não ensinou esta mesma doutrina tanto no Evangelho como no
Bagavad-Gita?( Krishna assim se exprime: "Eu e vós temos tido vários
nascimentos. Os meus são conhecidos apenas por mim, mas vós não
conheceis os vossos. Ainda que eu não seja mais, por minha natureza,
sujeito a nascer ou a morrer, todas as vezes que a virtude declina no
mundo, e que o vício e a injustiça vencem, então eu me torno visível, e
assim eu me apresento, de tempo em tempo, para a salvação do justo, o
castigo do mau, e o restabelecimento da virtude.")
Toda antiguidade foi iluminada por radiações dessa mesma lei pelos
ensinos de Pitágoras, de Platão e aqueles da escola de Alexandria.
Nos primeiros tempos do Cristianismo, homens como Orígenes, São
Clemente e quase todos os padres gregos a professaram muito, e, no
século IV, São Jerônimo, secretário do Papa Damaso e autor da Vulgata, na
sua controvérsia com Vigilentius, o gaulês, devia ainda reconhecer que ela
era a crença da maioria dos cristãos do seu tempo.
Mas o véu lançado depois, pelas Igrejas, sobre essa grande luz tomou-se
uma obscuridade para tudo que se relaciona com o problema do destino
humano. Limitando, no círculo estreito de uma vida única, a passagem da
alma sobre a Terra, será que Roma desejaria somente adaptar seu ensino à
compreensão medieval, isto é, ao grau de cultura dos povos ainda
bárbaros? Ou teria ela, então, sonhado em assegurar seu império, pela
concepção de uma vida que terminasse num paraíso ou inferno eternos,
dos quais ela afirmava deter as chaves? Os dois pontos de vista parecem
admissíveis.
Tais concepções geraram conseqüências funestas tanto para o gênio
civilizador como para o espírito religioso dos ocidentais, que elas
deformaram no seu princípio e na sua própria existência. Como o fim
verdadeiro da vida, isto é, o aperfeiçoamento da alma, sua educação, sua
preparação para os graus mais altos da escala de ascensão, tenha ficado
quase nulo na maioria dos casos, o plano geral da vida tomou-se alterado.
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Entre os crentes, a preocupação constante da salvação pessoal, o temor
dos castigos sem-fim, paralisaram a iniciativa, extinguiram toda
independência do espírito, enfraqueceram o seu livre-arbítrio. Entre os
outros, a impossibilidade de conciliar, no círculo de uma vida única, a
variedade infinita das condições, das atitudes e dos caracteres humanos
com a justiça de Deus, deu origem ao cepticismo, ao materialismo e à
negação de todo ideal elevado. Desse estado de coisas nós podemos, no
momento, constatar em nosso redor os frutos amargos.
Como ficar surpreendido, após tantos séculos de erro e de esquecimento,
que a noite se tenha feito nos cérebros mais dotados! Não temos visto
filósofos eminentes, cujas obras, os sistemas maravilhosamente
combinados, se tomaram estéreis, porque lhes faltava a noção essencial, a
chave de ouro de todos os problemas: a lei da evolução pelos
renascimentos? O ser, diziam os druidas, se eleva do abismo da vida e
sobe por etapas inumeráveis para a perfeição. Ele se encarna no seio das
humanidades, nos mundos da matéria, que são muitas estações de sua
longa peregrinação. Essa doutrina é confirmada, em muitos pontos, por
todas as grandes religiões e pelas mais importantes filosofias antigas. Lêse nas Tríades, segundo tradução de Ed. Williams, do original gaulês:
Três condições indispensáveis para se chegar à plenitude da ciência:
transmigrar no "Abred" ( a Terra), transmigrar no "Gwynfyd" ( o Céu) e
relembrar -se de todas as coisas passadas até no "Annoufu" (o Abismo).
Por três coisas o homem cai sob a necessidade do "Abred" (ou da
transmigração): por ausência do esforço em direção ao conhecimento, pelo
desinteresse do bem e pela afeição ao mal. Em conseqüência dessas coisas
ele desce ao "Abred" até o seu análogo, e recomeça o curso de suas
transmigrações.
As três forças (fundamentos) da ciência: a transmigração completa para
todas as situações dos seres; a lembrança de cada transmigração e de seus
incidentes; o poder de passar de novo, quando se quiser, por um estado
qualquer em vista da experiência e do julgamento. E isso será obtido no
círculo de "Gwynfyrd".
Os cantos bárdicos não são menos afirmativos. Nós citaremos somente o
mais célebre, o de Taliésin, que data do século IV da nossa era, segundo a
tradução gaélica do Barddas, cad. Goddeu:
"Existindo desde remota antiguidade no seio de vastos oceanos, não sou
nascido de um pai e de uma mãe, mas de formas elementares da natureza,
dos ramos da bétula, do fruto dos frutos, das flores da montanha. Toquei a
noite, adormeci na aurora; fui peixe no lago, águia nos cumes, lince na
floresta. Depois, escolhido pelo "Gwyon" (espírito divino), pelo sábio dos
sábios, adquiri a imortalidade. Passou-se muiito tempo desde que fui
pastor. Por muito tempo andei na Terra antes de ser hábil na ciência.
Enfim, brilhei entre os chefes superiores; vestido de hábitos sagrados,
segurei a taça dos sacrifícios. Vivi em cem mundos, agitei-me em
cemcírculos. "
Sublinhamos, de passagem, a analogia notável que aparece entre esse
documento vindo de priscas eras e as descobertas recentes da ciência
sobre as propriedades vitais da água do mar. O texto nos diz: "Existindo no
seio de vastos oceanos, nasci de formas elementares da natureza". Devese ler sobre esse assunto, na Revue de Biologie Appliquée, de 1926, as
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experiências realizadas no laboratório do Colégio de França, pelos Drs. L.
Hallion e Carrion, estabelecendo que a vida animal surgiu no mar e seus
primeiros representantes tiveram a forma de células isoladas. Consultar
igualmente a recente obra do Dr. Quinton intitulada L'eau de la Mer, Milieu
Organique (Água do Mar, Meio Orgânico) que diz: "O reino animal, é
inteiramente de origem aquática, provavelmente de oriigem marítima."
Não há, no documento acima, uma série de testemunhos que concluem em
favor da alta inspiração e do valor das doutrinas célticas, já que
ensinavam, há 1500 anos ou mais, o que nossos sábios, somente agora,
acabam de descobrir?
A literatura céltica relata numerosos casos de reencarnação. D' Arbois de
Jubainville, que por longo tempo ocupou a cadeira de Celtismo, no Colégio
de França, pôde escrever a propósito das tradições irlandesas: "É a fé
nessa metamorfose universal dos homens que inspirou a crença nas
metamorfoses de Túan Mac Cairill e de Taliésin.
Estes não são os únicos personagens cuja alma tenha, na Irlanda,
revestido sucessivamente dois corpos de homem e que tenham nascido
muitas vezes. Mongân, o rei do Ulster, no início do século VI, era idêntico
ao célebre Find, morto dois séculos antes do nascimento de Mongân: a
alma do ilustre falecido tinha voltado do país dos mortos para animar,
neste mundo, um novo corpo. Assim; a sobrevivência da alma ao corrpo e a
possibilidade da alma de um morto ter, de novo, um corpo neste mundo,
são crenças célticas."
Há algum tempo os espíritos dos antepassados, julgando que a hora das
grandes renovações é chegada, projetam com mais intensidade radiações
de seus pensaamentos para o solo da França. Eis o que nos ditou o Espírito
Allan Kardec, em 25 de novembro de 1925, por incorporação:
"Desejaríamos inspirar nossos homens políticos com o espírito da tradição
céltica, de honestidade, a fim de que os homens novos possam chegar a
regenerar nosso país. Vemos claramente os pensamentos entrelaçados,
como que formando uma mescla de cores múltiplas. As paixões dificultam
a formação de pensamentos elevados. O materialismo é inerente a uma
geração que não gozou, em sua vida pregressa, a não ser vís prazeres, e
que, no astral, permaneceu nas esferas de densidade muito grosseira. Ela
voltou para a vida com os apetites mal satisfeitos.
Pensei que devia haurir, na minha consciência profunda, a centelha da fé
ardente, de luz pura, que me foi legada por minha existência céltica, para
tentar lançar sobre certos homens um raio de luz inspiradora.
Como temos a facilidade, no espaço, de rememorar nossas vidas, quando
estamos em uma esfera de densidade média, nos agrupamos
espiritualmente, do mesmo modo que, em nossa vida terrestre, as paixões
e as aspirações se agrupam conforme suas afinidades. Os grandes filósofos
da antiguidade, os iniciados das velhas religiões nos ajudam, quando estão
de volta ao espaço. Os ascetas, os budistas, são agentes poderosos para
auxiliar a desagregar a matéria que pesa sobre os seres carnais de vossas
regiões. Vós sabeis que alguns entre eles tinham um poder de irradiação
muito grande.
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Os druidas deixaram na alma das gerações primitivas, que habitaram o
vosso solo, uma centelha que ficou latente no fundo de cada consciência.
Isto faz com que toda a esperança não esteja perdida para reavivar uma
chama que adormece entre alguns de vós.
Temos como missão agrupar os verdadeiros celtas que são a própria
essência da França. Posso falar disso, pois que vivi na Bretagne, fui druida
em Huelgoat. Mais tarde, por uma graça insigne, senti as forças emanadas
do círculo superior e minha fé tornou-se viva e forte, ela me seguiu nas
minhas existências ulteriores, até aquela em que vós me conhecestes.
Fui recompensado, visto que as intuições -Sustentaram de modo suficiente
a pequena chama interior e, lembrando-me das leis da vida universal,
julguei dever disseminar a Doutrina que vós conheceis e que estava
inscrita no fundo do meu superespírito!"
Esta mensagem nos demonstra que o Espiritismo moderno, na realidade,
não é mais do que um despertar do gênio céltico que dormitava desde
séculos e que reaparece, em todo seu esplendor, sob formas apropriadas
às necessidades da evolução humana.
Aliás, ele se mostra semelhante, em muitos pontos, ao Cristianismo
esotérico, porque as grandes verdades emanam todas de uma fonte única
para se difundirem em matizes diversos, conforme os tempos e os meios,
como os raios de luz do prisma.
Após um tempo de permanência e repouso no espaço, a alma, dizem os
espíritos, deve renascer na condição humana. Ela leva consigo toda a
herança do passaado, bom ou mau, e volta para adquirir novos poderes,
novos méritos que facilitarão a sua ascensão, sua marcha para frente. E
assim, de renascimentos em renascimentos, o espírito progride, eleva-se,
sobe na direção deste ideal de perfeição que é o objetivo de toda evolução
universal.
A Terra é um mundo de provas e de reparação onde as almas se preparam
para uma vida mais elevada. Não há iniciação sem provas, nem reparação
sem dor. Elas, sozinhas, podem purificar a alma, sagrá-la, torná-la digna
de penetrar nos mundos felizes. Estes mundos, ou sistemas de mundos,
são dispostos no Universo em planos ou graus sucessivos. As condições de
vida nesses planos são tanto mais perfeitas e mais harmônicas quanto
mais acentuada é a evolução dos seres que os povoam. Ninguém se eleva
para um grau superior a não ser quando adquiriu, na fase precedente, as
perfeições inerentes a esse meio.

Ora, a variedade quase infinita e a desigualdade das condições de
existência sobre a Terra não permitem crer que nela se possa adquirir as
qualidades necessárias no decorrer de uma só vida. É preciso, para a
grande maioria dos homens, uma sucessão de vidas, bem vividas, para
realizar esse estado de sutileza fluídica e de maturidade moral que lhes
permitirá penetrar nas sociedades mais avançadas.
Daí resulta que, se todas as almas terrestres fossem indistintamente
chamadas a renascer no seio das sociedades superiores, estas seriam
contaminadas e o plano geral de evolução se acharia alterado,
inteiramente falsificado. Essa maneira de ver esse juízo é confirmada pelos
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atestados de inúmeros parentes e amigos mortos com os quais me foi
possível relacionar no decorrer de minha longa vida. É-nos feita a objeção
de que isso não ocorre por toda a parte. Na Inglaterra e na América do
Norte diz-se que certos espíritos ficam em dúvida e negam a necessidade
de renascimentos na Terra. Essa contradição aparente é o principal
argumento dos adversários do Espiritismo kardecista.
Se examinamos a questão de perto, um fato aparece de início: é que todos
esses espíritos, opostos à idéia da reencarnação, pertencem, no mundo, ao
culto protestante. Sabe-se que essa forma de Cristianismo dá a seus
adeptos uma educação religiosa muito rigorosa e intensa, uma fé robusta
cujas tendências e pontos de vista se prolongam com tenacidade na vida
no Além.
O Protestantismo ensina que a morte da alma é julgada de um modo
definitivo e fixada para a eternidade no paraíso ou no inferno. O
protestante não ora para as almas dos mortos, sua sorte é irrevogável.
Doutrina rígida que elimina a alma culpada de toda possibilidade de
reparação e retira de Deus o prestígio sublime da misericórdia e do perdão.
Com ela, nenhum meio de volta à Terra.
O Catolicismo, ao menos, pela noção de purgatório, abre uma saída à
redenção possível, e certos sacerdotes vêem nessa teoria uma eventual
aproximação com o Espiritismo, se a Igreja algum dia chegar a atenuar sua
intransigência e reconhecer que o purgatório, esse lugar de reparação, é a
própria Terra, pelo processo dos renascimentos.
Pode-se então explicar, pelos preconceitos dogmáticos inveterados, a
oposição de certos espíritos, nos meios protestantes, à lei das
reencarnações. Mas, dir-se-á, já que todo passado está escrito em nós, em
nossa consciência profunda, como demonstram as experiências de
exteriorização - sendo a morte " exteriorização completa e persistente como esses espíritos podem se enganar sobre a natureza desse passado e
a forma de seu futuro?
Sim, sem dúvida, todo o passado está escrito em nós, como em um livro,
nos recônditos ocultos da memória subconsciente. Mas do mesmo modo
que para se ler um livro é preciso, inicialmente, abri-lo, depois querer e
saber lê-lo, para explorar as profundezas do ser é necessário um ato de
vontade. É por esse processo que o hipnotizador obtém do paciente a
reconstituição de suas vidas passadas. Não ocorre, para nós mesmos,
sermos obrigados a fazer um esforço mental, esforço repetido e
prolongado, para refixar, na vida atual, as lembranças adormecidas?
Muitas pessoas imaginam que a morte é como um véu que se destrói e que
uma viva luz logo aparece sobre todos os problemas que lhe concernem.
Erro grave, pois é lentamente, por todo um trabalho interior, por
observações, por comparações repetidas que a alma do morto se liberta,
pouco a pouco, das rotinas, dos preconceitos das falsas noções que a
educação terrestre acumulou sobre ela. No entanto, ainda é preciso, para
isso, a assistência e o concurso de espíritos mais adiantados.
Mas, como nos diz Allan Kardec, o espírito, na sua volta ao espaço, procura
os grupos de almas em vibração harmônica com seus próprios modos de
ver e com seus sentimentos, ele se associa à vida espiritual e, desde então,
confinado nesse meio ambiente particular, pode persistir por muito tempo,
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nos erros e nos costumes comuns. Todos os espíritas conhecem este
estado de alma que se revela nas comunicações do Além e desejam, às
vezes, provas originais de identidade que não são sem interesse e sem
lucro, sob o ponto de vista da demonstração da sobrevivência.
Durante minhas experiências encontrei, às vezes, espíritos dessa natureza,
que não se lembravam de ter vivido muitas vezes em nossa Terra e que
negavam, de bom grado, o princípio das existências sucessivas. Eu os
convidei, então, a pesquisar no âmago escondido de seus subconscientes e
a procurar os traços de suas vidas anteriores. Nas reuniões seguintes eles
vinham me declarar que tinham encontrado esses resquícios e podiam
retomar o fio de seus últimos renascimentos. Pude observar que esses
espíritos eram, geralmente, de ordem inferior. Seus antecedentes, pouco
importantes, se reuniam em várias existências de paixão, de violência, de
desordem, fontes de amargos desgostos no Além.
Não é meu pensamento comparar esses espíritos atrasados com aqueles
de origem anglo-saxônica, de que falei mais acima. Aqueles possuem,
talvez, as riquezas ocultas, intelectuais e morais cuja importância eles
ignoram. Eu exorto nossos amigos de ultramar para que realizem
pesquisas metódicas, uma análise profunda de suas faculdades e de suas
lembranças. O encadeamento de suas existências terrestres, então, se
reconstituirá e nós chegaremos, assim, à unidade de pontos de vista
suscetível de dar à doutrina das vidas sucessivas toda sua autoridade, toda
a sua amplitude. Para isso, bastará pôr em ação esta alavanca
incomparável: a vontade!
Notemos, aliás, que, desde cinqüenta anos, a crença na pluralidade das
vidas da alma na Terra não cessou de progredir nos Estados Unidos e na
Inglaterra. Ela contava, há trinta anos, com alguns representantes
isolados, enquanto que hoje, com a própria advertência dos espíritas
ingleses, cerca de metade, entre eles, admite a volta possível, às vezes
necessária, da alma sobre a Terra.
Eis, a propósito, a opinião de dois representanntes, os mais autorizados e
os mais ilustres, do pensamento espiritualista britânico, formulada em
obras recentes.
O prof. Sir William Barrett, da Universidade de Dublin, escreveu em seu
livro No Limiar do Invisível, páginas 214 e 215:"Opunha-se à idéia de
reencarnação, o esquecimento total de nossas existências passadas, mas
isso pode ser somente um eclipse temporário. É possível que a lembrança
de nossas vidas anteriores nos retorne, pouco a pouco, durante nossos
progressos espirituais, à medida que atingimos uma vida mais ampla, com
uma consciência mais extensa. "
E ele acrescenta uma citação do Sr. Massey, afirmativa e explicativa, sobre
a reencarnação na Terra: "A razão da reencarnação tem a Sua fonte na
atração que nosso mundo exerce. O que nos trouxe aqui uma vez, nos
reconduzirá, sem dúvida, outras vezes, enquanto a causa que nos
impulsiona não tenha mudado. Só a regeneração, isto é, a renovação de
nossa natureza é que nos isenta da reencarnação. "
Nos seus estudos sobre os múltiplos aspectos da personalidade humana,
Sir Barrett também dizia: "Os casos de invasão psíquica tornam
compreensíveis as reencarnações carnais. " De sua parte, Sir Oliver Lodge,
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reitor da Universidade de Birmingham, escreveu na sua obra Evolução
Biológica e Espiritual do Homem: "Pode-se admitir, em certos casos, a
Possibilidade das encarnações, não somente de uma sucessão de
indivíduos ordinários, mas também de verdadeiros grandes homens. "
Ele acreditava na reencarnação fragmentária, que lhe parece aplicável ao
caso de Cristo. Já Stainton Moses, com o pseudônimo de Oxon, professor
da Universidade de Oxford, que foi um dos propugnadores mais estimados
da idéia espírita em seu país, escrevia em seus Ensinos Espiritualistas as
seguintes linhas, obtidas pela sua própria mediunidade: "A criança (o ser
humano) não pode obter o amor e a ciência a não ser pela educação
adquirida em uma nova vida terrestre. Uma tal experiência é necessária e
numerosos espíritos escolhem um retorno à Terra a fim de alcançar o que
lhe falta. "
Fredrich Myers, na sua obra magistral A Personalidade Humana, Capítulo
X, expressa a mesma opinião e diz: -"A doutrina da reencarnação não
contém nada que seja contrário à melhor razão e aos mais elevados
instintos do homem. " Ele torna a tratar da evolução gradual ( das almas)
em numerosas etapas "a qual é impossível de assinalar um limite". Quanto
à América do Norte, poderíamos citar várias obras editadas nesse país que
demonstram que a idéia da reencarnação também segue o seu caminho, e
que as mensagens dos espíritos que afirmam os renascimentos terrestres
são cada vez mais freqüentes, como se pode observar na maioria das
revistas espiritualistas da língua inglesa. O mesmo movimento de opinião
ressalta da acolhida feita à tradução de meu livro O Problema do Ser e do
Destino, pela Sra. Wilcox, sob o título Life and Destiny, editado em Londres
e em Nova Iorque.
É evidente que essa grande verdade foi durante muito tempo apagada pelo
trabalho lento e oculto dos séculos, porque cada vez que nós a afirmamos,
nos defrontamos com objeções que denotam um esquecimento completo.
Entretanto, não se deve perder de vista que essa doutrina permanece ativa
no Oriente. No momento atual, das Índias ao Japão, oitocentos milhões de
asiáticos conhecem e aceitam a lei dos renascimentos. Bramanistas,
budistas, xintoístas, adotam essa mesma crença, o que Lhes assegura uma
certa superioridade de pontos de vista. O Alcorão, em suas primeiras
"suratas", também afirma que é possível a reencarnação, na Terra, de
muitos adeptos do profeta (Maomé). E sem pesquisar a fundo, entre nós
mesmos e em nossos dias, longa seria a lista de homens ilustres que
aceitaram essa crença, desde Victor Hugo, Charles Bonnet, Pierre Leroux,
Jean Reynaud até Mazzini e Flammarion.
A maioria não teve necessidade de provas experimenntais. O uso de sua
razão, libertada das rotinas da escola e dos sofismas, e o panorama da
vida, se desenvolvendo em redor deles, lhes foram suficientes para
discernir as leis. Eles foram seduzidos pela beleza e pela grandeza desta
evolução que faz do homem o autor de seus próprios destinos. A alma,
pensavam eles, constrói o seu futuro por meio de vidas renascentes; ela
desenvolve suas faculdades e sua consciência pelo trabalho, pela prova,
pela dor, cinzel divino que lhe comunica suas belas formas. Ela se depura,
se eleva, se interpenetra dos esplendores da natureza, se inicia em suas
leis e participa, na medida de sua potência crescente, da ordem e da
harmonia universal.
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Para esses precursores, como para nós, espíritas, esta revelação, seja
intuitiva, seja vinda do Alto, dissipou como uma neblina as hipóteses
fantasiosas e as negações estéreis. A vida e a morte mudaram de situação:
esta não é mais do que a transição necessária entre as duas formas
alternativas de nossa existência: visível e invisível. A vida é a conquista
das riquezas imperecíveis da alma, das forças radiantes e das qualidades
morais que assegurarão sua situação no Além e lhe prepararão as
melhores reencarnações na Terra e em outros mundos. Assim, o
pessimismo sombrio se esvai para dar lugar à confiança, à alegria de viver
na tarefa bem cumprida, à satisfação do dever bem realizado, com as
perspectivas de um futuro sem limites e a ascensão gradual e radiosa de
círculos em círculos, de esferas em esferas, em direção do foco divino.
Ora, aquilo que tantas religiões ensinaram, e ensinam ainda, e que tantos
pensadores, antigos e modernos, discerniram por meio da reflexão
profunda, o Espiritismo acaba de demonstrar pela experiência. Ele tem
para si não somente o testemunho universal do mundo dos espíritos, que
se levanta de todos os pontos do globo e sobre o qual falaremos mais
adiante, mas ele já reuniu um conjunto de fatos comprovantes dos quais
vamos citar alguns.
Notemos, inicialmente, que um ser suficientemente evoluído, quando o
estado normal da consciência e o estado subconsciente estão em
equilíbrio, isto é, atingem uma estabilidade perfeita, quando esse ser se
desliga dos ambientes materiais, ele pode se lembrar das vidas anteriores
e perceber, em intuições profundas, suscitadas pelos espíritos
desencarnados, a forma de suas vidas passadas. Daí, as lembranças de
certos homens célebres, o reconhecimento dos lugares onde eles viveram.
Por exemplo, o caso de Lamartine em sua viagem ao Oriente, de Mery pela
Índia e à Flórida e de tantos outros casos análogos que poderíamos
lembrar.
Mencionemos os testemunhos publicados (Ver enquete ordenada pelo
Marajá de Bhartpur e confiada ao Dr. Rao Bahadur que a realizou com uma
perfeita consciência científica; a revista Kàlpaka publicou quatro casos
circunstanciados e detalhados de lembranças de vidas passadas em
crianças. Ver Revue de Métapsychique de Paris, julho e agosto, 1924.) por
certas revistas inglesas relativos às crianças hindus que, durante o período
de crescimento, no correr do qual a incorporação da alma não é completa,
conservam o uso da memória subconsciente e a lembrança de suas vidas
passadas. Casos análogos não são raros no Ocidente, mas não se lhes dá
muita atenção pois, considera-se sempre, sem razão, as narrações infantis,
como imaginárias.
Às vezes, me pedem para dar as razões pelas quais creio em minhas vidas
anteriores e as provas pessoais que possuo. Para isso basta me recolher e,
nas horas de calma e de silêncio, interrogar as camadas profundas da
minha memória, para aí encontrar alguns vestígios do meu passado. Se eu
me dedico a uma análise severa e rigorosa de meu caráter, de meus
gostos, de minhas faculdades, reconstituo o encadeamento das causas e
efeitos, por meio dos quais se formou minha personalidade, o "eu"
consciente através dos tempos.
O detalhe dos acontecimentos me foi comunicado por meus guias
porquanto minha clarividência não atinge tão longe. É precisamente esse
rigoroso exame interior que serve de verificação e de controle porque, nele
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eu encontro a confirmação e a prova da exatidão das revelações feitas e
que compreendem os nomes, as datas, as identidades, recolhidas em
minhas pesquisas bibliográficas. Com esse método de estudos, o que não
se pode obter no estado de vigília, pode-se provocar pela exteriorização
completa do "eu" no estado hipnótico, é o que, freqüentemente, pude
realizar com minha excelente médium, Sra. Forget. Sob a influência
magnética do guia, ela reconstituía suas personalidades anteriores com
atitudes, linguagem e um conjunto de detalhes que lhe teria sido
impossível imaginar.
É preciso notar, entretanto, que os resultados obtidos, por sua natureza
íntima, não podem interessar e convencer a não ser aos experimentadores.
Mas raros são os homens de nosso tempo que se dispõem a fazer essas
pesquisas. A sua vida é toda exterior e eles ignoram os recursos ocultos na
alma. Existe aí toda uma psicologia misteriosa que é preciso explorar com
extrema prudência, e que reserva, aos pesquisadores avisados, grandes
surpresas.
As experiências realizadas pelo Coronel de Rochas, administrador da
Escola Politécnica de Paris, e relatadas em seu livro Vidas Sucessivas,
foram contestadas; entretanto, não se teria razão de rejeitá-las no todo,
porque, se em certos casos a superstição foi evidente, noutros elas
apresentavam um aspecto real de sinceridade. Assim parece ser o caso de
Joséphine, a moça de Voiron (Isere), que, adormecida pelo Coronel de
Rochas, se achava na sua personalidade anterior de Claude Bourdon,
habitante, outrora, de uma aldeia do Departamento de Ain, onde Joséphine
nunca estivera. Ali encontrou-se o atestado de nascimento de Claude no
registro da paróquia. Este fato foi enriquecido de muitos detalhes curiosos
que constituem, no seu conjunto, bons elemenntos de autenticidade.
Pode-se acrescentar a este caso, o de Mayo, moça de Aix-en-Provence,
que, transformando-se em suas personalidades de outros tempos, revivia
as cenas trágicas de suas vidas. Por exemplo, o estado de gravidez e de
asfixia por imersão foram constatados pelo Dr. Bertrand, prefeito de Aix,
convencido de que esses estados não podiam ser simulados por uma
pessoa de 18 anos. Deve-se ver neste caso, como alguns pensam, a
revelação de uma lei fisiológica pouco conhecida, uma correlação do fisico
e do mental que abre o caminho a investigações de uma nova ordem, a
descobertas biológicas de uma alta importância? Seja como for, esses fatos
vêm confirmar nossas asserções a propósito do poder do pensamento
sobre os fluidos e sobre a própria matéria concreta.
Um fenômeno mais complexo ainda, pela variedade de formas que envolve,
é a reencarnação, na mesma família, da pequena Alexandrine, filha do Dr.
Samona, de Palermo, que voltou uma segunda vez após uma morte
prematura. Encontram-se nesse caso todas as particularidades morais e
fisicas muito características de sua curta vida precedente. Alexandrine
conta muitas lembranças dessa existência, por exemplo uma excursão a
Montreal, onde ela encontrou sacerdotes gregos vestidos de vermelho, o
que é pouco comum na Sicília.
Este segundo nascimento, anunciado antes pela manifestação de espíritos,
ainda que considerado pelos parentes como impossível, por causas
patológicas, realizou-se no dia marcado. Esses fatos se apóiam sobre uma
série de atestados de testemunhas e de amigos que relataram todas as
fases desse fenômeno. Hoje (1927), Alexandrine tem 13 anos, escreveu
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Gabriel Delanne na sua última obra Documentos para servir ao estudo da
Reencarnação, e pode-se acompanhar, através dessa moça, todo o
desenvolvimento das primícias indicadas pelos espíritos. Não podemos
enumerar aqui todos os casos de reencarnação anunciados de antemão,
todos os fenômenos de lembranças de vidas anteriores, com crianças e
adultos, e os casos relativos à regressão hipnótica de lembranças.
Mas, independentemente dos fatos de ordem experimental, ao nosso redor,
quantas anomalias não são explicadas pela noção das anterioridades; em
muitas fisionomias nós poderíamos ler a demonstração disso. Essas
mulheres de corpos pesados, de gestos masculinos, esses homens de
maneiras efeminadas, que todos nós conhecemos, não são eles os espíritos
que mudaram de sexo ao se reencarnarem? No meio do povo, a despeito
da lei da hereditariedade, todas essas inteligências, esses talentos, até
esse gênio, que surgissem entre familias, de preferência materiais e
grosseiras, não são eles a manifestação de trabalhos e aptidões
anteriores? O mesmo problema se relaciona a esses temperamentos
delicados e apurados, vindos de pessoas rudes e não evoluídas.
Pelo contrário, entre certos anarquistas, fomentadores de greves, ávidos
de subversão e de desordem, não se reconhecem os antigos burgueses
egoístas, condenados a renascer entre aqueles que eles exploravam
outrora e aos quais um vago instinto torna sua nova situação insuportável?
E quantos outros contrastes, extravagâncias inexplicáveis na aparência, se
esclarecem pela lei dos renascimentos. Pode-se reconhecer César em
Napoleão, Virgílio em Lamartine, Vercingétorix no general Desaix. Certos
espíritos ainda acrescentam: Pompeu em Mussolini.
Há individualidades que reaparecem no decorrer dos séculos, de tal modo
que se pode reconhecê-las pela originalidade dos caracteres que se
formam com a nitidez de uma efigie, como o perfil de uma medalha antiga.
Mas não insistamos, pois que estas comparações poderiam ser a fonte de
muitos abusos. Devido a essa hipertrofia do "eu", que é uma doença tão
espalhada, muita gente seria tentada a ver em si a reencarnação de
alguma celebridade de antigamente.
A cada renascimento, o véu da carne recai sobre a memória subconsciente,
o acúmulo de lembranças submerge nas profundezas do ser. Só há exceção
para certos casos de crianças e de pessoas evoluídas que podem
exteriorizar suas faculdades psíquicas, como nós vimos anteriormente.
Mas, para a generalidade dos humanos, o esquecimento das vidas
anteriores é uma regra e, talvez, um beneficio da natureza, porque, nos
mundos inferiores e atrasados, como naquele em que nós habitamos, o
panorama das vidas primárias está longe de ser reconfortannte para as
almas, muito mescladas de angústias, de impressões dolorosas e
humilhantes, de pesares supérfluos, cuja intensidade paralisaria sempre
nossa ação, enfraqueceria nossa iniciativa, pois que nós aqui voltamos
para resgatar e para evoluir. O detalhe dos acontecimentos torna-se inútil
e o que importa é conhecer a grande lei que religa todas as nossas
existências e as torna solidárias umas com as outras.
Essa concepção palingenésica nos parece oferecer o remédio indispensável
para o estado de espírito de muitos de nossos contemporâneos. Com
efeito, uma brisa de pessimismo sopra em certos momentos sobre nossso
país. Chega-se até a duvidar do futuro da França, da possibilidade de seu
reerguimento, semeando assim o desânimo entre as almas. Esse
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pessimismo é o fruto mórbido do cepticismo materialista que corrói, desde
há um século, a sociedade contemporânea. Nossa literatura tem, em parte,
a responsabilidade.
Escreve-se muito na nossa época, mas, entre os autores, a maioria não
sente que é uma honra temível falar às massas ignorantes e
impressionáveis. Esses escritores não parecem conhecer este vasto mundo
invisível que nos envolve e que nos domina, nem essas imensas reservas
de forças e de almas que, pela reencarnação, vêm, incessantemente,
alimentar, entreter e renovar as correntes da vida humana. Eis por que
este estudo da reencarnação se impõe, pois, sem ela, não se pode resolver
nenhum dos problemas relativos à vida e à evolução dos seres e das
sociedades.
De acordo com os elementos que a reencarnação nos fornece, o nível moral
se baixa ou se eleva. Quando ela traz sobre nosso globo os contingentes
dos mundos inferiores, a perturbação se acentua e a humanidade parece
recuar. Mas, também, pela reencarnação, nas horas de angústia, indivíduos
poderosos podem surgir para dirigir em caminhos mais seguros os passos
hesitantes da caravana em marcha.
É isso que ocorre, neste momento, em nosso país. Os espíritos evoluídos e
outros de uma ordem elevada vêm aqui tomar lugar, por meio de
renascimentos, Com a finalidade de regeneração. Esse movimento vai
continuar dizem nossos instrutores invisíveis, e, em vinte anos, poder-se-á
assistir a uma obra de reedificação dos povos ocidentais e,
particularmente, da França.
Não se deve desesperar. Os prognósticos sombrios, os julgamentos
pessimistas, os temores e os alarmes são provenientes de uma concepção
insuficiente da existência à qual uma ciência rotineira impõe os limites
reduzidos de nossa curta duração e do nosso pequeno globo, enquanto
que, na realidade, a vida possui recursos infinitos, visto que ela se
desenrola no seio dos espaços de onde ela inspira, estimula e fecunda a
vida terrestre.
Se a nossa literatura, a nossa filosofia e a nossa política continuam a se
inspirar em regras de uma ciência limitada e envelhecida; se uma
compreensão geral da vida evolutiva e de suas leis não vem penetrar,
impregnar, transformar a alma humana, haverá menos esperança de se ver
mudar a situação moral e social de nosso país. É, sobretudo, a noção de
uma única vida que alterou tudo, obscureceu tudo, e tomou
incompreensível a evolução do ser e da justiça de Deus.
Se a vida terrestre fosse também restrita, nossos estudos e progressos
estariam perdidos, para o indivíduo e para a humanidade, enquanto que,
pela reencarnação, tudo se perpetua e tudo se renova. Nós trabalhamos
para todos e, trabalhando para todos, trabalhamos para nós mesmos.
Assim, nada se perde, os indivíduos e as gerações são solidários entre si,
solidários através dos séculos. Pelo exposto acima, pode-se verificar que
todas as grandes correntes do pensamento antigo, filosófico e religioso,
relativos aos altos destinos da alma, após vicissitudes seculares, se
renovam, se sintetizam e se fundem no espiritualismo moderno sob a
forma da lei da evolução pelas vidas renascentes.
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Todas as grandes religiões do Oriente, inclusive o Cristianismo esotérico, a
filosofia de Platão e os princípios da escola de Alexandria, nele se
encontram para a reunir a tradição sagrada do Ocidente, incluindo as de
nossos antepassados, os celtas. Uma grande obra se realiza acima de
nossas cabeças, cuja importância não podemos calcular, mas cujos efeitos
vão repercutir no decorrer dos séculos. Esta obra de síntese que
representa a fé elevada, a fé superior da humanidade em marcha, não se
podia realizar no seio das religiões atuais, mas somente fora delas e pela
ciência.
O Catolicismo perdeu de vista a sua missão salvadora e regeneradora. Por
interpretações ilusórias, ele desnaturou a doutrina pura do Cristo,
sobretudo no que se refere ao futuro do homem e da justiça de Deus. É,
entretanto, entre os seus adeptos que se difunde mais facilmente a noção
de pluralidade das existências. Já se verificou que o purgatório, bem mal
definido pela Igreja, poderia muito bem se conciliar com o resgate das
faltas do passado por meio das vidas de provas. O Protestantismo, de seu
lado, suprimindo a noção de purgatório, tinha fechado toda a saída para o
princípio das vidas renascentes.
Não é uma coisa dolorosa, pavorosa mesmo, sob certos pontos de vista, a
constatação de que, após tantos séculos de civilização, a incerteza ainda
pese sobre o problema do destino humano? A luz que brilhou, desde os
primeiros tempos de nossa história, tinha se esvaecido. Parecia que o
homem, afastando-se da natureza e de suas origens, ia penetrar na noite.
É somente hoje, graças ao trabalho de alguns pensadores ardentes, que os
primeiros lampejos de uma nova aurora vêm roçar a alma céltica
adormecida.
Para todos aqueles que consideraram a variedaade e a desigualdade das
condições humanas, seja do ponto de vista das diferenças de raças, de
culturas, de civilização, seja no que se refere à duração da existência, o
enigma da vida ficava indecifrável, mas eis que, pela sucessão das
existências da alma, tudo se encadeia e se harmoniza em uma lógica
rigorosa.
O terrível problema da dor também aí encontra a sua solução, e se explica
melhor que certas pessoas conheçam o sofrimento desde o berço e o
suportem até o túmulo. Todas essas vidas obscuras, atormentadas,
dolorosas, são cadinhos onde a alma se desfaz de suas impurezas, onde o
fel se consome, onde as paixões do mal, por uma alquimia divina, se
transformam pouco a pouco em paixões do bem. Sem dúvida, o progresso
nem sempre é sensível, e a alma freqüentemente se revolta ante o
sofrimento, mas, quando o tempo da provação passou, constata-se que ela
não foi estéril e que a alma se beneficiou.
É, do mesmo modo, o problema do mal que, no seu conjunto, é um dos
aspectos da mesma questão. Esse problema, que provocou tantas
discussões estéreis, foi facilmente resolvido pelos druidas: Deus dá ao
homem uma parte de liberdade proporcional ao seu grau de evolução, e a
liberdade humana gerou o mal. A primeira Tríade enuncia entre as três
unidades primitivas "o ponto de liberdade onde se equilibram todas as
oposições".
Deus não teria podido suprimir o mal sem suprimir a liberdade, o que teria
falseado, inteiramente, a lei de evolução e, com ela, o princípio vital, a
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própria razão do Universo. O livre-arbítrio somente assegura o livre jogo
da iniciativa, da vontade de onde decorrem os méritos necessários para
adquirir os bens espirituais, alvo supremo da evolução. O ser humano deve
adquirir, por seus esforços, no correr dos tempos, a sabedoria, a ciência, o
talento e, por eles, a felicidade, a ventura, isto é, tudo que leva à grandeza
e à beleza da vida, pois não se aprecia realmente, não se gosta, senão do
que se adquire por si mesmo.
Se o mal parece dominar sobre a Terra, é que ela forma um grau inferior na
escala dos mundos e por ser a maioria dos seus habitantes espíritos
jovens, ainda ignoorantes, inclinados às paixões. Mas, à medida que se
evolui na grande escala cósmica, o mal diminui pouco a pouco, depois se
dissipa, e o bem se realiza em virtude da lei geral da evolução. Nós vamos
expor essa lei, suas regras e finalidaade por meio das TrÍades, sob sua
forma concisa, na parte que se refere ao "Abred", o círculo das
transmigrações, e ao "Gwynfyd", o círculo das vidas celestes. As Tríades de
1 a 14, reproduzidas no capítulo VII, e as que se seguem, de 15 a 45,
formam o complemento.
As Tríades que faltam figuram nos pontos essenciais desta obra, onde elas
encontram a sua aplicação. "Abred" 15 : Três espécies de necessidades no
"Abred": a menor de toda a vida, e daí o começo; a substância de cada
coisa, e daí o crescimento, que não pode operar-se em outro estado; a
formação de cada coisa da morte, e daí a debilidade da vida.Abred16: Três
coisas que não se podem executar a não ser pela justiça de Deus: todo
sofrer em "Abred", porque sem isso não se pode adquirir uma ciência
completa de alguma coisa; obter uma parte do amor de Deus; ser bemsucedido, pelo poder de Deus, no cumprimento do que é mais justo e
misericordioso.
Abred 17:Três causas principais da necessidade de "Abred": recolher a
substância de toda coisa; recolher o conhecimento de toda coisa; recolher
a força moral para triunfar de toda adversidade e do princípio de
destruição e para se privar do mal. E sem elas, no trajeto de cada estado
de vida, não há nem vida, nem forma que possa alcançar a
plenitude. Abred 20: Três necessidades de "Abred": o desregramento, pois
não pode ser de outro modo; a libertação pela morte, ante o mal e a
corrupção; o acréscimo da vida e do bem, pelo despojamento do mal,
libertando-se da morte. E tudo isso pelo amor de Deus concemente a toda
coisa.
Abred 21: Três meios de Deus no "Abred" para triunfar do mal e do
princípio da destruição, escapando-se ante eles no "Gwynfyd": a
necessidade, o esquecimento, a morte. Abred 22: Três primeiras coisas,
simultaneamente criadas: o homem, a liberdade, a luz. Abred 23: Três
necessidades do homem: sofrer, renovar-se (progredir), escolher. E, pelo
poder que esta última dá, não se pode conhecer as duas outras antes de
seu vencimento. Abred 24: Três alternativas do homem: "Abred" e
"Gwynfyd", necessidade e liberdade, mal e bem; todas as coisas estando
em equilíbrio e o homem tendo o poder de se ligar a um ou a outro,
segundo a sua vontade.
Abred 26: Por três coisas se cai no "Abred", necessariamente, se bem que,
por outro lado, se esteja ligado ao que é bom: pelo orgulho ao longo do
"Annoufn"; pela falsidade, ao longo do "Gabien"; pela crueldade, ao longo
do "Kenmil", e se retoma de novo à humanidade, como antes. Abred 27:
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Três causas justificativas do estado de humanidade: adquirir inicialmente a
ciência, o amor e a força moral, antes que a morte surja. E não se pode
fazê-Io a não ser pela liberdade e pela escolha, não antes, pois, do estado
de humanidade. Essas três coisas são chamadas as três vitórias. Abred 28:
Três vitórias sobre o mal e sobre o espírito mau: ciência, amor, poder,
porque a verdade, a vontade e a potência realizam, pela união de sua
força, tudo o que elas desejam, elas começam no estado da humanidade e
perduram para sempre. .
Abred 29: Três privilégios do estado de humanidade: o equilíbrio do mal e
do bem, e daí a comparação; a liberdade de escolha, e daí o julgamento e a
preferência; o começo do poder que deriva do julgamento e da escolha, e
eles são necessários antes de cumprir seja o que for. "Gwynfyd": Abred 30:
Três diferenças necessárias entre o homem, qualquer outra criatura e
Deus: o limite do homem, que não saberia encontrar Deus; o começo do
homem, que não saberia encontrar Deus; as renovações (progresso)
necessárias do homem no círculo de "Gwynfyd", visto que ele não pode
suportar a eternidade do "Ceugant", enquanto que Deus suporta todo
estado com felicidade.
Abred 31: Três formas supremas do estado de "Gwynfyd": sem mal, sem
necessidade, sem fim. Abred 32: Três restituições do círculo de "Gwynfyd":
o gênio primitivo; o amor primitivo; a memória primitiva, pois que sem isso
não há felicidade. Abred 33: Três diferenças entre todo o vivente e os
outros viventes: o gênio, a memória, o conhecimento, isto é, que todos os
três sejam plenos em cada um e não podem ser comuns com um outro
vivente, cada um na sua medida, e não pode haver duas plenitudes em
nenhuma coisa.
Abred 34: Três dons de Deus a todo vivente: a plenitude de sua raça; a
consciência de sua humanidade; o desprendimento de seu gênio primitivo
em relação a todo outro, e é daí que cada um difere dos demais. Abred 35:
Pela compreensão de três coisas diminui-se o mal e a morte, e triunfa-se: a
de sua natureza; a de sua causa; a de sua ação. E elas se encontram no
"GwynfYd". Três fundamentos da ciência: a renovação da passagem de
cada estado de vida; a lembrança de cada transmigração e de seus
incidentes; o poder de atravessar cada estado de vida, para experiência e
julgamento, e isto se acha no círculo de "Gwynfyd".
Abred 37: Três distinções de todo vivente no círculo de "Gwynfyd": a
inclinação (ou vocação); a possessão (ou privilégio) e o gênio; dois
viventes não podem ser primitivamente semelhantes em nada, porque
cada um está pleno do que o distingue e nada está pleno sem que esteja na
sua inteira medida. Três coisas impossíveis, exceto para Deus: suportar a
eternidade do "Ceugant"; participar sob toda condição sem se renovar;
melhorar e renovar toda coisa sem fazê-lo com perdas (a sua custa).
Abred39: Três coisas que jamais desaparecerão por causa da necessidade
de sua potência: a forma do ser; a substância do ser; o valor do ser, pois,
pela libertação do mal, elas existirão eternamente, sejam vivas, sejam
inanimadas, nos diversos estados do belo e do bem no círculo de
"Gwynfyd" . Abred 40: Três bens supremos que resultam das renovações
da condição humana no "Gwynfyd": a instrução; a beleza; o repouso, por
sua inaptidão de suportar o "Ceugant" e sua eternidade.
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Abred 41: Três coisas em crescimento: o fogo ou a luz; a inteligência (ou a
consciência) ou a verdade; a alma ou a vida. Elas triunfam sobre tudo e daí
o fim do "Abred". Abred 42: Três coisas em decrescimento: a obscuridade;
a mentira; a morte. Abred 43: Três coisas se reforçam dia a dia, visto que a
maior soma de esforços vai, sem cessar, em direção delas: o amor; a
ciência; a plena justiça. Abred 44: Três coisas se enfraquecem cada dia,
porque a maior soma de esforços vai contra elas: o ódio; a deslealdade; a
ignorância.
Abred 45: Três plenitudes da felicidade do "Gwynfyd": participar de toda
qualidade com uma perfeição principal; possuir toda espécie de gênio com
um gênio preeminente; abraçar todos os seres com um mesmo amor e com
um amor de primeira qualidade, conhecer o amor de Deus, e é nisso que
consiste a plenitude do céu e do "Gwynfyd". (Tradução do gaélico, por
Llevelyn Sion).
Observa-se que essas Tríades, por sua forma concisa e seu sentido
profundo, constituem uma obra original e poderosa, que não pode ser
considerada como invenção de pensadores isolados, mas antes como a
expressão sintética do gênio de uma raça inteira. Elas se religam a
verdades de ordem eterna, e talvez fosse preciso a incubação de séculos
para se compreender todo seu alcance. Elas surgiram da sombra, em uma
hora histórica onde o ideal se enfraquece, para restituir ao nosso país sua
fé em si mesmo, a confiança em seu destino, e tomar-se assim o
instrumento de uma civilização mais alta, mais nobre e mais digna.
A lei das reencarnações, este retorno das almas sobre a Terra, suscita
objeções às quais é necessário responder, temores que é preciso dissipar.
Entre aqueles que interrogam, uns temem não mais reencontrar, no Além,
os seres que eles amaram aqui na Terra. Pergunta-se se, em virtude dessa
lei, nós seremos separados dos membros atuais de nossas famílias e
obrigados a prosseguir isoladamente, nossa lenta e penosa evolução.
Outros estão apavorados pela perspectiva de retomar a tarefa terrestre,
após uma vida laboriosa semeada de provas e de males. Apressemo-nos
em tranqüilizá-los.
A reencarnação é rápida, a estada do espírito no espaço é de curta
duração, somente no caso de crianças mortas com pouca idade. Tendo
malogrado a sua tentativa para reaparecer no cenário terrestre, quase
sempre por causas fisiológicas devidas à mãe, esta tentativa será renovada
desde que condições favoráveis sejam apresentadas no mesmo meio. Caso
contrário, o espírito se reencarnará nas proximidades desse meio, isto é,
entre parentes ou amigos, de maneira a permanecer em relação com
aqueles que ele tinha escolhido, em virtude de uma atração resultante de
ligações anteriores, de forças afetivas que constituem uma certa afinidade
fluídica.
Os espíritos formam famílias numerosas cujos membros continuam através
de suas múltiplas reencarnações. Enquanto que uns prosseguem sobre o
plano material sua educação e sua evolução, outros ficam no espaço para
os proteger, na medida de seus meios, sustentá-los, inspirá-los, esperá-los
a fim de os receber no término da vida terrestre. Mais tarde, estes aqui
renascerão para a vida humana, e, por sua vez, de protetores se tornarão
protegidos. A duração da estada no espaço é muito variável e, conforme o
grau de evolução, pode durar muitos séculos ou somente algumas dezenas
de anos, para os espíritos ambiciosos de progresso.
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Há sempre correlação entre a vida terrestre e a do espaço. A família visível
está sempre ligada à família invisível, mesmo sem seu conhecimento. Os
afetos, os sentimentos provenientes dos laços estabelecidos no curso das
vidas sucessivas, transmitem-se de um plano ao outro com maior
intensidade quanto mais sutil for o estado vibratório dos seres que
compõem essas famílias. A união perfeita que reina em certas famílias se
explica pelas numerosas vidas comuns. Seus membros foram
reaproximados por uma atração espiritual, uma adaptação do pensamento
idêntico, de gostos e de aspirações da mesma ordem e isso em graus
diversos.
É fácil reconhecer em uma família aquele que nela se encarna
excepcionalmente e pela primeira vez, seja para ali se aperfeiçoar
intelectual e moralmente, em contato com seres mais evoluídos, seja, ao
contrário, para servir de exemplo, de modelo, de treinador de espíritos
atrasados e, ao mesmo tempo, para ajudá-los a suportar as provas que o
destino lhes reserva, o que torna uma missão, uma tarefa meritória. Em
certos casos o contraste é tão notável entre os caracteres, a maneira de
pensar e de agir é tão surpreendente que as pessoas, não iniciadas,
chegam a proferir este julgamento: "Aquele não é da família, poder-se-ia
crer que ele foi trocado pela ama-de-leite!"
Desde a vida no espaço, os compromissos de reencarnarem nos mesmos
ambientes e aí prosseguir uma evolução comum, são tomados entre certos
espíritos. Outras almas evoluídas aceitam a função penosa de descer a
lares materiais para neles dissipar, por suas irradiações, os elementos
grosseiros que dominam tais ambientes, e este ato de abnegação será para
elas um novo mootivo de progresso.
Algumas pessoas nos interrogam sobre as diferenças de raças e suas
relações com a evolução. Os espíritos dizem, sobre este assunto, que cada
região do globo atrai do espaço os fluidos em harmonia com os eflúvios
que se desprendem do solo. Daí resulta que os espíritos que renascem
nessas regiões terão gostos e aspirações diferentes. Por exemplo, os
africanos receberão os fluidos próprios para desenvolver a sua vitalidade
fisica, porque seu espírito tem necessidade de se sentir em um envoltório
sólido.
Entre os orientais, os japoneses, por exemplo, a evolução terrestre é mais
completa, os corpos são pequenos, a sensibilidade desenvolvida, a
percepção do Além mais nítida. O misticismo está presente. O perispírito
do japonês, de uma grande sutileza, vibrará mais fortemente do que o do
senegalês.
Entre os ocidentais, em geral, a evolução não tem sido uniforme. Ela variou
conforme os países. Os montanheses e os marítimos, sob formas mais
rudes, guardaram um certo fundo de idealismo ou um espírito religioso. Aí
estão dois tipos humanos cujas aspirações se relacionam mais diretamente
com o mundo superior, porque eles se comungam com a natureza.
Não é de espantar se um espírito, na sua curta evolução, experimenta, às
vezes, a necessidade de mudar de meio para adquirir qualidades ou
conhecimentos que ainda lhe faltam. Mas esses mesmos seres, voltando ao
espaço, ali logo encontram os elementos espirituais de que se haviam
afastado por certo tempo e dos quais tinham guardado lembranças. Já, no
sono, o ser encarnado se aproxima de seus amigos do espaço e revê, em
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alguns instantes, sua vida passada, mas, ao despertar, essa impressão se
apaga, porque ela poderia perturbar e diminuir o seu livre-arbítrio.
Se ele se afasta, por um certo tempo, de sua família terrestre, não
abandona nunca sua família espiritual, e, quando a família humana evoluiu
e atinge um plano fluídico superior, a ação inversa se produzirá, e será ela
que, por sua vez, atrairá no espaço o espírito menos avançado. A lei de
evolução do ser através de suas vidas renascentes é admirável, mas a
inteligência humana não pode entrever senão seu pálido reflexo.
Os ensinos contidos nestas páginas não são uma obra de imaginação. Eles
emanam de mensagens espirituais obtidas por todos os processos
mediúnicos e recolhidos em todos os países. Até aqui, não tínhamos, sobre
as condições de vida no Além, a não ser hipóteses humanas, sejam
filosóficas ou religiosas. Hoje, os que vivem essa vida a descrevem para
nós e falam sobre as leis da reencarnação. Com efeito, o que são certas
exceções assinaladas entre os anglo-saxões, e cujo número diminui cada
dia em presença da enorme quantidade de documentos, de testemunhos
concordantes recolhidos desde a América do Sul até as Índias e o Japão?
Não é mais, como no passado, um pensador isolado, ou mesmo um grupo
de pensadores, que vem mostrar à humanidade a rota que ele julga
verdadeira; é um mundo invisível, inteiro, que se abala, e se esforça para
tirar o pensamento humano de suas rotinas, de seus erros, e lhe revela,
como no tempo dos druidas, a lei divina da evolução. São os próprios
parentes e amigos mortos que nos expõem sua situação, boa ou má, e a
conseqüência de seus atos no decorrer de palestras ricas de provas de
identidade.
Possuo sete grandes volumes de comunicações, recebidas no grupo que
por longo tempo dirigi, que respondem a todas as questões que a
inquietude humana apresenta à sabedoria dos invisíveis. Os espíritos guias
nos instruíam por meio de diversos médiuns que, geralmente, não se
conheciam entre si, e sobretudo por mulheres pouco letradas, cheias de
preconceitos católicos e pouco inclinadas à doutrina das encarnações. Ora,
todos aqueles que consultaram esses arquivos ficaram surpreendidos pela
beleza do estilo, como também pela profundeza das idéias emitidas.
Talvez essas mensagens sejam um dia publicadas. Então, ver-se-á que, nas
minhas obras, não sou inspirado somente por mim, mas sobretudo por
aqueles do outro lado da vida. Reconhecer-se-á, pela variedade das
formas, uma grande unidade de princípios e uma perfeita analogia com os
ensinos obtidos dos espíritos guias, em todos os meios, e onde Allan
Kardec se inspirou para delinear as grandes regras de sua doutrina.
Após a guerra (1ªª Guerra Mundial, 1914-1918), nossos instrutores
continuaram a se manifestar por diferentes médiuns. Por meio de
entidades diversas, a personalidade de cada um deles se afirmou por seu
caráter próprio, por uma originalidade talhada, em uma palavra, de
maneira a evitar toda possibilidade de simulação, pode-se seguir,
anualmente, na Revue Spirite, a quintessência dos ensinos que nos foram
dados sobre assuntos sempre substanciais e elevados.
Depois, próximo ao Congresso (Espírita) de 1925, foi o grande iniciador
(Allan Kardec) que veio nos certificar de seu concurso e nos esclarecer
com seus conselhos. Hoje ainda é ele, Allan Kardec, que nos anima a
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publicar este estudo sobre a reencarnação. Até aqui não insistimos muito
sobre o principal argumento que se evoca contra a doutrina das
preexistências, isto é, o esquecimento das vidas anteriores. Esse
argumento foi refutado, em detalhes, em quase todas as obras que
escrevemos. Esse esquecimento, já vimos, não é tão geral como se
pretende, e se a maioria dos homens se dedicasse a um estudo atento de
sua própria psicologia, eles encontrariam, facilmente, os vestígios de suas
vidas passadas.
Assim, como demonstra o Sr. Bergson no seu belo livro: A Evolução
Criadora, este argumento não é concludente. A partir da vida atual, e
sobretudo no estado sonambúlico, oposto ao estado normal, produzem-se
eclipses de memória que tornam compreensível o desaparecimento das
lembranças longínquas. Todos os espíritos sabem que esse esquecimento
do nosso passado é temporário e acidental. Mesmo que o espírito seja
pouco evoluído, a lembrança integral se reconstituirá no Além, até mesmo
no decorrer desta existência, durante o sono.
No estado de desprendimento, ele poderá retomar o encadeamento das
causas e efeitos que formam a trama de seu destino. É somente no período
da luta material que a lembrança se apaga, precisamente para nos deixar a
plenitude de nosso livre-arbítrio, indispensável para ultrapassar as
dificuldades, as provas terrestres e delas recolher todos os frutos.
Em suma, o esquecimento das vidas passadas deve ser considerado como
um beneficio para a maioria das almas humanas no ponto não muito
elevado de sua evolução. A lembrança seria, freqüentemente, inseparável
de revelações humilhantes e de pesares dolorosos como queimaduras. Em
vez de se hipnotizar sobre um passado mau, é para o futuro que convém
fixar o objetivo de nossos esforços e o impulso de nossas faculdades. O
provérbio não diz que ao colocar as mãos na charrua não se deve olhar
para trás? Com efeito, para traçar bem direito o sulco, isto é, para afrontar
e prosseguir no combate da vida com alguma vantagem, não é preciso ser
obsedado pelo cortejo de más lembranças.
É somente mais tarde, na vida do espaço, e sobretudo nos planos
superiores da evolução, que a alma humana, libertando-se do jugo da
carne e livre do pesado capuz da matéria que limita as suas percepções,
pode abranger sem desfalecimento, sem vertigem, o vasto panorama de
suas vidas planetárias. Então, ela adquiriu a maturidade necessária para
discernir, por sua razão e por seu saber, o vínculo que as religa todas, os
resultados recolhidos, e tirar os ensinos que eles comportam. É o que diz a
Tríade 19: Há três necessidades antes de se chegar à plenitude da ciência:
atravessar o "Abred", atravessar o "Gwynfyd" e lembrar-se de toda coisa
até no "Annoufn".
Tal é o julgamento particular, o inventário de nosssa alma evoluída que, no
início de suas existências, passa em revista a longa seqüência de suas
etapas através dos mundos. Com a sua sensibilidade aumentada, sua
experiência, sua sabedoria, sua razão engrandecida, ela julga do alto todas
as coisas. E nas suas lembranças, conforme a sua natureza, ela encontra as
causas da alegria ou do sofrimento. A sua consciência purificada perscruta
os menores sinais de sua memória profunda. Tomada o árbitro infalível, ela
pronuncia sem apelo, aprova ou condena, e, às vezes, a título de reparação
e sob a inspiração divina, ela decide e impõe os renascimentos nos mundos
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da matéria e da dor. É o que atesta a Tríade 18: Três calamidades
primitivas do "Abred": a necessidade, o esquecimento e a morte.
Terminando este capítulo, insistiremos ainda soobre a importância do
movimento espiritualista atual que, na realidade, é um despertar das
tradições de nossa raça céltica. Para tornar plena, inteira e fecunda a sua
vida, todo homem deve compreender seu sentido profundo e discemir seu
objetivo, porque, seja por reflexão, seja por uma espécie de instinto, a
idéia que dela se faz é a que domina toda a sua vida, inspira seus atos e os
orienta em direção de objetivos baixos ou elevados. Resulta que esta
noção essencial deveria participar de toda educação humana, mas nem a
escola, nem a Igreja nos dão, sobre este assunto capital, informações
nítidas e precisas.
Daí, em grande parte, a perturbação moral e a confusão de idéias que
reinam em nossa sociedade. Se nós conhecêssemos toda a regra soberana
dos seres e das coisas, a lei e a conseqüência dos atos e sua repercussão
sobre o destino; se nós soubéssemos que se colhe sempre o que se
semeou, as reformas sociais seriam mais fáceis e a face do mundo seria
rapidamente transformada. Mas a maioria dos homens, absorvidos por
tarefas, por preocupações materiais, privados dos lazeres necessários para
cultivar sua inteligência e seu coração, percorrem a vida como se
passassem por uma neblina. A morte não é para seus olhos mais do que
um espantalho, do qual eles afastam, com pavor, o pensamento importuno.
É assim que, quando vêm os dias de provas, se o vento sopra com
tempestade, eles se acham logo desamparados.
Isso é o que ocorre em nossa época. Para tirar o homem das pesadas
influências que o oprimem, seriam precisos eventos importantes, crises
dolorosas que, mostrando-lhe o caráter precário, instável da vida na Terra,
deviam abater o seu orgulho, obrigá-lo a afastar para longe suas atenções
e fixar mais alto seus objetivos. Seria lucro para a humanidade, se os
tempos de prova, que a nossa civilização atravessa atualmente,
esclarecessem suas taras e seus vícios e lhes ensinas- sem a curá-las.
Não é uma coincidência notável que, ao mesmo tempo em que as crenças
religiosas se apagam cada vez mais, em que o materialismo espalha ante
nossos olhos seus efeitos destruidores, uma revelação do Alto se difunde
pelo globo por milhares de vozes, oferecendo uma doutrina, um ensino
racional e consolador para todos os interessados de boa-fé?
O Espiritismo é o maior e mais solene movimento do pensamento que se
produziu desde o aparecimento do Cristianismo. Não somente, pelo
conjunto de seus fenômenos, ele nos traz a prova da sobrevivência, mas,
sob o ponto de vista filosófico, suas conseqüências são mais grandiosas.
Com ele, o horizonte se aclara, o objetivo da vida torna-se preciso, a
concepção do Universo e de suas leis aumenta, o pessimismo sombrio se
esvaece para dar lugar à confiança, à fé em destinos melhores.
O Espiritismo pode então revolucionar todos os domínios do pensamento e
do conhecimento. No lugar de ambientes estreitos onde se achavam
confinados, ele abre grandes portas para o desconhecido e para o
inexplorado. Pelo estudo do ser em seu "eu" profundo, neste mundo
fechado onde se acumulam tantas impressões e lembranças, o Espiritismo
cria uma Psicologia nova, muito maior e variada do que a Psicologia
clássica.
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Até aqui, nós somente conhecemos a parte mais grosseira, a mais
superficial de nosso ser. O Espiritismo no-lo mostra como um reservatório
de forças escondidas, de faculdades em estado germinativo, que cada um
de nós é chamado a valorizar, a desenvolver através dos tempos. Pelos
métodos hipnóticos ou magnéticos tornar-se-á possível chegar até às
origens do ser, reconstituindo o encadeamento das existências e das
lembranças, a série de causas e efeitos que são como a trama de nossa
própria história. Aprenderemos que o próprio ser cria sua personalidade e
sua consciência no decorrer de uma evolução que o conduz, vida após vida,
em direção de planos melhores. E assim se afirma nossa liberdade que se
engrandece com nossa elevação e fixa as causas determinantes de nosso
destino, feliz ou infeliz, conforme nossos merecimentos. Desde então, não
mais esses debates estéreis que assistimos há longo tempo, e que provêm
da insuficiência de pontos de vista e do campo muito limitado de nossas
observações, nesta vida passageira e sobre este mundo mísero, parcela
ínfima do Todo-Poderoso.
Em uma palavra, o ser nos aparece sob aspectos mais nobres e mais belos,
levando consigo todo o segredo de sua grandeza futura e de sua potência
radiante. Com a cultura dessa ciência, um dia virá em que todo homem
poderá ler claramente, em si mesmo, a regra soberana de sua vida e de
seu futuro. E daí decorrerão as grandes conseqüências sociais. A noção dos
deveres e das responsabilidades se tornará mais precisa. No lugar de
dúvidas, de incertezas e do pessimismo atuais, a esperança se originará do
conhecimento de nossa natureza imperecível e de nossos destinos
infinitos.
Pode-se, então, dizer que a obra do Espiritismo é dupla: no plano terrestre
ela tende a reunir e a fundir em um sistema grandioso todas as formas, até
o momento discordantes e freqüentemente contraditórias, do pensamento
e da ciência. Num plano mais amplo, ele une o visível ao invisível, essas
duas formas de vida que, na realidade, se penetram e se completam desde
o princípio das coisas. Com esse objetivo ele demonstra que o nosso
mundo e o Além não são separados, mas estão um no outro, constituindo
assim um todo harmônico.
Léon Denis - O gênio céltico e o Mundo Invisível
PEDISTE
Reunião pública de 28-11-60 - Questão n°° 291 - § 19.°° - Livro dos Médiuns
Diante dos entes amados que brilham nas Esferas Superiores, rogaste as
oportunidades de trabalho que hoje te felicitam a senda.
Revisaste erros e acertos e, de alma confrangida no inventário das próprias
culpas, suplicaste o recomeço na experiência terrestre.
Pediste o berço dorido, a fim de que os obstáculos do reinício te
assinalassem os impositivos do reajuste, e achaste as provas da infância,
que te serviram de ensinamento.
Pediste a carência dilatada, suscetível de arrancar-te a descontrolada
paixão pelo desperdício, e acordaste no lar infestado de lutas, que te não
deixa margem a fantasias.
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Pediste recursos contra a vaidade que te petrificava os sentimentos no
orgulho, e detiveste a condição social torturada e difícil que te obriga a
entesourar obediência e conformação.
Pediste o reencontro com as vítimas e os cúmplices das tuas ações
reprováveis, de modo a resgatares clamorosos débitos contraídos, e
recuperaste a companhia deles, na presença dos familiares-problemas e
dos companheiros-enigmas que te compelem às disciplinas do coração.
Pediste remédio contra as inclinações infelizes que muitas vezes te
situaram no desequilíbrio da emoção e da mente, e obtiveste a doença
física transitória, que, pouco a pouco, te infunde as alegrias da cura
espiritual.
Estudantes na escola da Terra, todos pedimos aos instrutores da vida as
riquezas da educação.
Contudo, em pleno curso do necessário aperfeiçoamento, choramingamos
e reclamamos, à maneira de desertores inveterados.
Desconfia de todo amigo encarnado ou desencarnado que te alimente a
ilusão com vantagens e privilégios, facilidades e louvaminhas.
Professor menos responsável, que favorece capricho e cola, a pretexto de
amor, apenas consegue rebaixar o aprendiz e estragar a lição.
Enfermagem do Espírito
Reunião pública de 2-12-60 - Questão n.°° 254 - § 6.°°
Observa o recinto onde repousa, em tratamento, o enfermo que amas.
Enterneces-te ao vê-lo vencido, aniquilado, sofredor ... Nem de leve
poderias admitir a leviandade da visita que lhe invocasse a atenção
fatigada, para questões inoportunas.
Não compreenderias a atitude de quem buscasse converter tanta dor em
razão para motejo.
Agradeces para ele o auxílio e o respeito, o remédio e o silêncio ...
Vê-se o Espírito desencamado, em perturbação, nas mesmas
circunstâncias ...
Ajuda-o, nas reuniões íntimas de oração, facilmente conversíveis em
gabinetes curativos da alma.
Não lhe exponhas o martírio mental à curiosidade ou ao gracejo.
Ampara-o com discreção e bondade.
É nosso irmão, acima de tudo.
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É o necessitado de hoje lembra-nos que é possível sejamos nós o
necessitado de amanhã.
Emmanuel - Seara dos Médiuns
PLURALIDADE DAS
EXISTÊNCIAS
I - DA REENCARNAÇÃO
166. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como
acaba de depurar-se?
- Submetendo-se à prova de uma nova existência.
166-a. Como realiza ela essa nova existência? Pela sua transformação
como Espírito?
- Ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para
isso necessita da prova da vida corpórea.
166-b. A alma tem muitas existências corpóreas?
- Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário
querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram; esse
é o seu desejo.
166-c. Parece resultar, desse princípio, que, após ter deixado o corpo, a
alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo
corpo. É assim que se deve entender?
- É evidente.
167. Qual é a finalidade da reencarnação?
- Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde
estaria a justiça?
168. O número das existências corpóreas é limitado, ou o Espírito se
reencama perpetuamente?
- A cada nova existência, o Espírito dá um passo na senda do progresso;
quando se despoja de todas as suas impurezas, não precisa mais das
provas da vida corpórea.
169. O número das encarnações é o mesmo para todos os Espíritos?
- Não. Aquele que avança rapidamente poupa-se das provas. Não obstante,
as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o
progresso é quase infinito.
170. Em que se transforma o Espírito, depois da sua última encarnação?
- Espírito bem-aventurado; um Espírito puro.
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II - JUSTIÇA DA REENCARNAÇÃO
171. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação?
- Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir:
um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento.
A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna
aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os
homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que
se encontram a iniqüidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão.
Todos os Espíritos tendem à perfeição, e Deus lhes proporciona os meios
de consegui-la com as provas da vida corpórea. Mas, na sua justiça,
permite-lhes realizar, em novas existências, aquilo que não puderam fazer
ou acabar numa primeira prova.
Não estaria de acordo com a eqüidade, nem segundo a bondade de Deus,
castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu
melhoramento, independentemente de sua vontade, no próprio meio em
que foram colocados. Se a sorte do homem fosse irrevogavelmente fixada
após a sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma
balança e não os teria tratado com imparcialidade.
A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas
existências sucessivas, é a única que corresponde à idéia da justiça de
Deus com respeito aos homens de condição moral inferior; a única que
pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois
oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros por meio de novas
provas. A razão assim nos diz, e é o que os Espíritos nos ensinam.
O homem que tem a consciência da sua inferioridade encontra na doutrina
da reencarnação uma consoladora esperança. Se crê na justiça de Deus,
não pode esperar que, por toda a eternidade, haja de ser igual aos que
agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o
deserdará para sempre do bem supremo, e de que ele poderá conquistá-lo
por meio de novos esforços, ampara-o e reaniima a sua coragem. Qual é
aquele que, no fim da sua carreira, não lamenta ter adquirido demasiado
tarde uma experiência que já não pode aproveitar? Pois esta experiência
tardia não estará perdida: ele a aproveitará numa nova existência.
III - ENCARNAÇÃO NOS DIFERENTES MUNDOS
172. Nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra?
- Não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as priimeiras
nem as últimas, porém as mais materiais e distantes da perfeição.
173. A cada nova existência corpórea a alma passa de um mundo a outro,
ou pode viver muitas vidas num mesmo globo?
- Pode reviver muitas vezes num mesmo globo, se não estiver bastante
adiantada para passar a um mundo superior.
173-a. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? - Certamente.
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173-b. Podemos voltar a ela, depois de ter vivido em outros mundos?
- Seguramente; podeis ter já vivido noutros mundos, bem como na Terra.
I 74. É uma necessidade reviver na Terra?
- Não. Mas se não progredirdes, podeis ir para outro mundo que não seja
melhor, e que pode mesmo ser pior.
175. Há vantagem em voltar a viver na Terra?
- Nenhuma vantagem particular, a não ser que se venha em missão, pois
então se progride, como em qualquer outro mundo.
175-a. Não seria melhor continuar como Espírito?
- Não, não! Ficar-se-ia estacionário, e o que se quer é avançar para Deus.
176. Os Espíritos, depois de se haverem encarnado em outros mundos,
podem encarnar-se neste, sem jamais terem passado por aqui?
- Sim, como vós em outros globos. Todos os mundos são solidários: o que
não se faz num, pode fazer-se noutro.
176-a. Assim, existem homens que estão na Terra pela primeira vez? - Há
muitos, e em diversos graus.
176-b. Pode-se reconhecer, por um sinal qualquer, quando um Espírito se
encontra pela primeira vez na Terra?
-Isso não teria nenhuma utilidade.
177. Para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final
de todos os homens, o Espírito deve passar pela série de todos os mundos
que existem no Universo?
- Não, porque há muitos mundos que se encontram no mesmo grau, e onde
os Espíritos nada aprenderiam de novo.
177 -a. Como então explicar a pluralidade de suas existências num mesmo
globo?
- Eles podem ali se encontrar, de cada vez, em posições bastante
diferentes, que serão outras tantas ocasiões de adquirir experiência.
178. Os Espíritos podem renascer corporalmente num mundo
relativamente inferior àquele em que já viveram?
- Sim, quando têm uma missão a cumprir, para ajudar o progresso; e então
aceitam com alegria as tribulações dessa existência, porque lhes fornecem
um meio de se adiantarem.
178-a. Isso não pode também acontecer como expiação, e Deus não pode
enviar os Espíritos rebeldes a mundos inferiores?
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- Os Espíritos podem permanecer estacionários, mas nunca retrogradam;
sua punição, pois, é a de não avançar e ter de recomeçar as existências
mal empregadas, no meio que convém a sua natureza.
178-b. Quais são os que devem recomeçar a mesma existência?
- Os que faliram em sua missão ou em suas provas.
179. Os seres que habitam cada mundo estão todos no mesmo grau de
perfeição?
- Não. É como na Terra: há os mais e menos adiantados.
180. Ao passar deste mundo para outro, o Espírito conserva a inteligência
que tinha aqui?
- Sem dúvida, pois a inteligência nunca se perde. Mas ele pode não dispor
dos mesmos meios para manifestá-la. Isso depende da sua superioridade e
do estado do corpo que adquirir (Ver Influência do organismo, item 367 e
seguintes.)
181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes
aos nossos?
- Sem dúvida que têm corpos, porque é necessário que o Espírito se revista
de matéria para agir sobre ela; mas esse envoltório é mais ou menos
material, segundo o grau de pureza a que chegaram os Espíritos, e é isso
que determina as diferenças entre os mundos que temos de percorrer.
Porque há muitas moradas na casa de nosso Pai, e muitos graus, portanto.
Alguns o sabem, e têm consciência disso na Terra, mas outros nada sabem.
182. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes
mundos?
- Nós, Espíritos, não podemos responder senão na medida do vosso grau
de evolução. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos,
porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e elas os
perturbariam.
À medida que o Espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se
igualmente da natureza espírita. A matéria se torna menos densa, ele já
não se arrasta penosamente pelo solo, suas necessidades físicas são
menos grosseiras, os seres vivos não têm mais necessidade de se
destruírem para se alimentar. O Espírito é mais livre, e tem, para as coisas
distanciadas, percepções que desconhecemos: vê pelos olhos do corpo
aquilo que só vemos pelo pensamento.
A purificação dos Espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que
estão encarnados. As paixões animais se enfraquecem, o egoísmo dá lugar
ao sentimento fraternal. É assim que, nos mundos superiores ao nosso, as
guerras são desconhecidas, os ódios e as discórdias não têm motivo,
porque ninguém pensa em prejudicar o seu semelhante. A intuição do
futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos fazem
que a morte não lhes cause nenhuma apreensão: eles a recebem sem medo
e como uma simples transformação.
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A duração da vida, nos diferentes mundos, parece proporcional ao seu grau
de superioridade física e moral, e isso é perfeitamente racional. Quanto
menos material é o corpo, menos sujeito está às vicissitudes que o
desorganizam; quanto mais puro é o Espírito, menos sujeito às paixões que
o enfraquecem. Este é ainda um auxílio da Providência, que deseja assim
abreviar os sofrimentos.
183. Passando de um mundo para outro, o Espírito passa por nova
infância?
- A infância é por toda parte uma transição necessária, mas não é sempre
tão ingênua como entre vós.
184. O Espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar?
- Nem sempre; mas pode pedir e obter o que deseja, se o merecer.
Porque os mundos só são acessíveis aos Espíritos de acordo com o grau de
sua elevação.
184-a. Se o Espírito nada pede, o que determina o mundo onde irá
reencarnar-se?
- O seu grau de elevação.
185. O estado físico e moral elos seres vivos é perpetuamente o mesmo,
em cada globo?
- Não; os mundos também estão submetidos à lei do progresso.
Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a Terra mesma
sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre,
quando os homens se fizerem bons.
Assim, as raças que atualmente povoam a Terra desaparecerão um dia e
serão substituídas por seres mais e mais perfeitos. Essas raças
transformadas sucederão à atual, como esta sucedeu a outras que eram
mais grosseiras.
186. Há mundos em que o Espírito, cessando de viver num corpo material,
só tem por envoltório o perispírito?
- Sim, e esse envoltório torna-se de tal maneira etéreo que para vós é
como se não existisse; eis então o estado dos Espíritos puros.
186-a. Parece resultar daí que não existe uma demarcação precisa entre o
estado das últimas encarnações e o do Espírito puro?
- Essa demarcação não existe. A diferença se dilui pouco a pouco e se torna
insensível, como a noite se dilui ante as primeiras claridades do dia.
187. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos?
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- Não; é mais eterizada em uns do que em outros. Ao passar de um para
outro mundo, o Espírito se reveste da matéria própria de cada um, com
mais rapidez que o relâmpago.
188. Os Espíritos puros habitam mundos especiais, ou encontram-se no
espaço universal, sem estar ligados especialmente a um globo?
- Os Espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão
confinados a eles como os homens à Terra; eles podem, melhor que os
outros, estar em toda a parte.
Allan Kardec - O Livro dos Espíritos.
PSICOSE E
REENCARNAÇÃO
Cartões de crédito cancelados, cheques sem fundo a serem cobertos,
explicações devidas no trabalho, desculpas a serem pedidas, lembranças
intermitentes ( O que foi que eu fiz? ), amizades cortadas ou esvaziadas,
um casamento terminado. E sempre: Quando isso vai acontecer de novo?.
Quais dos meus sentimentos são reais? Qual dos meus 'eus' sou eu? O
selvagem, o impulsivo, o caótico, o vigoroso e o amalucado? Ou o tímido,
retraído, desesperado, suicida, cansado e fadado ao insucesso?"
O relato é de Kay Redfield, dentre Episódios da Doença Maníaco-Depressiva
catedrático de Medicina em universidades norte-americanas e autoridade
mundial nos Transtornos Afetivos.
Quando buscamos uma compreensão clara das doenças mentais,
esbarramos num cipoal de definições de difícil consenso que reportam-nos
à fala de Viana de Carvalho:
"Em face da complexidade e multiplicidade de tais desvios; uma
classificação exata dos fenômenos psicóticos é sempre difícil ... "
E o doente mental? Seguramente, como todos nós, é um transgressor das
Leis Divinas, "doido", padecente de "dores mentais superlativas".
No presente trabalho, visamos à integração dos conhecimentos científicos
às valiosas contribuições da Doutrina Espírita, buscando uma visão mais
dilatada do caminho complexo das "psicoses".
"Transtornos" que são efeitos de causas incitas nesta e noutras
existências, concluímos que a Lei de Ação e Reação age em sintonia com as
Leis de Justiça que regem a vida universal, expressando-se na sua
sintomatologia complexa e múltipla.
A reencarnação lança novas luzes à nosologia e ao diagnóstico das doenças
mentais, em especial dos "transtornos psicóticos", e as terapêuticas
convencionais, aliadas à abordagem espírita, ampliam as possibilidades de tratamento das doenças
mentais mais severas, limitantes e freqüentemente incapacitantes, dos
relacionamentos interpessoais, da vida proofissional e das relações sociais.
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1 - CONCEITUAÇÃO DAS PSICOSES
·"Doenças mentais de desestruturação profunda do pensaamento, podendo
levar a alterações afetivas, cognitivas, de sennso-percepção, do juízo
crítico da realidade, dispondo à perturrbação nas relações interpessoais e
do comportamento". Oaspers)
·"0 significado tradicional do termo 'psicótico' enfatiza a perda do teste da
realidade e o prejuízo do funcionamento mental - manifestado por delírios,
alucinações, confusão e preejuízo da memória, desenvolvendo-se durante
os últimos 30 anos, na utilização psiquiátrica comum, como sinônimo de
graave prejuízo no funcionamento social e pessoal, com retraimennto
social e incapacidade para desempenhar papéis ocupacionais domésticos e
habituais. O grau de regressão do ego é usado também como critério para
a 'doença psic6tica' C .. ) Devido a seus múltiplos significados, o termo
perdeu a sua precisão clíínica nas pesquisas atuais". (Do livro: Porque
Adoecemos, pág. 86, P edição).
2 - A VISÃO ESPÍRITA
Segundo o dr. Jorge Andréa, em Visão Espírita das Distonias Mentais: "As
psicoses representariam os mais severos quadros das doenças mentais,
com multiplicidade sintomática, quase sempre associadas em compilações
psicológicas, de modo a traduzir graves e profundas lesões psíquicas(. .. )
São autênticas doenças da alma ou Espírito, em severas respostas
cármicas, quase sempre demarcando toda a jornada carnaIC .. ) Os
sintoomas, por não terem o devido esgotamento no campo do exausstor
físico (personalidade), perduram e refletem-se em outra reencarnatóriaC ..
) Percebemos que estas energias mórbidas que necessitam obviamente de
drenagem adequadas, exigem o conncurso de várias reencarnações para o
seu escoadouro.
O doente mental sob a ótica espírita é seguramente um transgressor dos
códigos çlas Leis Divinas e as desarmonias que se expressam nos sintomas
psicóticos são respostas cármicas, efeitos de causas pregressas que
exigem reabilitação compulsória. .
3 - CLASSIFICAÇÃO DOS QUADROS PSICÓTICOS
No livro Porque Adoecemos, o psiquiatra Roberto Lúcio Vieira de Souza
propõe um quadro baseado no DMS - III (Maanual de Diagnóstico e
Estatística das Perturbações Mentais, da Associação Psiquiátrica
Americana, ao qual introduzimos alguumas adaptações, baseadas no CID10 - classificação de transstornos mentais e de comportamento). O termo
"transtorno" exxclui o uso de "doença" ou "enfermidade" e é usada aqui
para indicar um conjunto de sintomas clinicamente associados, na maioria
dos casos, a sofrimento e interferência com funções pessoais.
Assim, a tradicional dicotomia neurótico - psicótico, que sustentava a
antiga classificação das "perturbações mentais" desaparece.
Transtornos Orgânicos Psicóticos:
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• Transtornos orgânicos psicóticos senis e pré-senis (demênncia). Ex.:
Doença de Alzheimer (pode ter início precoce; maior incidência dos 65 aos
70 anos) .
• Transtornos psicóticos decorrentes do uso do álcool. .Transtornos
psic6ticos decorrentes do uso de outras subsstâncias psicoativas (drogas:
opióides, canabióides, cocaína, aluucinógenos etc.).
• Transtornos orgânicos psicóticos transitórios (distúrbios metabólicos,
hipertireoidismo, febres, infecções).
• Transtornos psic6ticos decorrentes de doenças, lesões e disfunções
cerebrais ("crônicas": Lesões do SNC, 'ICE, disfunções cerebrais várias
etc.).
• Transtornos psicóticos orgânicos ou sintomáticos não esspecificados.
• Transtornos psicóticos não atribuídos a condições físicas catalogadas
anteriormente.
• Esquizofrenia (paranóia: delirante; hebefrênica - início entre 15 e 17
anos; catatônica - alterações psicomotoras; simmples).
• Transtornos de humor (Episódio-maníaco, Episódio Depressivo,
Transtorno Bipolar).
• Transtornos delirantes (exclui Esquizofrenia paranóide, quadros
orgânicos ou transtornos de humor).
- Persecutórios: Ex.: Todos riem à sua custa; é uma vítima de tramas etc.
- Hipocondríacos: seu corpo exala mal cheiro.
- Grandeza, Megalomaníacos: Ex.: Deus lhe ensinou a cura do câncer.
Diferem da Esquizofrenia paranóide porque, excetuando os delírios, o seu
pensamento permanece sistematizado e lógico.
• Transtornos psicóticos com origem específica na infância (no CID 10 em
Transtornos do Desenvolvimento Psicológico). Ex.: Autismo infantil;
psicoses infantis, algumas síndromes, demência infantil.
(Baseado em: Porque Adoecemos e CID 10 - Classificação dos Transtornos
Mentais de Comportamento).
4 - ABORDAGEM ESPÍRITA DOS TRANSTORNOS PSICÓTICOS
Quando abordamos a nosologia sob o enfoque da Doutrina Espírita,
lidamos com hipóteses sustentadas pela visão científica, pelas observações
clínicas e, ainda, pela valiosa contribuição dos autores espirituais. Não
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queremos fechar a questão, mas antes abrir o nosso campo de observação,
buscando auxiliarmos mais seguramente e, sustentados no paradigma
espírita, ampliarmos nossa compreensão para melhor auxiliarmos.
Os sintomas delirantes são explicados por Manoel Philomeno de Miranda,
"sugerindo-nos" uma nosologia sob o enfoque espiritual: "O delito, que
fica ignorado das demais pessoas, é conhecido do delinqüente, que o
vitaliza com permanentes construções psíquicas, nas quais mais o oculta,
destruindo a polivalência das idéias, que terminam por sintetizar-se numa
fixação mórbida, que lentamente empareda o seu autor. Passam
desconhecidos pelo mundo, esses gravames, que o eu consciente sepulta
nos depósitos de memória profunda, ali permanecendo em gérmen, que
irradia ondas destruidoras, envolvendo o criminoso ( ... )
Irrompem como 'depressões graves' ou como 'complexos de culpa', com
fundamento real para eles mesmos, que se tornam desconfiados,
acreditando-se perseguidos e fazendo quadros de torpes alienações,
caindo nas malhas da loucura, ou nos abismos do suicídio, artifícios que
buscam para aniquilar os dramas tormentosos que os esfacelam
interiormente. As cenas hediondas que fixaram, retornam, implacáveis,
cada vez mais nítidas, sem que quaisquer novas paisagens se lhes
sobreponham ... " (Loucura e Obsessão, pág. 84)
O autor espiritual, ampliando a compreensão da doença mental, deixa-nos
aberto o caminho para adentrarmos nos profundos meandros dessas
distonias.
Outra hipótese sugestiva para a compreensão dos quadros psicóticos, nos
é trazida pelo psiquiatra Jaider Rodrigues de Paulo em Porque Adoecemos
e por achá-la lógica e esclarecedora passamos a examiná-la.
A - Psicoses orgânicas e sintomáticas - organomentais:
- Crescimento de uma lesão orgânica no cérebro resultando em massa
tumoral; atrofia da massa encefálica com alterações do SNC, os TCE.
(traumatismos crânio-encefálico); qualquer perturbação do SNC por lesão
levando a alterações mentais.
Não havendo negligência do indivíduo (imprudência), conduta
irresponsável sugere que é problema cármico.
- Impregnação do SNC por substâncias tóxicas (drogas, venenos, outros).
Geralmente desaparecem os sintomas cessando a causa desencadeante.
Se permanecem após a cessação da causa ou após curto período de
utilização, há provável adoecimento por predisposição mórbida. (Ex.:
Psicoses esquizofrênicas desencadeadas por drogas).
- Oligofrenia - deficiência mental- com comprometimentos da massa
encefálica.
Pessoas inteligentes que lesaram seu patrimônio mental pelo mal uso dos
atributos psíquicos.
B - Psicoses senis - demências.
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Os de conduta exemplar, de vida regular, sem excessos, trata-se do
provável fim de débito cármico.
Os usuários de drogas, alcoolistas e excessos de toda ordem, débito
cármico em andamento.
C - Psicoses onde não predomina organicidade:
"Aqui o agente causal está no Perispírito, pois o corpo físico é modelado
por ele ( ... ) A lesão encontra-se em outras dimensões da vida,. .. ) em
elementos mais profundos, em especial no corpo mental ( ... ) "
- Esquizofrenia - segundo o dr. Jaider, o esquizofrênico genuíno deve
portar lesão no corpo mental, de maneira que mesmo no plano espiritual
esteja esquizofrenizado.
O dr. Bezerra de Menezes faz as seguintes considerações sobre a
esquizofrenia:
"O esquizofrênico ( ... ) não tem destruída a afetividade, nem os
sentimentos; somente os mesmos sofrem dificuldades para ser
exteriorizados, em razão dos profundos conflitos conscienciais, que são
resíduos das culpas passadas. E porque o Espírito se sente devedor, não se
esforça pela recuperação, ou teme-a, a fim de não enfrentar os desafetos,
o que lhe parece a pior maneira de sofrer do que aquela em que se
encontra. Nesses casos, pode-se dizer, ( ... ) que a esquizofrenia se
encontra no paciente, de forma latente, pois que, acentuamos, é-lhe
imposta desde antes da concepção fetal."
"Rigidez, desagregação do pensamento, idéias delirantes, incoerência, são
algumas alterações do comportamento esquizofrênico, originadas nos
recessos do Espírito que, mediiante a aparelhagem fragmentada, se
expressa em descontrole, avançando para a demência, passando antes
pela fase das alucinações, quando reencontra os seus perseguidores
espirituais que ora vêm ao desforço. Sejam, portanto, quais forem os
fatores que propiciam a instalação da esquizofrenia, ( ... ) o que desejamos
é demonstrar que o Espírito culpado é o responsável pela alienação que
padece no corpo, sendo as suas causas atuais conseqüências diretas ou
não do passado."
"Afetando o equilíbrio da energia espiritual que constitui o ser eterno, a
consciência individual imprime, nas engrenagens do perispírito, os
remorsos e turbações, os recalques e conflitos que perturbarão os centros
do sistema nervoso e cerebral, (. .. ) mediante altas cargas de emoção
descontrolada, que lhe danificam o complexo orgânico e emocional."
"Noutras vezes, desejando fugir à sanha dos inimigos, o Espírito busca o
corpo como um refúgio, no qual se esconde, bloqueando os centros da
lucidez e da afetividade, que respondem como indiferença e insensibilidade
no paciente de tal natureza." (FRANCO, Divaldo P; MlRANDA, Manuel P.
Loucuras e Obsessão)
- O esquizofrênico não tem destruída a afetividade e nem os sentimentos.
Tem a dificuldade de exteriorizá-los devido a conflitos conscienciais,
resíduos das culpas passadas (esquizofrenia latente) .
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- Rigidez, desagregação do pensamento, idéias delirantes, incoerência têm
origem nos recessos do Espírito.
- Alucinações reencontro com os perseguidores espirituais. "O Espírito
culpado é o responsável pela alienação que padece."
- Fuga da sanha dos inimigos (o corpo é utilizado como um refúgio).
Bloqueia os centros da lucidez e afetividade; reage com indiferença e
insensibilidade.
- Psicopatas (distúrbios de caráter): imediatistas, primitivos nas emoções,
rebeldia que se expressa na revolta, cruéis, irresponsáveis, com pouca
consciência moral reflexiva; egoísmo extravagante. (André Luiz em No
Mundo Maior: Perversidade é Loucura. Em Mecanismos da Mediunidade: "
... esses indivíduos vêm diretamente do Umbral para a reencarnação")
- Psicoses leves ou limítrofes: Apresentam distúrbios compatíveis com
quadro psicótico, mas guardam certa lucidez. Podem estar em fase final de
desequilíbrio do corpo mental ou no início de desestruturação da mente.
- Autistas: O dr. Bezerra em Loucura e Obsessão elucida: " ... Espíritos há
que buscaram, na alienação mental através do autismo, fugir às suas
vítimas e apagar as lembranças que os acicatam, produzindo um mundo
interior agitado ante uma exteriorização apática, quase sem vida. O
modelador biológico imprime, automaticamente, nas delicadas
engrenagens do cérebro e do sistema nervoso, o de que necessita para
progredir: asas para a liberdade ou presídio para a reeducação".
Alienação mental indica fuga das vítimas do passado culposo. A
exteriorização é apática, quase sem vida.
- Obsessão: No livro: A Loucura sob Novo Prisma, esclarece-nos o dr.
Bezerra acerca de loucura por obsessão espirítica: " ... Embora a loucura
por obsessão não dependa de lesão cerebral, pode esta lesão vir a dar-se
por causa da obsessão ( ... ). A lesão não é causa, mas pode vir a ser
efeito. A ação fluídica do obsessor sobre o cérebro, se não for removida a
tempo, dará necessariamente, em resultado, o sofrimento orgânico
daquela víscera, mais profundo, quanto mais tempo estiver sob a
influência deletéria daqueles fluidos".
5 - TRATAMENTO E CONCLUSÕES
"As exulcerações da alma são de gênese profunda, em conseqüências
doridas no seu processo de cicatrização( ... ) Cristalizações de longo
período, no inconsciente, não podem ser arrrancadas em algumas palavras
e induções psicológicas de breve duração ( ... ) Além dos muitos cuidados
exigíveis, o tempo é fator de alto significado, para os resultados salutares
que se desejem alcançar."
É importante observar que o diagnóstico bem direcionado é fundamental à
orientação das medidas terapêuticas adequadas. Inúmeras condições
orgânicas podem simular sintomas psicóticos. O hiper e o hipotiroidismo,
por exemplo, podem gerar sintomas semelhantes aos transtornos do
humor.
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As terapêuticas utilizadas nos transtornos psicóticos situam-se em
diferentes níveis de profundidade quanto à sua atuação:
• Medicamentosas: louvamos os esforços médicos na terapêutica
medicamentosa que, em muitos casos, alivia os sintomas, mas não pode
acessar as causas reais, que residem na consciência culpada. Todavia,
alivia a constrição mental, oferecendo ao indivíduo condições de "pensar e
sentir-se desembaraçado".
• Psicoterapias: individual, familiar, grupal e terapia ocupacional - sempre
que possível auxiliar o doente mental a recuperar os princípios nobres, os
estímulos à mudança e à auto-corrigenda.
• Terapêutica espírita: somente uma terapêutica de profundidade é capaz
de acessar pacientemente as delicadas tessituras do modelo organizador
biológico, restaurando o seu equilíbrio danificado, que se expressa nos
transtornos mentais de natureza orgânica, não-orgânica e obsessiva, a
terapêutica do Espírito eterno.
6 - CONCLUSÃO
A vontade, a gerente esclarecedora e vigilante da vida menntal, a grande
propulsora, a força motriz do Universo, é a impulsionadora à autocura.
Acionando-a, rumamos à saúde plena.
Jesus convida-nos a sair das nossas "paralisias" e caminhar ao encontro da
saúde integral na figura simbólica do paralítico do lago de Betesta. Ele diz:
"Vai, toma da tua cama e anda ... " Concluindo com Calderaro, em No
Mundo Maior: "Em nossso campo de observação mais clara, podemos adir
que todo desequilíbrio promana do afastamento da Lei".
Rosemeire Simões - Saúde e Espiritismo=A.M.E.
RECAPITULAÇÕES
"Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. "
(João, 12:43.)
Os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências.
Fornece o mundo a impressão dum campo onde as cenas se repetem
constantemente.
Tudo instável.
A força e o direito caminham com alternativas de domínio.
Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações.
O espírito humano, a seu turno, considerado insuladamente, demonstra
recapitular as más experiências, após alcançar o bom conhecimento.
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Como esclarecer a anomalia? A situação é entranhável porque, no fundo,
todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade.
Importa reconhecer, porém, que, no curso dos milênios, as criaturas
humanas, em múltiplas existências, têm amado mais a glória terrena que a
glória de Deus.

Inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do
crepúsculo, mas ... e o dia que já se foi?
Na justiça misericordiosa de Suas decisões, Jesus concede ao trabalhador
hesitante uma oportunidade nova. O dia volta.
Refunde-se a existência. Todavia, que aproveita ao operário valer-se tãosomente dos bens eternos, no crepúsculo cheio de sombras?
Alguém lhe perguntará: que fizeste da manhã clara, do Sol ardente, dos
instrumentos que te dei?
Apenas a essa altura reconhece a necessidade de gloriar-se no TodoPoderoso.
E homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o
esforço outra vez.
Emmanuel
REENCARNAÇÃO
"Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar,
corta-o e atira-o para longe de ti; melhor te é entrar na vida,
coxo ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois pés,
seres lançado no fogo eterno."- Jesus. (Mateus, 18:8.)
Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e
do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios
princípios.
Esta passagem de Mateus é sumamente expressiva.
É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade
estagnada, quase morta.
No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas
conhece, de fato, um gênero de morte, a que sobrevém à consciência
culpada pelo desvio da Lei; e os contemporâneos do Cristo, na maioria,
eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e
coração paralítico.
A expressão "melhor te é entrar na vida" representa solução fundamental.
Acaso, não eram os ouvintes pessoas humanas?
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Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre,
dentro da qual todo espírito despertará para a sua gloriosa destinação de
eternidade.
Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo
determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados,
cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como
períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade
porvindoura.
Quanto à imagem do "fogo eterno", inserta nas letras evangélicas, é
recurso muito adequado à lição, porque, enquanto não se dispuser a
criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo, através de mil meios
diferentes.
Se a rebeldia perdurar por infinidaade de séculos, os processos
purificadores permanecerão igualmente como o fogo material, que existirá
na Terra enquanto seu concurso perdurar no tempo, como utilidade
indispensável à vida física.
Emmanuel
REENCARNAÇÃO LÉON
Todas as almas que não puderam libertar-se das influências terrestres
devem renascer neste mundo para trabalharem em seu melhoramento; é o
caso da imensa maioria. Como as outras fases da vida dos seres, a
REENCARNAÇÃO está sujeita a leis imutáveis. O grau de pureza do
perispírito, a afinidade molecular que determina a classificação dos
Espíritos no espaço fixam as condições da reencarnação.
Os semelhantes atraem-se. É em virtude desse fato, dessa lei de atração e
de harmonia que os Espíritos da mesma ordem, de caracteres e tendências
análogas aproximam-se, seguem-se durante múltiplas existências,
encarnando conjuntamente e constituindo famílias homogêneas.
Quando chega a ocasião de reencarnar, o Espírito sente-se arrastado por
uma força irresistível, por uma misteriosa afinidade, para o meio que lhe
convém. É um momento terrível, de angústia, mais formidável que o da
morte, pois esta não passa de libertação dos laços carnais, de uma entrada
em vida mais livre, mais intensa, enquanto a reencarnação, pelo contrário,
é a perda dessa vida de liberdade, é um apoucamento de si mesmo, a
passagem dos claros espaços para a região obscura, a descida para um
abismo de sangue, de lama, de miséria, onde o ser vai ficar sujeito a
necessidades tlrânicas e inumeráveis. Por isso é mais penoso, mais
doloroso renascer que morrer; e o desgosto, o terror, o abatimento
profundo do Espírito, ao entrar neste mundo tenebroso, são fáceis de
conceber-se.
A reencarnação realiza-se por aproximação graduada, por assimilação das
moléculas materiais ao perispírito, o qual se reduz, se condensa, tornandose progressivamente mais pesado, até que, por adjunção suficiente de
matéria, constitui um invólucro carnal, um corpo humano.
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O perispírito torna-se, portanto, um molde fluídico, elástico, que calca sua
forma sobre a matéria. Daí dimanam as condições fisiológicas do
renascimento. As qualidades ou defeitos do molde reaparecem no corpo
fisico, que não é, na maioria dos casos, senão imperfeita e grosseira cópia
do perispírito.
Desde que começa a assimilação molecular que deve produzir o corpo, o
Espírito fica perturbado; um torpor, uma espécie de abatimento invademno aos poucos. Suas faculdades vão-se velando uma após outra, a memória
desaparece, a consciência fica adormecida, e o Espírito como que é
sepultado em opressiva crisálida.
Entrando na vida terrestre, a alma, durante um longo período, tem de
preparar esse organismo novo, de adaptá-lo às funções necessárias.
Somente depois de vinte ou trinta anos de esforços instintivos é que
recupera o uso de suas faculdades, embora limitadas ainda pela ação da
matéria; e, então, poderá prosseguir, com alguma segurança, a travessia
perigosa da existência.
O homem mundano chora e lamenta-se à beira dos túmulos, essas portas
abertas sobre o infinito. Se estivesse familiarizado com as leis divinas, era
sobre os berços que ele deveria gemer. O vagido do recém-nascido não
será um lamento do Espírito, diante das tristes perspectivas da vida?
As leis inflexíveis da Natureza, ou, antes, os efeitos resultantes do
passado, decidem da reencarnação. O Espírito inferior, ignorante dessas
leis, pouco cuidadoso de seu futuro, sofre maquinalmente a sua sorte e
vem tomar o seu lugar na Terra sob o impulso de uma força que nem
mesmo procura conhecer. O Espírito adiantado inspira-se nos exemplos
que o cercam na vida fluídlca, recolhe os avisos de seus guias espirituais,
pesa as condições boas ou más de sua reaparição neste mundo, prevê os
obstáculos, as dificuldades da jornada, traça o seu programa e toma fortes
resoluções com o propósito de executá-las. Só volta à carne quando está
seguro do apoio dos invisíveis, que o devem auxiliar em sua nova tarefa.
Neste caso, o Espírito não mais sofre exclusivamente o peso da fatalidade.
Sua escolha pode exercer-se em certos limites, de modo a acelerar sua
marcha.
Por isso, o Espírito esclarecido dá preferência a uma existência laboriosa, a
uma vida de luta e abnegação.
Sabe que, graças a ela, seu avançamento será rápido. A Terra é o
verdadeiro purgatório. É preciso renascer e sofrer para despojar-se dos
últimos vestígios da animalidade, para apagar as faltas e os crimes do
passado. Dai as enfermidades cruéis, as longas e dolorosas moléstias, o
idiotismo, a perda da razão.
O abuso das altas faculdades, o orgulho e o egoísmo expiam-se pelo
renascimento em organismos incompletos, em corpos disformes e
sofredores. O Espírito aceita essa imolação passageira, porque, a seus
olhos, ela é o preço da reabilitação, o único meio de adquirir a modéstia, a
humildade; concordam em privar-se momentaneamente dos talentos, dos
conhecimentos que fizeram sua glória, e desce a um corpo impotente,
dotado de órgãos defeituosos, para tornar-se um objeto de compaixão e de
zombaria. Respeitemos os idiotas, os enfermos, os loucos. Que a dor seja
sagrada para nós!
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Nesses sepulcros de carne um Espírito vela, sofre, e, em sua tessitura
íntima, tem consciência de sua miséria, de sua abjeção. Tememos, por
nossos excessos, merecer-lhes a sorte. Mas, esses dons da inteligência,
que ela abandona para humilhar-se, a alma os achará depois da morte,
porque são propriedade sua, e jamais perderá o que adquiriu por seus
esforços. Reencontrá-los-á e, com eles, as qualidades, as virtudes novas
colhidas no sacrifício, e que farão sua coroa de luz no seio dos espaços.
Assim, tudo se apaga, tudo se resgata. Os pensamenntos, os desejos
criminosos têm sua repercussão na vida fluídica, mas as faltas consumadas
na carne precisam ser expiadas da carne. Todas as nossas existências são
correlatas; o bem e o mal refletem-se através dos tempos. Se embusteiros
e perversos parecem muitas vezes terminar suas vidas na abundância e na
paz, fiquemos certos de que a hora da justiça soará e que recairão sobre
eles os sofrimentos de que foram a causa.
Resigna-te, pois, ó homem, e suporta com coragem as provas inevitáveis,
porém fecundas, que suprimem nódoas e preparam-te um futuro melhor.
Imita o lavrador, que sempre caminha para a frente, curvado sob um sol
ardente ou crestado pela geada, e cujos suores regam o solo, o solo que,
como o teu coração, é sulcado pela charrua destorroadora, mas do qual
brotará o trigo dourado que fará a tua felicidade.
Evita os desfalecimentos, porque te reconduzirão ao jugo da matéria,
fazendo-te contrair novas dívidas que pesariam em tuas vidas futuras. Sê
bom, sê virtuoso, a fim de não te deixares apanhar pela temível
engrenagem que se chama conseqüência dos atos. Foge aos prazeres
aviltantes, às discórdias e às vãs agitações da multidão. Não é nas
discussões estéreis, nas rivalidades, na cobiça das honras e bens de
fortuna que encontrarás a sabedoria, o contentamento de ti próprio; mas,
sim, no trabalho, na prática da caridade, na meditação, no estudo
concentrado em face da Natureza, esse livro admirável que tem a
assinatura de Deus.
Léon Denis - Depois da Morte
REENCARNAÇÃO DÁDIVA DE DEUS
Como é compreensível, a planificação para reencarnações é quase infinita,
obedecendo a critérios que decorrem das conquistas morais ou dos
prejuízos ocasionais de cada candidato. Na generalidade, existem
estabelecidos automatismos que funcionam sem maiores preocupações por
parte dos técnicos em renascimento, e pelos quais a grande maioria de
Espíritos retorna à carne, assinalados pelas próprias injunções evolutivas.
Ao lado desse extraordinário automatismo das leis da reencarnação, há
programas e labores especializados para atender finalidades específicas,
na execução de tarefas relevantes e realizações enobrecedoreas, que
exigem largo esforço dos Mentores encarregados de promover e ajudar os
seus pupilos, no rumo do progresso e da redenção.
Sem nos desejarmos deter em pormenores dos casos especiais, referentes
aos missionários do Amor e aos abnegados cultores da Ciência e da Arte,
os candidatos em nível médio de evolução, antes de serem encaminhados
às experiências terrenas, requerem a oportunidade, empenhando os
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melhores propósitos e apresentando os recursos que esperam utilizar, a
fim de granjearem a bênção do recomeço, na bendita escola humana...
Examinados por hábeis e dedicados programadores, que recorrem a
técnicas mui especiais de avaliação das possibilidades apresentadas, são
submetidos a demorados treinamentos, de acordo com o serviço a
empreender, com vistas ao bem-estar da Humanidade, após o que são
selecionados os melhores, diminuindo, com esse expediente, a margem do
insucesso. Os que não são aceitos, voltam a cursos de especialização para
outras atividades, especialmente de equilíbrio, com que se armam de
forças para vencer as más inclinações defluentes das existências
anteriores que se malograram, bem como para a aquisição de valiosas
habilidades que lhes repontarão, futuramente, no corpo, como tendências
e aptidões.
Concomitantemente, de acordo com a ficha pessoal que identifica o
candidato, é feita a pesquisa sobre aqueles que lhe podem oferecer
guarida, dentro dos mapas cármicos, providenciando-se necessários
encontros ou reencontros na esfera dos sonhos, se os futuros genitores já
estão no veículo físico, ou diretamente quando se trata de um plano
elaborado com grande antecedência, no qual os membros do futuro clã
convivem, primeiro, na Erraticidade, donde partem já com a família adrede
estabelecida...
Executada a etapa de avaliação das possibilidades e a aproximação com a
necessária anuência dos futuros pais, são meticulosamente estudados os
mapas genéticos de modo a facultarem, no corpo, a ocorrência das
manifestações físicas como psíquicas, de saúde e doença, normalidade ou
ou idiotia, lucidez e inteligência, memória e harmonia emocional, duração
do cometimento corporal e predisposições para prolongamento ou
antecipação da viagem de retorno, ensejando, assim, probabilidades
dentro do comportamento de cada aluno à aprendizagem terrena...
Fenômenos do determinismo são estabelecidos com margem a alternâncias
do uso do livre-arbítrio, de modo a permitir uma ampla faixa de
movimentação com certa independência emocional em torno do destino,
embora sob controles que funcionam automaticamente, em consonância
com as leis do equilíbrio geral. São travados debates entre o futuro
reencarnante e os seus fiadores espirituais, com a exposição das
dificuldades a enfrentar e dos problemas a vencer, nascendo e se
desdobrando a euforia e a esperança em relação ao futuro.
Em clima de prece, entre promessas de luta e coragem, sob o apoio de
abnegados Instrutores, o Espírito mergulha no oceano compacto da
psicosfera terrena e se vincula à célula fecundada, dando início a novo
compromisso. Os que amam, na Espiritualidade, ficam expectantes e
interessados pelos acontecimentos, preocupados pelos sucessos que se
darão, e buscando interceder nas horas graves, auxiliando nos momentos
mais difíceis, encorajando sempre...
A REENCARNAÇÃO, porém, que leva a parcial esquecimento das
responsabilidades, em razão da imantação celular que se faz, é sempre
cometimento de grande porte e alta gravidade. Conseguindo o êxito do
renascimento, continua o intercâmbio, durante a primeira infância, com os
Amigos da retaguarda espiritual e, à medida que o corpo absorve o Espírito
ou este se assenhoreia daquele, vão-se apagando as lembranças mais
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próximas enquanto ressumam as fixações mais fortemente vivas no ser,
dando nascimento às tendências e paixões que a educação e a disciplina
moral devem corrigir a benefício do educando.
Nunca cessam, em momento algum, os socorros inspirativos que procedem
da esfera espiritual, em contínuas tentativas pelo aproveitamento integral
do valioso investimento a que o Espírito se propôs. O retorno é feito, quase
sempre, com altos índices de fracasso, com agravamento de
responsabilidades; de insucesso, em decorrência da invigilância e da
indolência, dando margem à amargura e à perturbação; de perda do
tentame, graças à fatuidade e aos graves comprometimentos do pretérito,
de que não se conseguiram libertam...
Pode-se compreender a preocupação afetuosa dos Benfeitores Espirituais
que acompanham os seus pupilos, à medida que estes se afastam da sua
influência benéfica e se transferem espontaneamente de área vibratória,
entregando-se aos envolvimentos perniciosos e destrutivos. Instam, esses
nobres cooperadores do bem, para que os seus protegidos retornem ao
roteiro traçado, usando de mil recursos sutis, ou de interferências mais
vigorosas, tais como as enfermidades inesperadas, os acidentes
imprevistos, as dificuldades econômicas, a carência afetiva, de modo a
despertarem do anestésico da ilusão os que se enovelaram nos fios da
leviandade ou se intoxicaram pelo bafio do orgulho, do egoísmo, da
cólera...
A REENCARNAÇÃO é o maior investimento da vida ao Espírito em processo
evolutivo, o qual, sem ela, padeceria a hipertrofia de valores intelectomorais, pela falta do ensejo da convivência com aqueles que se lhe
vinculam pelo amor santificado, pelo amor asselvajado das paixões
dissolventes, ou pelo amor enlouquecido no ódio, na violência, na
perseguição... A conjuntura carnal constitui valiosa aprendizagem para a
fixação dos recursos mais elevados do bem e do progresso na escalada
inevitável da evolução.
Sem dúvida, o parcial olvido dos compromissos assumidos responde por
alguns fatores do insucesso, mas, ao mesmo tempo, isto constitui a mais
expressiva concessão do amor do Pai, evitando que se compliquem os
fenômenos da animosidade e do ressentimento, das mágoas e das
preferências exclusivistas, que tenderiam a reunir os afins nos gostos e
afetos, produzindo um clima de desprezo e agressão contra aqueles que se
lhes opusessem.
Como jamais retrograda o Espírito, no seu processo evolutivo, os
insucessos não atingem as conquistas, que permanecem, agravando, isto
sim, o programa de responsabilidades de que se desobrigará, quando
falharem as provações remissoras, mediante as expiações redentoras que
serão utilizadas como terapêutica final. Todas as conquistas da inteligência
- e sempre são logradas novas etapas, nesse campo, em cada
reencarnação - permanecem, embora as aquisições morais, mais lentas,
porém mais importantes, somente através de sacrifício e renúncia, de
amor e devotamento conseguem ser alcançadas.
Com as luzes projetadas pelo Espiritismo, na atualidade, o
empreendimento da reencarnação adquire hoje mais amplo entendimento
pelos homens, que reconhecem a sua procedência espiritual, identificando-
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a e, por sua vez, preparando-se para o retorno à vida que estua e nela se
encontra, inevitavelmente, seja no corpo ou fora dele.
REMINISCÊNCIAS E CONFLITOS PSICOLÓGICOS
O processo da reencarnação está a exigir estudos acurados por
embriogenistas, biólogos e psicólogos, de modo a poderem penetrar nos
seus meandros, que lhes permanecem ignorados, o que dá margem, nessas
áreas de estudo, quando diante de determinados acontecimentos, a
opiniões sem fundamentação, porque destituídas do conhecimento das
causas, cujos efeitos contemplam. Iniciando-se, no momento da
fecundação, alonga-se o processo reencarnatório até a adolescência do
ser, quando, a pouco a pouco, atinge a plenitude. (Consultado o Espírito
Manoel P. Miranda, este esclareceu, por intermédio de Divaldo Franco, que
mesmo terminado aos 7 anos o processo reencarnatório, este se vai
fixando, lentamente, até o momento da transformação da glândula pineal,
na sua condição de veladora do sexo).
As impressões mais fortes das experiências passadas fixam-se no corpo
em formação, através de deficiências físicas ou psíquicas, saúde e
inteligência, de acordo com o tipo de comportamento que caracteriza o
estado evolutivo do Espírito. Estabelecidos os programas cármicos
referentes às necessidades de cada ser, outros fatores contribuem,
durante a gestação e o parto, para ulteriores fenômenos psicológicos no
reencarnante.
Graças à simpatia ou animosidade que o vinculam aos futuros genitores,
estes reagem de forma positiva ou não, envolvendo o filho em ondas de
ternura ou revolta que o mesmo assimila, transformando-se essas
impressões em fobias ou desejos que exteriorizará na infância e poderá
fixar, indelevelmente, na idade adulta. Porque lúcido, acompanhando o
mergulho na organização física, percebe-se desejado ou reprochado,
registrando os estados familiares, bem como os conflitos domésticos do
meio onde irá viver.
Vezes ocorrem, em que o pavor se torna tão grande, que o Espírito desiste
da reencarnação ou, em desespero, interrompe inconscientemente o
programa traçado, resultando em aborto natural a gestação em
andamento. Os meses de ligação física com a mãe são, também, de
vinculação psíquica, em que o recomeçante em sofrimento pede apoio e
amparo, ou, se ditoso, roga ternura para o fiel cumprimento do plano feliz
que se encontra em execução.
Adicionando-se às LEIS DO MÉRITO os fenômenos emocionais dos futuros
pais, esses resultarão em heranças, que fazem pressupor semelhanças
com o clã, estudadas pelas modernas leis da genética. - Tal pai, tal filho afirma o refrão popular, demonstrando a força dos genes e cromossomos
nos códigos da hereditariedade. A verdade, porém, é diversa. Se ocorrem
semelhanças físicas e até psicológicas, estas adquiridas mediante
convivência familiar, o mesmo não se dá nos campos moral e intelectual.
O Espírito é o herdeiro das próprias conquistas passadas, graças às quais
se expressa no campo da atividade nova. No entanto, os comportamentos
familiares influem sobre a conduta do reencarnante, que se impregna especialmente quando se trata de Espírito imperfeito - dos conflitos e das
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vibrações perniciosas que lhe irão influenciar profundamente o
procedimento.
Reações de várias ordens se manifestarão na criança, como resultantes da
insegurança que experimenta no berço novo, desdobrando-se em rebeldia
e insatisfação, nervosismo e incapacidade intelectual, durante a infância e
a adolescência, com agravantes para o futuro, caso o amor dos pais não
interrompa a caudal das reminiscências infelizes. O auxílio do psicólogo, a
terapia cuidadosa ajudam no mecanismo de reajustamento da criança,
todavia, aos pais cumprem a tarefa maior, assistindo e amparando o
filhinho temeroso e desconfiado, necessitado de segurança e tranquilidade.
Não nos referimos aqui ao capítulo adicional das obsessões, que exercem
forte interferência no quadro complexo da reencarnação, respondendo por
graves injunções no comportamento infantil. Detemo-nos, apenas, nas
reminiscências, ora do domínio do inconsciente atual, que irrigam a
consciência com temores e conflitos, produzindo estados de desequilíbrio,
que poderiam ser evitados. Enurese noturna, irritabilidade, pavores de
toda espécie, timidez, ansiedade encontram nas ocorrências da vida fetal,
em relação à mãe e aos demais familiares, muitas das suas causas.
Não obstante, é possível minimizar-lhes as consequências, através de uma
atitude firme e afetuosa dos pais, particularmente da mãe, utilizando-se do
sono do filhinho para infundir-lhe coragem e anular-lhe as impressões
negativas, envolvendo-o em amor e conversando com ele, com sincero
carinho, transmitindo-lhe a confiança de que romperá a barreira invisível
das dificuldades, enfim, alcançando-lhe o íntimo.
Desde que ainda não esteja concluída a reencarnação, o Espírito ouvirá e
entenderá as sugestões positivas que lhe são apresentadas, o amor que
lhe é oferecido, toda a gama de afeição que lhe é destinada. Quantas vezes
um conflito sexual não se originará, na criança em face da decepção da
mãezinha que esperava um varão e recebeu uma menina, ou vice-versa, e,
vítima, de imaturidade, declara o desagrado, explodindo em pranto
injustificado, assim chocando o recém-chegado, que lhe recebe o rechaço,
vindo a exteriorizá-lo, mais tarde, em forma de conflito!?
Sempre é tempo de reconsiderar-se a atitude, reconciliando-se com o ser
menosprezado, graças ao grau de amor e à força do bem que se coloque no
relacionamento afetivo lúcido, quando o mesmo estiver dormindo,
portanto, em situação receptiva. O inconsciente receberá as novas
informações, que serão arquivadas, e ressumarão, posteriormente, de
forma agradável e cordial, estruturando a personalidade infanto-juvenil e
proporcionando-lhe mais amplas aquisições que logrará com o tempo,
conduzido por aqueles a cujo lado recomeça a caminhada redentora.
Mesmo na adolescência, quando não se soube agir antes, deve-se tentar
recuperar o filho, reconquistá-lo, conversando com ele, em estado de sono,
perseverando-se em um relacionamento tranquilo e gentil, também
durante a fase em que esteja desperto, agindo com amor ao invés de
reagindo com ira ou zombaria, quando o mesmo apresente seus conflitos,
suas dificuldades...
Não será o ato de falar, pura e simplesmente, mas empatia, o contributo da
emoção afetuosa com os quais a palavra se carregue, para alcançar a
finalidade a que se destina. Por fim, é necessário que a carga de certeza do
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êxito se faça presente, conforme enunciou Jesus: "Tudo é possível àquele
que crê", para que os resultados felizes coroem a empresa do amor.
MANOEL P. DE MIRANDA - TEMAS DA VIDA E DA MORTE
REENCARNAÇÕES
33. - O princípio da reencarnação é uma conseqüência necessária da lei do
progresso. Sem a reencarnação, como explicar a diferença que existe entre
o estado social atual e o dos tempos de barbárie? Se as almas são criadas
ao mesmo tempo que o corpo, as que nascem hoje são também todas
novas, tão primitivas como aquelas que viviam há mil anos; acrescentemos
que não haveria, entre elas, nenhuma conexão, nenhuma relação
necessária; que seriam completamente independentes umas das outras;
por que, pois, as almas de hoje seriam melhor dotadas por Deus do que as
suas predecessoras? Por que compreendem melhor? Por que têm instintos
mais depurados, costumes mais doces? Por que têm intuição de certas
coisas sem havê-las aprendido? Desafiamos a sair daí, a menos que se
admita que Deus criou almas de diversas qualidades, segundo os tempos e
os lugares, proposição inconciliável com a idéia de uma soberana justiça.
(Cap. 11, n°° 19)..
Dizei, ao contrário, que as almas de hoje já viveram em tempos recuados;
que puderam ser bárbaras como o seu século, mas que progrediram; que à
cada nova existência elas trazem o que adquiriram em existências
anteriores; que, conseqüentemente as almas dos tempos civilizados são
almas não criadas mais perfeitas, mas que se aperfeiçoaram, elas mesmas,
com o tempo, e tereis a única explicação plausível da causa do progresso
social. (O Livro dos Espíritos, caps. IV e V).
34. - Algumas pessoas pensam que as diferentes existências da alma se
cumprem de mundo a mundo, e não sobre um mesmo globo, onde cada
Espírito não aparece senão uma única vez.
Esta doutrina seria admissível, se todos os habitantes da Terra estivessem
no mesmo nível intelectual e moral; não poderiam então progredir senão
indo para um outro mundo, e a sua reencarnação sobre a Terra seria inútil;
ora, Deus nada faz de inútil. Desde o instante em que ali se encontrem
todos os graus de inteligência e de moralidade, desde a selvageria que
ladeiam o animal até a mais avançada civilização, ela oferece um campo
vasto de progresso; perguntar-se-ia por que o selvagem seria obrigado a
procurar alhures o grau acima dele, quando o encontra ao seu lado, e
assim de passo em passo; por que o homem avançado não pudera fazer as
suas primeiras etapas senão em mundos inferiores, então que os análogos
de todos esses mundos estão ao seu redor, que há diferentes graus de
adiantamento, não somente de povo a povo, mas no mesmo povo e na
mesma família? Se asssim fora, Deus teria feito alguma coisa de inútil,
colocando lado a lado o ignorante e o sábio, a barbárie e a civilização, o
bem e o mal, ao passo que é precisamente esse contato que faz os
retardatários avançarem?
Não há, pois, mais necessidade de que esses homens mudem de mundo em
cada etapa, como não o há para algum estudante mudar de colégio em
cada classe; longe disso ser uma vantagem para o progresso, seria um
entrave, porque o Espírito estaria privado do exemplo que lhe oferece a
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visão dos graus superiores, e a possibilidade de reparar seus erros no meio
e sob o olhar daqueles que ofendeu, possibilidade que é, para ele, o mais
poderoso meio de avanço moral. Depois de uma curta coabitação, os
Espíritos se dispersam e se tornam estranhos uns aos outros, os laços de
família e de amizade, não tendo o tempo de se consolidarem, romper-seiam.
Ao inconveniente moral se juntaria um inconveniente material. A natureza
dos elementos, as leis orgânicas, as condições de existência, variam
segundo os mundos; sob esse aspecto, não há dois mundos que sejam
perfeitamente idênticos. Nossos tratados de física, de química, de
anatomia, de medicina, de botânica, etc. para nada serviriam nos outros
mundos, e, todavia, o que aqui se aprende não está perdido; não só isso
desenvolve a inteligência mas as idéias que se haurem ajudam a adquirir
outras novas (Cap. IV, nºº. 61 e seg.). Se o Espírito não fizessse senão uma
aparição, freqüentemente de curta duração, no mesmo mundo, a cada
migração, encontrar-se-ia em condições todas diferentes; operaria, cada
vez, sobre elementos novos, com forças e segundo leis desconhecidas para
ele, antes que tivesse tempo de elaborar os elementos conhecidos, de
estudá-los, de exercê-los. Isso seria, cada vez, uma nova aprendizagem a
fazer, e essas mudanças incessantes seriam um obstáculo ao seu
progresso. O Espírito deve, pois, permanecer sobre o mesmo mundo até
que haja adquirido a soma de conhecimentos e o grau de perfeição que
esse mundo comporta. (Nºº 31).
Que os Espíritos deixem, por um mundo mais avançado, aquele sobre o
qual nada podem mais adquirir, isso deve sê-lo e isso é; tal é o princípio.
Se há os que o deixam antes, sem dúvida, é por causas individuais que
Deus pesa em sua sabedoria.
Tudo tem um objetivo na criação, sem o que Deus não seria nem prudente,
nem sábio; ora, se a Terra não deve ser senão uma única etapa para o
progresso de cada indivíduo, que utilidade haveria para as crianças que
morrem em tenra idade, o virem passar aqui alguns anos, alguns meses,
algumas horas, durante os quais nada poderiam adquirir? Ocorre o mesmo
para os idiotas e os cretinos. Uma teoria não é boa senão com a condição
de resolver todas as questões que se lhe ligam. A questão das mortes
prematuras tem sido uma pedra de tropeço para todas as doutrinas, exceto
para a Doutrina Espírita, a única que a resolveu de modo racional e
completo.
Para aqueles que perfazem sobre a Terra uma carreira normal, há, para o
seu progresso, uma vantagem real em se encontrar no próprio meio, para
aí continuar o que deixou inacabado, freqüentemente, na mesma família ou
em contato com as mesmas pessoas, para reparar o mal que pôde fazer, ou
para sofrer-lhe a pena de talião.
Allan Kardec - A Gênese - cap. XI
RENASCER E
REMORRER
Cap. V - Item 12 - ESE
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Usufruímos na Espiritualidade o continente sem limites de onde viemos; no
Universo Físico, o mar sem praias em que navegamos de quando em
quando, e, na Vida Eterna, o abismo sem fundo em que desfrutamos as
magnificências divinas.
No trajeto multimilenário de nossas experiências, aprendemos, entre
sucessivos transes de nascimento e desencarnação, a alegria de viver,
descobrindo e reconhecendo a necessidade e a compensação do
sofrimento, sempre forjado por nossas próprias faltas.
Já renascemos e remorremos milhões de vezes, contraindo e saldando
obrigações, assinalando a excelsitude da Providência e o valor inapreciável
da humildade, para saber, enfim, que toda revolta humana é absurda e
impotente.
Se as lutas do burilamento moral não têm unidade de medida, a ação do
amor é infinita na solução de todos os problemas e na medicação de todas
as dores.
Tolera com paciência as inevitáveis, mas breves provas de agora, para que
te rejubiles depois.
Nos compromissos espirituais, todos encontramos solvibilidade através do
esforço próprio.
Aproveitemos a bênção da dor na amortização dos débitos seculares que
nos ferreteiam as almas, perseverando resignadamente no posto de
sentinelas do bem, até que o Senhor mande render-nos com a
transformação pela morte.
Sempre trazemos dívidas de lágrimas uns para com os outros.
Vive, assim, em paz com todos, principalmente junto aos irmãos com os
quais a tua vida se entrecomunica a cada instante, legando, por
testamento e fortuna, atos de amor e exemplos de fé, no fortalecimento
dos espíritos de amigos e descendentes.
Se há facilidade para remorrer, há dificuldades para renascer. As portas
dos cemitérios jamais se fecham; contudo, as portas da reencarnação só se
abrem com a senha do mérito haurido nas edificações incessantes da
caridade.
As dores iguais criam os ideais semelhantes. Auxiliemo-nos mutuamente.
O Evangelho - o livro-luz da evolução - é o nosso apoio. Busquemos a
Jesus, lembrando-nos de que o lamento maior, o desesperado clamor dos
clamores, que poderia ter partido de seus lábios, na potência de mil ecos
dolorosos, jamais chegou a existir ...
LINS DE VASCONCELLOS - O Espírito da Verdade
RENOVAÇÃO E
REENCARNAÇÃO
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A poda renova a planta. O filtro depura a água. O fogo retempera os
metais. A luta dignifica o homem. O sofrimento purifica o espírito. A
reencarnação é abençoado e valioso ensejo para sublimação, na longa
jornada da imortalidade. O atrito gasta arestas. O instrumento no uso
gasta-se. A atividade gasta as energias. A reencarnação gasta as dívidas
cármicas pela aplicação da atividade bem orientada que se deve imprimir
ao labor da própria santificação.
O amor renova as expressões da coragem. A dor mensura a fragilidade
humana. A esperança estimula nos embates renhidos. A alegria espalha
bênçãos. A tristeza convida à meditação. A reencarnação é expressiva
doação divina para o enobrecimento do espírito em evolução. A chuva
abençoa com a abundância. O sol abençoa com a luz e o calor. A noite
abençoa com a oportunidade do repouso. A reencarnação abençoa a vida
com a renovação de propósitos, o mecanismo de "fazer" ou "deixar de
fazer", na elaboração da felicidade intransferível e inalienável para todos
nós.
"A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do
Espírito: ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho; ao
progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida
social é a pedra de toque das boas ou más qualidades".
Se os percalços se acumulam no teu caminho, levando-te à exastão na
luta; se as aflições te povoam a mente, aniquilando tua paz; se os
sofrimentos se dilatam, impossibilitando-te a atividade ordeira; se o
cansaço invencível te prende nas amarras do desânimo; se as inquietações
te ameaçam a estrutura do equilíbrio quase em colapso; se as dores morais
se sucedem incessantes sem te oferecerem trégua para a recuperação da
paz, agradece, assim mesmo, o favor imerecido da reencarnação que fruis,
coroando-te com as fortunas do céu para os resgates da terra, e renova-te,
embora sejam duros os golpes da peleja.
Em momento algum te deixes mergulhar nos torpes estados da blasfêmia
ou da irritabilidade, da impaciência ou da ira, do desespero ou da
malversação do tempo e das possibilidades do corpo e da mente. Em
situação nenhuma te permitas a rebeldia ou o descoroçoamento na árdua
viagem carnal. Ora e ora, medita e medita.
Sucedendo à saúde, a enfermidade aflige, mas após ela a libertação faculta
a plenitude do refazimento e da renovação de paisagens, e bendirás todas
as dificuldades que te assinalaram a reencarnação benfeitora quando, tudo
concluído, chegares, de volta, à vida verdadeira.
NECESSIDADE DA REENCARNAÇÃO
"As lutas têm sido cruéis. Dificuldades me assinalam os passos em todo
lugar. Sofro em demasia." - Clamam, com irreflexão, aqueles que
jornadeiam, desatentos, a trilha evolutiva. "Acompanho a marcha do
progresso e constato que o êxito a coroar tantas cabeças não me alcança.
Creio que em breve desistirei da luta". - Rebelam-se os companheiros do
labor diário, em pleno campo redentor.
"Fracassos me seguem nos melhores empreendimentos, conduzindo-me a
desespero infrene. A dor é comensal dos meus dias. Que fazer?" Refletem, de mente desalinhada, os que se distanciam da fé racional e se
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consomem em interrogações aflitivas. No entanto, todos esses que
seguem, sob aparente amargura, aprendem na enxerga da aflição a
valorizar os tesouros divinos que malbarataram por leviandade ou loucura.
Recomeçam pelos sítios em que desertaram da vida, fixando experiências
que a rebeldia, mal contida, ainda hoje transforma em novos cardos a se
lhe cravarem nos tecidos sutis da alma.
Tem paciência diante da aflição punitiva ou libertadora. Não recolhas à
análise deprimente dos fatos ou das oportunidades. Enquanto contabilizas
desditas, olvidas a claridade estelar espargindo luminosidade, seja durante
o dia, seja na escuridade da noite. Tudo são lições. O desgosto de agora
transformar-se-á em proveitosa experiência de amanhã. Caminho
percorrido - local identificado. Afervora-te ao exame do trabalho sem a
desarmonia ansiosa dos resultados que temes. O que hoje parece
insucesso logo mais se converterá em dadivoso bem.
A reencarnação significa precioso ensejo de sublimar e superar,
registrando como bênçãos nos refolhos da alma as experiências de
libertação do imediatismo e da extravagância. É expressivo o retorno à
carne para refazimento das experiências deixadas à margem; tantas se
fazem necessárias quantas as oportunidades de evoluir, até chegar à
perfeição.
Nunca se nos deparam os mesmos recursos no roteiro da vida, nas
mesmas condições. Não pisarás duas vezes as águas do mesmo rio.
Embora retornes ao local da véspera, as águas que fluem não são as
mesmas. A oportunidade, conquanto se nos apresente assinalada pelo
nosso desagrado, representa preciosa dádiva. Transforma, portanto, a dor
em cântico de júbilo. Cada etapa vencida é vitória conquistada a marcar os
teus triunfos sobre as próprias lutas, incessantemente até conquistares a
paz em plenitude.
Não fôssem os dissabores, e os estímulos para as tarefas desapareceriam.
A reencarnação ficaria destituída de valor se não BURILASSE os espíritos
quando do retorno iluminativo. O pavio que não arde, conserva-se; todavia,
não espalha luz. a lâmina que não se consome, no uso, não vai além de
ornamento a pesar na economia das utilidades.
Nasce e renasce o espírito em diversos círculos para conquistar e
reconquistar afetos, alargando os horizontes da fraternidade entre todas
as criaturas, de modo a que o Reino de Deus não se transforme em oásis
fechado de felicidade grupal, distante da Humanidade inteira. Com
propriedade, portanto, anotou o Codificador do Espiritismo que "a
reencarnação, aliás, precisa ter um fim útil".
Ascendamos através das lutas diárias nesse "estado transitório" da
encarnação, calcando óbices e superando dificuldades, de tal modo que
esta oportunidade significativa para os que se encontram revestidos da
organização carnal constitua a ponte que leva ao planalto da vida melhor,
sem sombra, sem dor, sem desespero, fazendo-os vencedores das paixões
e da morte, verdadeiramente espíritos felizes.
JOANNA DE ÂNGELIS - LAMPADÁRIO ESPÍRITA
REPETÊNCIA
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REENCARNATÓRIA
Em qualquer escola, o aluno que se desleixa vê-se obrigado a rematricularse no período próximo de ação estudantil, reiniciando os estudos
encetados, às vezes em condições mais difíceis.
E faz-se desse modo aluno repetente, repisando matérias, horários,
situações e, não raro, encontra transformado o clima da experiência com a
substituição das companhias conhecidas anteriormente.
O aluno repetente não se defronta com surpresa agradável. Tudo em
derredor já foi vislumbrado, de todas as disciplinas em pauta já recebeu
alguma luz e, no entanto, tudo há de fazer para não se entediar ou
esmorecer, porquanto uma oportunidade já foi desprezada, uma estação
educativa passou frustrada, significativa fração de tempo já se evaporou
sem proveito.
E, se, porventura, perder novamente o ensejo em lide, a terceira repetição
surgirá com maiores tribulações.
Assim também ocorre com os alunos da evolução planetária. Urge
diligenciar no aproveitamento efetivo de todas as possibilidades virtuais da
existência para que o esforço futuro não se lhe faça pior.
Ninguém inicia, chorando, a viagem do berço ao túmulo por simples
diletantismo.
Todos vestimos a carne em tarefa específica.
E a repetência reencarnatória traz problemas agravados e embaraçosas
situações sem qualquer vantagem nos instrumentos de que o repetente se
valerá na edificação da felicidade.
Se a missão passada envolvia comando, em ambiente de paz, aparece na
condição de subalternidade, na forja da provação.
Se fracassou na ficha de médico destinado a servir ao povo, reaparece na
posição de doente crônico, necessitado da Medicina.
E assim sempre será, de vez que adiamento de obrigação é aumento de
empeços.
Lembra-te, assim, de que o Senhor não adiou a sua Excelsa Vinda à Terra,
tampouco atrasou o envio do Consolador Prometido, e, de posse da
instrução e do reconforto que a Doutrina do Amor te faculta, age no bem,
obedece esperançoso, ora confiante e melhora-te de maneira incessante,
sem procrastinar o bem que nos cabe fazer, pois o amanhã, embora sendo
uma incógnita, deriva invariavelmente de teus esforços no dia que passa.
JOÃO MODESTO - SEAREIROS DE VOLTA
RESSURREIÇÃO E
REENCARNAÇÃO
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4. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de
ressurreição. Somente os Saduceus, que pensavam que tudo acabava com
a morte, não acreditavam nela. As idéias dos judeus sobre essa questão,
como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só
tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o
corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver, sem terem uma
idéia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra
ressurreição o que o Espiritismo chama, mais justamente, de
REENCARNAÇÃO. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do
próprio cadáver, o que a Ciência demonstra ser materialmente impossível,
sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e
consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou Espírito à vida corpórea,
mas num outro corpo, novamente constituído, que nada tem a ver com o
antigo. A palavra ressurreição podia, assim, aplicar-se a Lázaro, mas não a
Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João
Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João
tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois,
Elias reencarnado, mas não ressuscitado.
5. "E havia um homem dentre os Fariseus, por nome Nicodemos, senador
dos Judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus, e disse-lhe: Rabi,
sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode
fazer estes milagres, que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus
respondeu e lhe disse: Na verdade, na verdade te digo que não pode ver o
Reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse:
Como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode entrar no
ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade,
em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito, não pode
entrar no Reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é
nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que te
importa nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz;
mas não sabes de onde ele vem, nem para aonde vai. Assim é todo aquele
que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como se pode fazer isto?
Respondeu Jesus: Tu és mestre em Israel, e não sabes estas coisas? Em
verdade, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e damos
testemunho do que vimos, e tu, com tudo isso, não recebes o nosso
testemunho. Se quando eu te tenho falado das coisas terrenas, ainda assim
não me crês, como crerias, se eu te falasse das celestiais?" (João, III: 112.)
6. A idéia de que João Batista era Elias, de que os profetas podiam reviver
na Terra, encontra-se em muitas passagens dos Evangelhos, notadamente
nas acima reproduzidas (n.os 1, 2 e 3). Se essa crença fosse um erro,
Jesus não deixaria de combatê-la, como fez com tantas outras. Longe
disso, porém, ele a sancionou com toda a sua autoridade, e a transformou
num princípio, fazendo-a condição necessária, quando disse: Ninguém
pode ver o Reino dos Céus, se não nascer de novo. E insistiu,
acrescentando: Não te maravilhes de eu ter dito que é necessário nasceres
de novo.
7. Estas palavras: "Se não renascer da água e do Espírito", foram
interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto
primitivo diz simplesmente: Não renascer da água e do Espírito, enquanto,
em algumas traduções, a expressão do Espírito foi substituída por do
Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto
capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim
como um dia será constatado sem equívoco possível. (A tradução de
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Osterwald está conforme o texto primitivo, e traz: não renascer da água e
do Espírito. A de Sacy diz: do Espírito Santo. A de Lamennnais também diz:
Espírito Santo)
8. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário
reportar à significação da palavra água, que não foi empregada no seu
sentido específico. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as
ciências físicas, e acreditavam que a Terra havia saído das águas. Por isso
consideravam a água como o elemento gerador absoluto. É assim que
encontramos no Gênesis: "O Espírito de Deus era levado sobre as águas",
"flutuava sobre as águas", "que o firmamento seja feito no meio das
águas", "que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, e que
o elemento árido apareça", "que as águas produzam animais viventes, que
nadem na água, e pásssaros que voem sobre a terra e debaixo do
firmamento".
Conforme essa crença, a água se transformara no símbolo da natureza
material, como o Espírito o era da natureza inteligente. Estas palavras: "Se
o homem não renascer da água e do Espírito", ou "na água e no Espírito",
significam pois:"Se o homem não renascer com o corpo e a alma." Neste
sentido é que foram compreendidas no princípio.
Esta interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras:
"O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é
Espírito." Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo.
"O que é nascido da carne é carne", indica claramente que o corpo procede
apenas do corpo e que o Espírito é independente dele.
9. "O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde
vem nem para aonde vai", é uma passagem que se pode entender pelo
Espírito de Deus que dá a vida a quem quer, ou pela alma do homem. Nesta
última acepção, a seqüência: "mas não o sabes de onde vem nem para
aonde vai", significa que não se sabe o que foi nem o que será o Espírito.
Se, pelo contrário, o Espírito, ou alma, fosse criado com o corpo,
saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. Em todo
caso, esta passagem é a consagração do princípio da preexistência da
alma, e, por conseguinte, da pluralidade das existências.
10. "Desde os tempos de João Batista até agora, o Reino dos Céus é
tomado pela força, e os que fazem violência são os que o arrebatam.
Porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. E se vós o quereis
bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvidos
de ouvir, ouça." (Mateus, XI: 12-15.)
11 . Se o princípio da reencarnação, expresso em João, podia, a rigor, ser
interpretado num sentido puramente místico, já não aconteceria o mesmo
nesta passagem de Mateus, onde não há equívoco possível: "Ele mesmo é o
Elias que há de vir." Aqui não existe figura, nem alegoria; trata-se de uma
afirmação positiva. "Desde o tempo de João Batista até agora, o Reino dos
Ceus é tomado pela força"; que significam estas palavras, pois João ainda
vivia no momento em que foram ditas? Jesus as explica, ao dizer: "E se vós
o quereis bem compreender, de mesmo é o Elias que há de vir." Ora, João
tendo sido Elias, Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de
Elias. "Até agora, o Reino dos Céus é tomado pela força", é outra alusão à
violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis, para a
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conquista da Terra Prometida, Paraíso dos Hebreus, enquanto, segundo a
nova lei, o céu é ganho pela caridade, e pela brandura. A seguir,
acrescenta: "O que tem ouvidos de ouvir, ouça." Essas palavras, tão
freqüentemente repetidas por Jesus, exprimem claramente que nem todos
estavam em condições de compreender certas verdades.
12. "Os teus mortos viverão. Os meus, a quem tiraram a vida,
ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós os que habitais no pó,
porque o orvalho que cai sobre vós é orvalho de luz, e arruinareis a terra e
o reino dos gigantes." (Isaías, XXVI: 19.)
13. Esta passagem de Isaías é também bastante clara: "Os teus mortos
viverão." Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se tivesse
querido dizer que os mortos não estavam mortos em Espírito, teria dito:
"ainda vivem", e não: "viverão". Do ponto de vista espiritual, essas
palavras seriam um contra-senso, pois implicariam uma interrupção na
vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das
penas eternas, pois , estabelecem o princípio de que todos os mortos
reviverão.
14. "Quando o homem morre uma vez, e seu corpo, separado do espírito, é
consumido, em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma. vez,
poderia ele reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro, todos os
dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação." (Job,
XIV: 10-14, segundo a tradução de Sacy.)
"Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira; depois, onde
está ele? Se o homem morre, tornará a viver? Esperarei todos os dias de
meu combate, até que chegue a minha transformação?" (ld. Tradução
protestante de Osterwald.)
"Quando o homem está morto; vive sempre; findando-se os dias da minha
existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente." (ld.
Versão da Igreja Grega.)
15. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso
nessas três versões. Não se pode supor que Job quisesse falar da
regeneração pela água do batismo, que ele certamente não conhecia.
"Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo?" A idéia
de morrer uma vez e reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A
versão da Igreja Grega é ainda mais explícita, se possível: "Findando-se os
dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei
novamente." Quer dizer: eu voltarei à existência terrena. Isto é tão claro
como se alguém dissesse: "Saio de casa, mas a ela voltarei."
"Nesta guerra em que me encontro, todos os dias de minha vida, estou
esperando que chegue a minha mutação." Job quer falar, evidentemente,
da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua mutação,
ou seja, Ele se resigna. Na versão grega, a expressão "esperarei", parece
antes aplicar-se à nova existência: "Findando-se os dias da minha
existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente"; Job
parece colocar-se, após a morte, num intervalo que separa uma existência
de outra, e dizer que ali esperará o seu retorno.
16. Não é, pois, duvidoso, que sob o nome de ressurreição, o princípio da
reencarnação fosse uma das crenças fundamentais dos judeus, e que ela
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foi confirmada por Jesus e pelos profetas, de maneira formal. Donde se
segue que negar a reencarnação é renegar as palavras do Cristo. Suas
palavras, um dia, constituirão autoridade sobre este ponto, como sobre
muitos outros, quando forem meditadas sem partidarismo.
17. A essa autoridade, de natureza religiosa, virá juntar-se, no plano
filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando dos
efeitos se quer remontar às causas, a reencarnação aparece como uma
necessidade absoluta, uma condição inerente à Humanidade, em uma
palavra, como uma Lei da natureza. Ela se revela, pelos seus resultados, de
maneira por assim dizer material, como o motor oculto se revela pelo
movimento que produz. Somente ela pode dizer ao homem de onde ele
vem, para aonde vai, porque se encontra na Terra, e justificar todas as
anomalias e todas as injustiças aparentes da vida. ( Para o
desenvolvimento do dogma da reencarnação, ver O Livro dos Espíritos,
caps. IV e V; O que é o Espiritismo? cap. II, ambos de Allan Kardec; e A
Pluralidade das Existências, de Pezzani. (Nota do tradutor: A palavra
"dogma" figura aqui no sentido racional e não fideísta, como "princípio" e
não como dogma de fé. O Espiritismo não é dogmático, no sentido religioso
da palavra, mas tem princípios fundamentais que filosoficamente são
chamados dogmas.) )
Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências,
a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis, e por isso têm
dado motivo a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave
que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido.
OS LAÇOS DE FAMÍLIA SÃO FORTALECIDOS PELA REENCARNAÇÃO E
ROMPIDOS PELA UNICIDADE DA EXISTENCIA
18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como
pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O
princípio oposto é que os destrói.
Os Espíritos formam, no espaço, grupos ou famílias, unidos pela afeição,
pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Esses Espíritos, felizes de
estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa
momentaneamente, pois que, uma vez retornando à erraticidade, eles se
reencontram, como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes, eles
seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou num
mesmo círculo, e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns
estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os
que estão livres velam pelos que estão cativos, os mais adiantados
procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão
dado mais um passo na senda da perfeição. Cada vez menos apegados à
matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo que mais purificado, não
perturbado pelo egoísmo nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles
podem percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que
nenhum acidente perturbe sua afeição comum.
Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual, de alma
para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que
se unem na Terra apenas pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se
procurarem no mundo dos Espíritos. Só são duráveis as afeições
espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as
provocou; ora, essa causa deixa de existir no mundo dos Espíritos,
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enquanto a alma sempre existe. Quanto às pessoas que se unem somente
por interesse, nada são realmente uma para a outra: a morte as separa na
terra e no céu.
19. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que os
aproximou. Por isso, diz-se de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e
inclinações nada têm de comum com os dos parentes, que ela não pertence
à família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se pensa.
Deus permite essas encarnações de Espíritos antipáticos ou estranhos nas
famílias, com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio
de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato
dos bons e pelas atenções que deles recebem; seu caráter se abranda, seus
costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a
fusão das diversas categorias de Espíritos, como se faz na Terra entre as
raças e os povos.
20. O medo do aumento indefinido da parentela, em conseqüência da
reencarnação, é um medo egoísta, provando que não se possui uma
capacidade de amor suficientemente ampla, para abranger um grande
número de pessoas. Um pai que tem numerosos filhos, por acaso os amaria
menos do que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranqüilizem,
pois esse medo não tem fundamento. Do fato de ter um homem dez
encarnações, não se segue que tenha de encontrar no mundo dos Espíritos
dez pais, dez mães, dez esposas e um número proporcional de filhos e de
novos parentes. Ele sempre encontrará os mesmos que foram objetos de
sua afeição, que lhe estiveram ligados na Terra por diversas maneiras, e
talvez pelas mesmas maneiras.
21. Vejamos agora as conseqüências da doutrina antinacionista. Essa
doutrina exclui necessariamente a preexistência da alma, e as almas,
sendo criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existe entre elas
nenhuma ligação anterior. São, pois, completamente estranhas umas às
outras. O pai é estranho para o filho, e a união das famílias fica assim
reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual.
Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por ter-se entre os
antepassados algumas personagens ilustres. Com a reencarnação,
antepassados e descendentes podem ser conhecidos, ter vivido juntos,
podem-se ter amado, e mais tarde podem reunir-se de novo para
estreitarem os seus laços de simpatia.
22. Isso no tocante ao passado. Quanto ao futuro, segundo os dogmas
fundamentais que decorrem do princípio antita, a sorte das almas está
irrevogavelmente fixada após uma única existência. Essa fixação definitiva
da sorte implica a negação de todo o progresso, pois se há algum
progresso, não pode haver fixação definitiva da sorte. Segundo tenham
elas bem ou mal vivido, vão imediatamente para a morada dos bemaventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente
separadas para sempre, sem esperanças de jamais se reunirem, de tal
maneira que pais, mães e filhos, maridos e esposas, irmãos e amigos, não
têm nunca a certeza de se reverem: é a mais absoluta rutura dos laços de
família.
Com a reencarnação, e o progresso que lhe é conseqüente, todos os que se
amam se encontram na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se
há os que fracassam no caminho, retardam o seu adiantamento e a sua
felicidade. Mas nem por isso as esperanças estão perdidas. Ajudados,
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encorajados e amparados pelos que os amam, sairão um dia do atoleiro em
que caíram. Com a reencarnação, enfim, há perpétua solidariedade entre
os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos
laços de afeição.
23. Em resumo, quatro alternativas se apresentam ao homem, para o seu
futuro de além-túmulo:
l.ªª) o nada, segundo a doutrina materialista;
2.ªª) a absorção no todo universal, segundo a doutrina panteísta;
3.ªª) a conservação da individualidade, com fixação definitiva da sorte,
segundo a doutrina da Igreja;
4.ªª) a conservação da individualidade, com o progresso infinito, segundo a
Doutrina Espírita.
De acordo com as duas primeiras, os laços de família são rompidos pela
morte, e não há nenhuma esperança de se reencontrarem; com a terceira,
há possibilidade de se reverem, contanto que estejam no mesmo meio,
podendo esse meio ser o inferno ou o paraíso; com a pluralidade das
existências, que é inseparável do progresso gradual, existe a certeza da
continuidade das relações entre os que se amam, e é isso o que constitui a
verdadeira família.
INSTRUÇÕES DOS ESPíRITOS - LIMITES DA ENCARNAÇÃO
24. Quais são os limites da encarnação?
SÃO LUIS Paris, 1859
- A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente
traçados, se por isto se entende o envoltório que constitui o corpo do
Espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o
Espírito se purifica. Em certos mundos, mais avançados que a Terra, ele já
se apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e,
conseqüentemente, menos sujeito a vicissitudes. Num grau mais elevado,
desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo
com o mundo a que o Espírito é chamado a viver, ele se reveste do
envoltório apropriado à natureza desse mundo.
O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas. Eteriza-se mais e
mais, até a purificação completa, que constitui a natureza dos Espíritos
puros. Se mundos especiais estão destinados, como estações, aos Espíritos
mais avançados, estes não ficam sujeitos a eles, como nos mundos
inferiores: o estado de libertação que já atingiram lhes permite viajar para
toda a parte, onde quer que sejam chamados pelas missões que lhes foram
confiadas.
Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como a
vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores.
Depende do Espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da
encarnação, trabalhando pela sua purificação.
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Temos ainda a considerar que, no estado de erraticidade, ou seja, no
intervalo das existências corporais, a situação do Espírito está em relação
com a natureza do mundo a que o liga o seu grau de adiantamento. Assim,
na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo for
mais ou menos desmaterializado.
A NECESSIDADE DA ENCARNAÇAO
25. A encarnação é uma punição, e somente os Espíritos culpados é que lhe
estão sujeitos?
SÃO LUIS Paris, 1859
A passagem dos Espíritos pela vida corpórea é necessária, para que eles
possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja
execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a
atividade que então se vêm obrigados a desempenhar ajuda-os a
desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve
aquinhoar eqüitativamente a todos os seus filhos. É por isso que Ele
concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas
obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação.
Todo o privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça.
Mas a encarnação, para todos os Espíritos, é apenas um estado transitório.
É uma tarefa que Deus lhes impõe, no princípio da existência, como
primeira prova do uso que farão do seu livre arbítrio. Os que executam
essa tarefa com zelo, sobem rapidamente, e de maneira menos penosa, os
primeiros degraus da iniciação, e gozam mais cedo do resultado do seu
trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes
concede, retardam o seu progresso. E é assim que, por sua obstinação,
podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é
então que a encarnação se torna um castigo.
26. Observação. - Uma comparação vulgar nos fará melhor compreender
esta diferença. O estudante não atinge os graus superiores, sem ter
percorrido a série de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais
trabalho que exijam, são o meio de atingir o fim, e não uma punição. O
estudante laborioso abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldades.
Acontece o contrário com aquele que a negligência e a preguiça obrigam a
repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui uma punição,
mas a obrigação de recomeçá-lo em cada classe.
É o que se passa com o homem na Terra. Para o Espírito do selvagem, que
está quase no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de
desenvolver a inteligência. Mas, para o homem esclarecido, em que o
senso moral está largamente desenvolvido, e que se vê obrigado a repetir
as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, enquanto já podia ter
atingido o fim, é um castigo, pela necessidade em que se acha de
prolongar a sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele
que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode
não somente abreviar a duração de sua encarnação material, mas
franquear de uma vez os graus intermediários que o distanciam dos
mundos superiores.
Os Espíritos não poderiam encarnar-se uma só vez num mesmo globo, e
passar suas diferentes existências em diferentes esferas? Esta apinião
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seria admissÍvel, se todos os homens estivessem, na Terra, exatamente no
mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre eles, desde
o selvagem até o homem civilizado, revelam os graus que têm de
percorrer. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria
a finalidade das encarnações efêmeras, das crianças que morrem em tenra
idade? Teriam sofrido sem quallquer proveito, nem para elas nem para os
outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de
inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos Espíritos
se ponham de nova em contato, tendo assim ocasião de reparar as suas
faltas recíprocas. E tendo em conta as suas relações anteriores, quis,
ainda, fundar sobre uma base espiritual os laços de família, apoiando numa
lei natural os princípios de solidaríedade, fraternidade e igualdade.
Allan Kardec - E.S.E. cap. IV
SEMPRE
VIVOS
"Ora, Deus não é de mortos, mas, sim, de vivos. Por isso, vós errais
muito." - Jesus, (Marcos, 12:27)
Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos
encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual
utilizando a palavra "morte" nessa ou naquela sentença de conversação
usual.
No entanto, é imprescindível entendê-la, não por cessação e sim por
atividade transformadora da vida.
Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte
- a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica
nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime.
É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na Criação
Eterna.
Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se
verificam grandes erros.
Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou, em sua teologia, um céu e
um inferno artificiais; diversas coletividades das organizações evangélicas
protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta
material do Espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros.
Violando os princípios da Natureza, e inúmeros espiritistas nos têm como
fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando
indefinidamente.
Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando e, aqui, quanto aí, só
existe desordem para o desordeiro.
Na Crosta da Terra ou além de seus círculos, permanecemos vivos
invariavelmente.
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Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos, nem
adivinhos.
São irmãos que continuam na luta de aprimoramento.
Encontramos a morte tão-somente nos caminhos do mal, onde as sombras
impedem a visão gloriosa da vida.
Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que Nosso Pai é
Deus dos vivos imortais.
Emmanuel
SOBRE A
REENCARNAÇÃO
Em suas obras faz o historiador judaico Josefo profissão de sua fé na
reencarnação; refere ele que era essa a crença dos fariseus. O padre Didon
o confirma nestes termos, em sua Vida de Jesus: "Entre o povo judeu e
mesmo nas escolas acreditava-se na volta da alma dos mortos na pessoa
dos vivos".
E o que explica, em muitos casos, as perguntas feitas a Jesus por seus
discípulos.
A propósito do cego de nascença, o Cristo respondeu a uma dessas
interrogações:
"Não é que ele tenha pecado, nem seus pais, mas é para que nele se
manifestem as obras de Deus."
Os discípulos acreditavam que se podia ter pecado antes de nascer, isto é,
numa existência anterior. Jesus compartilha da crença deles, pois que,
vindo para ensinar a verdade, não teria deixado de retificar essa opinião,
se errônea fosse. Ao contrário, a ela responde, explicando o caso que os
preocupa.
O sábio beneditino Dom Calmet se exprime do seguinte modo em seu
Comentário sobre essa passagem das Escrituras:
"Muitos doutores judeus acreditam que as almas de Adão, de Abraão,
Fineias, animaram sucessivamente vários homens da sua nação. Não é,
pois, de modo algum para estranhar que os apóstolos tenham raciocinado
como parece raciocinarem aqui sobre a enfermidade desse cego, e que
tenham acreditado que fora ele próprio quem, por algum pecado oculto,
cometido antes de nascer, tivesse atraído sobre si mesmo semelhante
desgraça."
A respeito da conversação de Jesus com Nicodemos, um pastor da igreja
holandesa nos escreve nestes termos:
"É claro que a reencarnação é o verdadeiro nascimento em uma vida
melhor. É um ato voluntário do Espírito, e não o exclusivo resulltado do
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contacto carnal dos pais; decorre da dupla resolução da alma de tomar um
corpo material e tornar-se um homem melhor."
"Repare-se como S. João (I, 13) nega abertamente a intervenção dos pais
no nascimento da alma, quando diz: Que não são nascidos do sangue, nem
da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus."
"Todos esses pontos obscuros se iluminam de uma viva claridade, quando
os consideramos no ponto de vista espírita."
Na conversação de Jesus e Nicodemus, este, ouvindo o Cristo falar de
renascimento, não compreende como possa ele ter lugar. Diante dessa
estreiteza de espírito, Jesus fica perplexo.
Não lhe é possível dar ao seu pensamento a extensão e o arrojo próprios.
Para ele a reencarnação representa o primeiro elo de uma série de mais
transcendentes verdades. Era já conhecida dos homens desse tempo. E eis
que um doutor em Israel nada percebe a tal respeito! Daí a apóstrofe de
Jesus: Como! Se não compreendeis as coisas terrestres, poderei eu
explicar-vos as coisas celestes, as que se referem particularmente à minha
missão!
De todos os padres da Igreja, foi Orígenes quem afirmou, do modo mais
positivo, em numerosas passagens dos seus Principios (livro 1°°), a
reencarnação ou renascimento das almas. É esta a sua tese: "A justiça do
Criador deve patentear-se em todas as coisas." Eis em que termos o abade
Bérault-Bercastel resume a sua opinião:
"Segundo este doutor da Igreja, a desigualdade das criaturas humanas não
representa senão o efeito do seu próprio merecimento, porque todas as
almas foram criadas simples, livres, ingênuas e inocentes por sua própria
ignorância, e todas, também por isso, absolutamente iguais. O maior
número incorreu em pecado e, na conformidade de suas faltas, foram elas
encerradas em corpos mais ou menos grosseiros, expressamente criados
para lhes servir de prisão. Daí os procedimentos diversos da família
humana. Por mais grave, porém, que seja a queda, jamais acarreta para o
Espírito culpado a retrocessão à condição de bruto; apenas o obriga a
recomeçar novas existências, quer neste, quer em outros mundos, até que,
exausto de sofrer, se submeta à lei do progresso e se modifique para
melhor. Todos os Espíritos estão sujeitos a passar do bem ao mal e do mal
ao bem. Os sofrimentos impostos pelo Bom Deus são apenas medicinais, e
"os próprios demônios cessarão um dia de ser os inimigos do bem e o
objeto dos rigores do Eterno." (História da Igreja, pelo abade BéraultBercastel.)
Lemos na Apologética de Tertuliano:
"Declare um cristão acreditar possível que um homem renasça noutro
homem, e o povo reclamará em grandes brados que seja lapidado.
Entretanto, se foi possível crer-se na metempsicose grosseira, a qual
afirmava que as almas humanas voltam em diversos corpos de animais,
não será mais digno admitir-se que um homem possa ter sido
anteriormente um homem, conservando sua alma as qualidades e
faculdades precedentes?"
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S. Jerônimo por sua vez afirma que a transmigração das almas fazia parte
dos ensinos revelados a um certo número de iniciados.
Em suas Confissões diz Santo Agostinho:
"Não teria minha infância atual sucedido a uma outra idade antes dela
extinta? ... Antes mesmo desse tempo, teria eu estado em algum lugar?
Seria alguém?"
Firmando este princípio moral: "Conforme a justiça divina, aqui neste
mundo não pode existir um desgraçado que não haja merecido o seu
infortúnio", esse padre da Igreja faz pressentir a razão dos sofrimentos
das crianças, a causa geral das provações que padece a Humanidade,assim como a das deformidades nativas. A preexistência das almas à dos
corpos em uma ou várias existências anteriores à vida terrestre explica
essas aparentes anomalias, de tal sorte, repitamos, que os sofrimentos,
segundo Orígenes - que adotara a tal respeito a opinião de Platão - seriam
curativos da alma, correspondendo à necessidade simultânea da justiça e
do amor, não nos sendo imposto o sofrimento senão para nos
melhorarmos.
Léon Denis - Cristianismo e Espiritismo
TEMPO E
REENCARNAÇÃO
Considera a tua ação e o modo pelo qual a exerces, a fim de que a paz te
abençoe a vida.
Surpreendeste o amigo de quem tiveste mágoa por algum
desentendimento ...
Reflete na carreira dos dias e esquece o conflito que te perturba.
Entretanto, faze algo mais.
Envolve-o nas melhores vibrações do sorriso fraterno para que o vejas
tranqüilo.
Guardaste a obrigação de saldar essa ou aquela dívida ...
Pensa na velocidade das horas e dentro das possibilidades de que
disponhas, procura resgatá-la.
Não te circunscreva, porém, a isso. Oferece ao credor a tua mensagem de
gratidão e alegria por te haver esperado.
Conservas a intenção de auxiliar alguém ou de levar a alguém o
testemunho de tua confiança e carinho ...
Medita na rapidez dos minutos e não atrases a manifestação afetiva, que te
nasce do íntimo. Vai, todavia, mais além.
Ajuda a pessoa a quem beneficias para que se convença de que assim
procedes, por verdadeira fraternidade, sem a menor idéia de recompensa.
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Encontraste o adversário que te criou inúmeros contratempos, hoje
faminto de amizade e compreensão ...
Observa a brevidade do tempo e não lhe negues a mão de companheiro.
Realiza, entretanto, algo mais. Dá-lhe a bênção da palavra generosa, por
certidão viva de teu respeito.
Em tudo o que seja tarefas a realizar, opiniões a emitir, providências a
compor e questões a resolver, recorre ao amor para que o amor te inspire
e age sem delongas na demonstração da tua capacidade de compreender e
servir porque, em verdade, os minutos da REENCARNAÇÃO se escoam,
vertiginosos, e realmente não sabes, quanto ao tempo que a reencarnação
te reserva, se estás vendo e ouvindo essa ou aquela pessoa e fazendo isso
ou aquilo pela última vez.
Emmanuel - Passos da Vida
TRANSFORMAÇÃO
"Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos
transformados." - Paulo, (I Coríntios, 15:51)
Refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida
espiritual.
Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações
teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a
situação da criatura, após o desprendimento carnal.
É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível.
Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente
uniforme, como não existem fenômenos de desencarnação com analogia
integral.
Cada alma possui a sua porta de "entrada" e "saída", conforme as
conquistas próprias.
Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em
regiões de sono psíquico.
Tudo isso efetivamente existe ern plano grandioso e sublime que, por
enquanto, transcende o limitado entendimento humano.
Todos os que se abeberam nas fontes puras da verdade, com o Cristo,
devem guardar sempre o otimismo e a confiança.
"Nem todos dormiremos" — diz Paulo.
Isto significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas, nas
regiões mentais da semi-inconsciência, nem todas serão arrebatadas a
esferas purgatoriais e, ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos,
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ainda, o abnegado amigo do Evangelho, quando nos assevera — "mas
todos seremos transformados".
Paulo não promete sofrimento inesgotável nem repouso sem-fim. Promete
transformação.
Ninguém parte ao chamado da Vida Eterna senão para transformar-se.
Morte do corpo é crescimento espiritual.
O túmulo numa esfera é berço em outra.
E, como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos
para o bem, desde hoje.
Emmanuel
VIDAS
DÚPLICES
O estágio terrestre, pelos valores transitórios sobre os quais se levanta,
ainda permite à criatura viver duas vidas diversas, o que acontece a muita
gente. Vidas dúplices, experiências que se tipificam, distintas, uma em
casa, outra na profissão; uma no círculo religioso, outra na esfera social;
uma em certa época, outra depois, trocando-se até mesmo de nome; uma
em determinada cidade, outra em cidade à parte e, às vezes, uma no lar
verdadeiro, outra em lar diferente.
Para o Espírito desencarnado, entretanto, é impossível viver
simultaneamente de dois modos, evoluir por duas rotas ou trilhar dois
destinos. Jamais conseguirá ser, ao mesmo tempo, conscientemente,
benfeitor e obsessor, apóstolo e falso profeta. Escolha entre bem e mal
impõe-se à consciência livre. As máscaras valem apenas à sombra da
atmosfera humana. Liberta, a alma se revela tal como é.
Diante da Lei, admite-se o uso de certas normas de ocultação produtiva da
verdade em favor dos semelhantes, nas relações naturais homem a
homem; contudo, o excesso de subterfúgios e artifícios, transformando a
existência num campo de manobras, não é ingrediente da conduta digna.
Quem rende culto à doblez negligencia as obrigações espirituais e
esquece-se de que um dia voltará ao Plano em que a mente se despoja de
toda ilusão.
Perante a criatura desperta para o sentido da eternidade, todos os
departamentos da vida são solidários entre si, objetivando o
aperfeiçoamento íntimo. Nem mesmo o setor dos negócios materiais
escapará à orientação básica dos seus atos.
Cada Inteligência existe índivisível, cabendo-lhe o dever de conservar-se
inteiriça no convívio que lhe é próprio. Toda responsabilidade surge
individual, antes de ser coletiva. A Humanidade emancipar-se-á
unicamente alma por alma.
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Entreguemos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus,
permanecendo convictos de que ninguém consegue servir a dois senhores.
A desencarnação é o processo de que a vida se utiliza para elimínar o que
parece, e deixar o que é. Combatamos em nós toda disparidade de
procedimento, evitando caminhar com um pé na estrada e outro na sarjeta.
Analisemos a silenciosa lição da Sabedoria Divina, ao dotar o homem com a
forma em que se expressa: ele possui dois olhos, dois ouvidos, duas
narinas, dois braços e duas pernas, mas dispõe somente de um coração íntegro marcador de nosso caráter que deve ser uno e inconfundível.
PEDRO RICHARD
VIDAS
SUCESSIVAS
"Não te maravilhes de te haver dito: Necessário vos é nascer de novo." Jesus. (João, 3:7.)
A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara.
Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no
sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos
espíritos amantes da verdade legítima.
A reencarnação é lei universal.
Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e
injustiça; à luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos
dolorosos do caminho.
O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina, nos
processos de resgate e reajustamento.
Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela
condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados.
A Providência, todavia, corrige, amando ... Não encaminha os réus a
prisões infectas e úmidas.
Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a
vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se
redimirem, uns à frente dos outros.
Para a Sabedoria Magnânima nem sempre o que errou é um celerado, como
nem sempre a vítima é pura e sincera.
Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo;
conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram
um crime.
O algoz integral como a vítima integral são desconhecidos do homem; o
Pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os,
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periodicamente, pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos
edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor, entre as dificuldades e as
dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento.
Emmanuel
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